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Nota Prévia 

O terceiro e quarto capítulos desta tese contem citações do Português-padrão 

usado em Moçambique 
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RESUMO 

 

CONCEIÇÃO, Maria Telvira. Interrogando discursos raciais em livros didáticos de 

História: entre Brasil e Moçambique - 1950-1995. Tese (Doutorado em História), Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

Esta tese trata de práticas e expressões de racialização no âmbito de livros didáticos de 

História do Brasil e de Moçambique, produzidos no período de 1950 a 1995, com o objetivo 

de contribuir com análises sobre o papel da referida literatura na produção de discursos de 

bases racistas em relação a africanos e afro-brasileiros, interpelando fundamentos coloniais no 

âmbito da cultura escolar. Com vistas à compreensão da questão em dois contextos históricos 

singulares, levantamos as seguintes indagações: quais discursos pressupõem atribuir à 

literatura escolar de História, no Brasil e em Moçambique, um papel distinto no que se refere 

à problemática racial? Sobre que concepções de História foram ancoradas essas práticas de 

escrita e, em que medida, representam um elemento fundamental, ou não, nos arranjos 

discursivos com esse teor?. Tendo como principal esteio uma malha teórica fundamentada em 

discussões e questões em torno de atuais questionamentos à colonialidade do saber e do 

poder, com críticas ao eurocentrismo enquanto perspectiva de conhecimento universal, a base 

metodológica do estudo referenciou-se, como procedimentos principais, a análise de 

conteúdos curriculares e inventários de informações contextuais, a partir de fontes como 

manuais escolares do Brasil e de Moçambique no período em questão, documentos de época e 

entrevistas com autores. A matriz de discursos racializantes e suas reverberações em livros 

didáticos de História, no Brasil e em Moçambique, marcam a colonialidade de uma visão 

antes de tudo atrelada a uma epistême monotópica e a uma visão de História Ocidental, que 

alimentam as permanências desse discurso. 

 

Palavras-chave: livros didáticos de história, visão universal, racialidade, colonialidade, 

escrita escolar. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

CONCEIÇÃO, Maria Telvira. Questioning racial speeches on didactic Books of History: 

between Brazil and Mozambique, 1950 to 1995. Tese (Doutorado em História), Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

 

This thesis attend to practices and expressions of racialization on the ambit of didactic books 

of History in Brazil and Mozambique, produced between 1950 and 1995, with theobjective of 

contribute with analyzesabout the role of that reported literature in the compellation of racists 

bases speeches related to africans and afro-brazilians, interpolating colonial fundaments in the 

escolar cultural ambit. In sights of this question comprehension, in two singular historic 

contexts, wee come up with the following query: which speeches presume to assign to the 

escolar literature of History, in Brazil and Mozambique, a distinct role on racial problematic 

concern?Uponwhich conceptions of History were anchored those righting practices, and in 

watt measurement does it represent a fundamental element, or not, in those contents 

arrangements? 

Having as main support theory, based on discussions and questions 

amongactualquestioningsabout coloniality knowledge and power, and the criticizes to the 

eurocentrism as an perspective of knowledge, the study methodological basement aforesaid as 

main procedures the analyses of curriculums contents and the inventoryof contextual 

informations, based on authorship school manuals from Brazil and Manzabique in the period 

of matter, time documents and authors interviews. The racializing matrix speeches and their 

reverberations on those didactic booksof History in Brazil andMozambique mark the 

coloniality vision before all attached to a monotopic episteme and to an Occidental History 

vision that feeds the abidance of that speech. 

 

 

Keywords: didactic books of history, universal vision, racialization, coloniality, scholar  

writing. 
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INTRODUÇÃO 

 

“A literatura oficial ou anedótica criou tantas histórias 

de pretos, que não podemos mais ignorá-las. Porém ao 

reuni-las, não se avança na verdadeira tarefa, que é 

mostrar seu mecanismo. O essencial para nós não é 

acumular fatos, comportamentos, mas encontrar o seu 

sentido” (Fanon, 2008, p. 145). 

 Situado no inicio da década de 1950 o inquietante texto de Fanon, “Pele Negra 

Máscaras Brancas”, do qual resulta a inferência que principia esta introdução, nos coloca 

diante de uma problemática particularmente desafiadora: a construção de uma crítica à 

literatura oficial. Ao longo do tempo, e em diferentes sociedades, tem constituído um 

repertório de “histórias de preto”, cuja dimensão certamente extrapola o contexto da fala do 

autor, e como tal instiga colocá-la na condição de uma questão do presente, a partir das suas 

ambigüidades e conexões. 

 Adentrar nesse terreno não parece um exercício de fácil consecução. Se considerarmos 

que esses repertórios foram massivamente adensados por meio de registros históricos, seja de 

cunho visual ou escrito, tecnologias de ensino, visões e discursos paradoxais, entremeados de 

sutilezas, banalizações e silenciamentos, essa tarefa se agiganta. Partimos dos termos com que  

Trouillot (1995)
1
 severamente constrói sua crítica acerca da História Ocidental, em relação à 

Revolução Haitiana, no processo de construção do que ele denomina de “narrativa da 

dominação global”.  

Entretanto, os silêncios da História ocidental acerca de um “dos mais significativos 

processos históricos”, conforme assinala Trouillot, teve e continua tendo a conivência 

silenciosa dos livros didáticos de História. Na medida em que, como tais, constituem “fontes 

primárias na história global para a literatura de massas na Europa, nas Américas e em largos 

espaços do Terceiro Mundo” (Trouillot, 1995, p. 15). Foi com base nessas fontes, 

transformadas, segundo o autor, em “corpos de conhecimentos”, que “ensinaram a gerações 

de leitores que o período entre 1776 e 1843 pode ser apropriadamente denominado „A Idade 

das Revoluções‟, enquanto permanece silencioso sobre a mais radical revolução política desta 

era”, que partimos. 

                                                           
1
 TROUILLOT, Michel-Rolph. The Haitian Revolution Non Event. In: Silencing the past: Power and 

Production of Histtory. Beacon Press. Traduções de Elisângela Queiroz e Marcio Amêndola de Oliveira. Todas  

as citações e menções na introdução, capítulos 1 e 2 são da mencionada tradução. 
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A questão levantada pelo autor acerca dos livros didáticos certamente ultrapassa os 

limites do seu silenciamento em relação à revolução Haitiana. Pois, como perspicazmente 

infere, “o silêncio efetivo não requer uma conspiração, nem mesmo um consenso político. 

Seus caminhos são estruturais”. E a principal matriz na urdidura dessa estrutura é a própria 

narrativa da historiografia ocidental, que no seu entendimento, “não rompeu com a ordem 

simbólica sobre a qual emergiu o Ocidente como forma de pensar” (Trouillot, 1995, p. 20). O 

que o leva a concluir que,  

o silenciamento da Revolução Haitiana é somente um capítulo no interior da 

narrativa da dominação global. É parte da história do Ocidente e irá persistir, 

mesmo de uma forma atenuada, na mesma medida em que a história do 

Ocidente não for recontada de uma maneira que traga a perspectiva do 

mundo (p. 20). 

 

 Isto coloca a literatura escolar, em particular da História, em um papel distintamente 

relevante no que respeita à formação da memória social. Mas também demarca as 

confluências que perpassam essas construções estruturais, conforme chama atenção Trouillot, 

e que são também do âmbito do discurso histórico ou de uma idéia de História Ocidental, 

conforme critica Mudimbe (2013), em cujos pressupostos foi se ancorando essa memória.  

Desse ponto de vista, a literatura escolar na condição de fonte primária, conforme 

acepção de Trouillot, proporcionou aos processos de escolarização das sociedades oriundas do 

colonialismo europeu, consideráveis instrumentos de leitura, de formação e deformação de 

memórias históricas “de povos e culturas que ficaram nas bordas” (Antonacci, 2013). E, 

pautado em uma idéia de História de retórica universalista (Santos, 2006), pode ser 

computada entre os instrumentos de significativa relevância para subsidiar este cânone. Ou 

seja, a legitimidade e a institucionalidade da hegemonia desta epistemologia universal, que 

também é racializante, foram garantidas, em várias modalidades de produção do 

conhecimento, sem exclusão do conhecimento escolar, como pretendo argumentar ao longo 

deste trabalho. 

 Nesse sentido, a importância do seu papel, na construção do discurso da História 

Ocidental, tem sido fundamental. Mas qual é a dimensão de tal papel no caso desta literatura 

no Brasil e em Moçambique? Em que medida essas conexões são fundamentais para pautar a 

problemática da racialização no âmbito da literatura escolar contemporânea, quando se sabe 

que a memória dos Estados Nacionais e do seu aparato ideológico foram sobrepostas às 

demais matrizes de produção de memória? Como a visão de uma História cronológica, 

etapista e evolutiva, no caso do Brasil e em certa medida também em Moçambique, se 

interpõe nesse processo, em cuja urdidura se inscreve a problemática da racialização como 
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discurso de alteridade? Em torno de quais concepções de História a arquitetura desse discurso 

foi configurada, realçando os silenciamentos e apagamentos de que trata Trouillot? 

 Se por um lado é instigante pensar no que foi ignorado, banido, silenciado, é 

igualmente inquietante a tarefa de não perder de vista a abrangência temporal dos processos 

nos quais esses repertórios foram inoculados. Se fizer sentido pensar quantitativamente, nesse 

caso, é angustiante. No Brasil são 500 anos, distribuídos sob diferentes vieses e contextos. No 

que se refere ao processo de inculcação através escolarização, à primeira metade do século 

XIX é crucial, é quando oficialmente foram criadas as primeiras escolas, instituído a História 

como disciplina escolar e escrito os primeiros manuais.  

 No mundo africano e em Moçambique em particular, obrigatoriamente remonta às 

condições da implantação de bases de tráfico nos idos do século XVI. Embora com um espaço 

de tempo maior, em se tratando da implantação oficial da cultura letrada calcada em 

pressupostos e princípios racistas, como foi o caso da escolarização formal naquele país. De 

todo modo, temos um marco temporal imposto e divisório ao mesmo tempo, entre a história 

do colonialismo e o que antecedeu a esta experiência nesses mundos. 

 Como não levar em conta a importância da dimensão temporal nos quais foram 

construídos esses repertórios, sem inquirir os pressupostos sobre as quais estão arraigados? 

Afinal, onde se misturaram o anedótico e o oficial, quais diferenças resultam de visões como 

as que se refere Fanon, em se tratando de mundos colonizados a exemplo do Brasil e de 

Moçambique? Assim me parece pertinente pensar na questão expressamente posto pelo autor, 

a tarefa não é “somente reuni-las, mas mostrar seu mecanismo e encontrar o seu sentido”. 

 O desafio que aparentemente seria contável - reunir as histórias anedóticas ou oficiais, 

que seja -, dar lugar a questões preconizadas pela possibilidade de pensar essas versões como 

construções hegemônicas, ainda que viabilizadas por meios de referenciais, conteúdos e 

enunciados “indeléveis”. Ou seja, a constituição de tais repertórios suscita um conjunto de 

indagações que, até certo ponto, pautou a escolha quanto a abrangência da investigação, em 

termos geográfico e temporal.  

 Assim, pensamos em que medida essa problemática adquire pertinência para 

compreendermos sua dimensão em mundos dentro e fora da África, como é o caso do Brasil e 

de Moçambique, em particular na segunda metade do século XX. Que papel tem tido essa 

literatura na construção de uma visão racializada lá e cá? Qual tem sido a dimensão dessa 

ignorância de que fala Fanon, e dos silêncios produzidos no âmbito da cultura escrita 

destinada ao mundo da escolarização, em ambos os contextos? 
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Dessa forma, no confronto com o conhecimento histórico, enquanto discurso do poder 

(Trouillot, 1995) e marcado por uma narrativa global ancorada em uma epistemologia 

provincial (Chakrabarty, 2008), todavia de retórica universal e mediado pelos manuais 

escolares, é que se pleiteia o enfrentamento da problemática abordada nesse estudo. O 

propósito de retomar essas conexões implicou no teor das indagações sobre a problemática da 

racialização na construção do discurso escolar no Brasil e em Moçambique - foco central do 

estudo -, mas também no esforço empreendido para construir uma reflexão sobre esse tema ao 

longo de todo o texto. 

Assim, a escrita da História realocada na literatura escolar, em ambos os contextos e 

no período em questão, constitui não apenas uma dimensão importante da problemática, mas 

fundamentalmente o conteúdo do qual parte das indagações se concentram. E, em torno do 

qual, bifurca a discussão. Ou seja, indagar sobre os discursos que contribuem para uma visão 

racializante de povos africanos e afro-brasileiros, tendo a escrita da História como lugar de 

interrogação.  

Neste exercício também inquietante para mim como autora, parto de referenciais que 

me reposicionam. Neste sentido, o principal esteio da análise empreendida está amparado na 

opção por uma malha teórica fundamentada nas discussões e questões dos estudos em torno 

da colonialidade do saber e do poder, a partir dos textos de Walter Mignolo (2003, 2005, 

2006, 2010, 2011), Edgardo Lander (2005), Aníbal Quijano (2005, 2010), Santiago Castro-

Gomez (2003), Nelson Maldonado-Torres (2010), e de outros autores que tem formulado uma 

crítica consistente e inovadora ao eurocentrismo como perspectiva de conhecimento, de modo 

particular, Mudimbe (2013), Chakrabarty (2008), Mary Louise Pratt (1999), dentre os mais 

importantes na construção do diálogo no conjunto do trabalho. 

Conforme essa perspectiva o entendimento é que a colonialidade emerge do 

colonialismo como matriz de poder e de saber, conforme argumenta Mignolo, 

a matriz colonial de poder é a especificação de que o termino do mundo 

moderno/colonial significa a ideia de que o mundo adquire seu sentido 

através e mediante a matriz colonial. Dito de outra maneira, a matriz 

colonial, sua construção e transformação, é o que possibilitou uma 

organização sócio-histórica identificada por um mundo moderno/colonial 

(Mignolo, 2010, p. 76). 

Ou seja, se “la colonialidad é a cara invisible, la lógica subyacente de todo 

colonialismo com o sin colônias”, cuja emergência se deu nos circuitos comerciais do 

Atlântico durante o século XVI, conforme defende Mignolo (2011, p. 20), a questão do 

conhecimento como “um dispositivo colonizador” encontra-se no centro desse entendimento. 

De modo que e a idéia de colonialidade ganha uma dimensão importante na problematização 
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do conhecimento e na relação deste com as práticas e os discursos racializantes configurados 

no contexto desse processo histórico. 

Amparado nesse aporte se inscreve o entendimento sobre racialização, categoria 

central da análise, na qual este estudo toma por base. Ou seja, a ideia de racialização como 

perspectiva prática e cultural e epistêmica, vincado em postulados eurocêntricos, cuja base 

histórica e cultural, segundo Quijano, foi instituída a partir “da conformação do mundo 

moderno/colonial, inaugurado no processo implantação do colonialismo no século XVI”. 

(Quijano, 2005, p. 228).  

No patamar de uma prática cultural, a racialização compreende um aparato histórico, 

cognitivo e epistêmico (Mignolo, 2010), cuja precedência remonta a um processo histórico 

que está na base da “redefinição do mundo no contexto do século XVI”, que foi o 

colonialismo europeu, segundo Trouillot (1995). A racialização de culturas, povos e 

historicidades, iniciada no contexto das práticas colonialistas, a coloca, segundo esse 

entendimento, como substrato fundamental das relações históricas daí decorrentes. 

Para Quijano, a partir das inter-relações de circunstâncias e decorrências desse 

processo, foram redefinidas e atribuídas novas identidades sociais e históricas. Ou seja, “a 

formação de relações sociais fundadas na ideia de raça, produziu na América identidades 

sociais historicamente novas: índios, negros e mestiços, e redefiniu outras” (Quijano, 2005, p. 

228), diz o autor. Dessa forma, a questão da racialização, fundante dos processos de 

dominação, “foi uma maneira de outorgar legitimidade às relações de dominação imposta pela 

conquista”, segundo argumenta Quijano,  

a posterior constituição da Europa como nova id-entidade depois da América 

e a expansão do colonialismo europeu ao resto do mundo conduziram à 

elaboração da perspectiva eurocêntrica do conhecimento e com ela à 

elaboração teórica da ideia de raça como naturalização dessas relações 

coloniais de dominação entre europeus e não europeus (Quijano, 2005, p. 

229). 

 Assim, “a idéia de raça, em seu sentido moderno, não tem história conhecida antes da 

América” (p.228), conforme Quijano, como também a invenção da categoria cor, como a mais 

visível indicação da raça e, mais tarde, equivalente desta, ganhando sentido e materialidade 

apenas no interior desse processo de reconfiguração física e simbólica do mundo. No qual 

todo esse legado, inicialmente posto sobre características físicas e biológicas,  impõe-se como 

sustentáculo de perspectivas de conhecimentos e de epistemes geopoliticamente determinada, 

cuja matriz é o Ocidente (Maldonado-Torres, 2010), porque desprovida da contribuição dos 

universos resultantes da “diferença colonial”. 
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Os desafios de pensar a articulação dessa problemática são muitos. E o principal diz 

respeito ao fato de tratar-se de uma literatura cuja identidade e feitura foram profundamente 

fincados em bases epistemológicas do eurocentrismo, como perspectiva de conhecimento. 

Assim, alguns entendimentos são centrais na concepção e abordagem da literatura escolar na 

construção desse trabalho.  

Primeiramente, a compreensão de que se trata de um campo de discurso 

profundamente marcado pelos pressupostos de uma idéia de História universalizante, 

cronológica e eurocentrada, ainda que o discurso corrente o coloque em uma relação de 

distanciamento dos paradigmas considerados tradicionais, com significativo êxito em uma 

parte considerável dessa produção escolar, no caso do ensino e da literatura escolar da 

História. 

No caso do Brasil, a ilustração de uma literatura escolar considerada tradicional se dá 

nos quadros da influência das idéias positivistas, historicista, consideradas marcantes nos 

manuais escolares do século XIX e parte do XX. Mas supostamente superada no movimento 

de renovação do ensino de História a partir da década de 1980 em diante, mediante a 

influência de perspectivas advindas do materialismo histórico e da historiografia francesa dos 

Annales.  

Em Moçambique, o discurso da renovação do ensino de História e da produção 

escolar, em particular, efetivamente se situa em fins da década de 1970, concomitante ao 

movimento de resistência anti colonial e a consumação da independência em 1975. De forma 

contundente, trata-se de um discurso marcado pela “superação” de uma visão colonialista da 

História até então predominante, a partir da adesão às concepções marxistas, que a denomina 

pós-colonial.  

Ainda que nas singularidades que marcam a construção desse discurso, em ambos os 

contextos, não percamos de vista neste trabalho que as clivagens que atravessa essas 

construções tanto no Brasil quanto em Moçambique, comutam mais do que deverasmente 

rompe. Nesse sentido, preferimos o atrito à anuência em relação a “convicção” de que de fato 

estamos diante de uma literatura que galgou mudanças significativas em parte desse período. 

Assim, ao longo do trabalho que ora apresento, procuro não perder de vista a 

importância de retomar entendimentos postulados por outros estudos, que de certa forma já 

pautaram essa literatura como objeto de investigação, inclusive no que respeita a sua relação 

com temáticas do universo afro-brasileiro e africano. Ou seja, a primazia quanto ao 

reconhecimento que este trabalho constitui apenas mais uma contribuição, e está entre aqueles 
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que compartilham do entendimento de Maggie, que “as noções de raça chegaram aos livros 

escolares, aos discursos políticos, ao jornalismo e às formas mais populares de escrita ao 

longo do século XX” (Maggie, 2001, p. 249).  

A partir, portanto, desse conjunto de inquietações e referenciais, esta pesquisa traz 

como preocupação central de investigação, a problemática da racialização no âmbito das 

práticas de escrita da História escolar no Brasil e Moçambique, em particular, aquelas 

referentes à segunda metade do século XX. Discute o seu papel e contributos, tomando como 

objeto de análise abordagens e discursos acerca da história de povos africanos e afro-

brasileiros. E, como fonte, os manuais escolares produzidos no período de 1950 a 1995. 

Nesse sentido, o trabalho compartilha de um entendimento particularmente distinto em 

relação a literatura escolar, seu papel político. A produção e circulação de uma das formas de 

escrita mais popular e por vezes disseminada nas sociedades contemporâneas, têm nesta 

modalidade uma referência importante. Assim, a pertinência de considerar um alcance 

simbólico para consolidação de visões e discursos no que respeita ao universo afro-brasileiro 

e africano, é fundamental.  

Esse entendimento suscitou o desafio de ampliar o espaço geográfico desta pesquisa, 

com a intenção de articular uma reflexão mais ampla da dimensão desta literatura e do seu 

papel em relação a tais visões. A princípio, partindo de uma generalização quase absoluta: 

ambos, Brasil e Moçambique, foram atravessados pelo colonialismo e seus desdobramentos. 

Mas obrigatoriamente, sem perder de vista suas distinções e singularidades históricas e 

culturais.  

Para pensar o tema nesses dois contextos levantou-se, como indagações principais, as 

seguintes: que discursos pressupõe atribuir a literatura escolar da História no Brasil e em 

Moçambique, um papel distinto no que se refere a problemática racial? Sobre que concepções 

de História foram ancoradas essas práticas de escritas, e em que medida representa um 

elemento fundamental, ou não, nos arranjos discursivos com esse teor?  

Sem pretensões comparativas, os objetivos da interlocução com a literatura escolar de 

Moçambique, são: 1) analisar qual a sua contribuição à problemática da racialização; 

identificar os elementos e singularidades que marcaram a construção dessa questão no âmbito 

das escritas didáticas no período de 1950-1995; 2) discutir até que ponto essa literatura 

constitui um subsídio importante para pensar acerca da visão racializada em torno da história 

do africano/Moçambicano no período em questão.  
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A pertinência do diálogo com viés tão especifico, não invalida obviamente, levar em 

conta as vinculações históricas entre Brasil e Moçambique, inicialmente estabelecidas com o 

tráfico transatlântico. Trafico este, segundo Capela (1987), oficialmente iniciado em 1795, 

data do Decreto real que deu ao Brasil, naquela altura, acesso direto aos portos da Ilha de 

Moçambique, Ibo, Mussoril, Angoche e Quelimane. Inclusive com exponencial persistência 

dessa rota no período da sua ilegalidade, 1830-1850, no caso do Brasil, e 1836-1842, em 

Moçambique, segundo Florentino (1997).  

A Região Sudeste e o vale do Paraíba, em particular, no século XIX, foram, segundo a 

pesquisa de Magalhães (2010), o principal destino da maioria dos escravizados procedentes de 

Moçambique. Ainda segundo a autora, a etnia macua, do norte de Moçambique, compôs o 

maior grupo dentre os traficados, aqui denominados genericamente de “moçambiques”. “A 

demografia do tráfico transatlântico mostra que durante mais de meio século (1795-1850) o 

tráfico de escravos de Moçambique para o Brasil, trouxe milhares de africanos, mesmo após a 

ilegalidade do tráfico”, afirma a autora. 

Além dos elementos históricos é significativo destacar a importância de construir um 

diálogo com a produção acadêmica moçambicana - muitas delas desenvolvidas em Programas 

de Pós-Graduação Brasileiros
2
 -, correlatas às preocupações colocadas nessa investigação. 

Nesse sentido, vale assinalar, as discussões em relação a questão residual do 

colonialismo, ainda incidentes sobre a organização social, cultural e educacional da sociedade 

moçambicana no pós-colonial, como analisam os trabalhos de Mazula (1995), Alves (1997), 

Bonnet (2002), Lopes (2004), Sengulane (2004), Canda (2006), Convinhavo (2006), Basílio 

(2006, 2010), Braço (2008), Cabaço (2009), Correia (2010), Menezes (2010), (Castiano; 

Ngoenha, 2011), dentre outros, representa um campo bastante explorado nessa produção, e 

por sua vez, relevante para o presente estudo. 

No conjunto, essas pesquisas apontam para a construção de uma importante acuidade 

analítica, particularmente no que respeita a problematização do legado colonialista sobre 

práticas sociais e educacionais. E suscitam a eleição de importantes temas
3
 e questões em 

relação a esta problemática, propiciando pensar e dimensioná-las em outros contextos.  

                                                           
2
 Somente nas duas últimas décadas há um registro, no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, de 373 

(trezentos e setenta e três) trabalhos de pesquisa sobre Moçambique, realizados por pesquisadores 

moçambicanos em diversos Programas de Pós-Graduação brasileiros, entre os quais se destacam os Programas 

de Pós-Graduação da PUC-SP, USP e UFFRJ. Pesquisa da autora.  

Fonte: http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses. Acesso em 22/01/2013 
3
 Convém destacar entre os temas, a cultura oral e patrimônio ancestrais como base de conhecimento sistemático 

para as práticas educacionais formais. A exemplo dos trabalhos de Lopes, Cultura acústica e letramento em 

Moçambique: em busca de fundamentos antropológicos para uma educação intercultural (2004); de Braço 

http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses
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Dessa forma, intenta-se pleitear no âmbito da literatura destinada aos processos 

formais de ensino, uma discussão que interpele as relações entre o estatuto da escrita escolar e 

a problemática da racialização. Ainda que em dois contextos singulares, porém submetidos 

aos marcantes processos da colonialidade, nos termos em que concebe Walter Mignolo.  

Em relação aos pressupostos quanto ao campo onde está inserida a investigação, 

trabalha-se com a compreensão que essa literatura constituiu um domínio fundamental nos 

processos de socialização do saber canônico e eurocentrado. Assim como desempenhou um 

importante papel na sistematização didático-pedagógica de saberes e pressupostos, de suas 

respectivas áreas disciplinares. E, embora distinto pela finalidade escolar que lhe é intrínseco, 

trata-se de uma literatura de dimensões numéricas
4
 e alcance social compartilhado, 

indiscutíveis.  

Esta prerrogativa demarcou um notável espaço político e social à literatura escolar em 

relação ao seu estatuto e atribuições, nos processos de escolarização das sociedades 

                                                                                                                                                                                     
Educação pelos ritos de iniciação: contribuição da tradição cultural ma-cena ao currículo formal das escolas 

em Moçambique (2008); de Canda, Educação autóctone e a educação oficial moderna e os efeitos dos ritos de 

iniciação autóctone sobre o rendimento escolar dos alunos iniciados (2006). O tema do colonialismo e seus 

impactos na construção das relações sociais e educacionais na sociedade contemporânea constitui outro exemplo 

das questões emergente nessas investigações, dentre os quais podemos mencionar os trabalhos de Cabaço, 

“Moçambique, colonialismo e libertação (2009) e de Basílio, O Estado e a escola na construção da identidade 

moçambicana” (2010). 

4
 Considerada em sua dimensão mercadológica, a circulação da literatura didática e para-didática nas mais 

diversas áreas do conhecimento assume, na contemporaneidade, especificamente no Brasil, proporções 

gigantescas. A título de ilustração a aquisição da literatura chamada didática, por parte do governo Brasileiro 

somente na década de 1990, especificamente entre os anos de 1994 e 2005 foi de 1.077.000.000 (um bilhão e 

setenta e sete milhões) de livros didáticos para utilização nos anos letivos de 1995-2006. Esse total, foi 

distribuído para uma media anual de 30,8 milhões de alunos matriculados em cerca de 163,7 mil escolas. Na 

primeira década do século XXI essas cifras só aumentaram. Por exemplo, somente no ano de 2007 o Programa 

Nacional do Livro Didático comprou 110, 2 milhões de livros didáticos para ser utilizado no ano letivo de 2008. 

Essa aquisição custou ao governo federal 5559, 7 milhões. Fonte: Dados do FNDE. Disponível em: 

http://www.fnde.gov.br/index.php/pnld-dados-estatisticos.  

De certa forma a problemática do mercado nessas relações de produção cultural no caso do livro didático tem 

estado nas preocupações de pesquisa desenvolvidas nas ultimas décadas do século XX e primeira do século XXI. 

Sobre isso vê a tese de Munakata defendida no Programa de Educação da Puc-Sp, Produzindo livros didáticos e 

paradidáticos. No referido trabalho o autor traz para o foco da discussão sobre livro didático “as práticas efetivas 

desenvolvidas por vários agentes que participam da produção do livro didático”. Para tanto, Munakata analisa as 

relações do mercado editorial e as ações do Estado e, na outra ponta do processo, “as reações dos agentes 

efetivos nos vários momentos dessa relação”. Outro trabalho de extrema relevância para essa discussão no 

Brasil, é a tese de Gatti Júnior, A escrita escolar da história: livro didático e ensino de história no Brasil (1970-

1990). Situada no âmbito das disciplinas escolares, o referido estudo investiga as transformações ocorridas nos 
livros didáticos de história após a década de 1960, considerando entre os fatores influentes dessas 

transformações, as relações da indústria cultural. Portanto, ao sustentar a tese da “centralidade do livro didático 

no processo de ensino/aprendizagem até então desconhecida”, o autor, concentra sua análise “nas mudanças dos 

conteúdos e das formas editoriais nos livros didáticos de história no período que vai de 1970-1990”.  

http://www.fnde.gov.br/index.php/pnld-dados-estatisticos
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contemporâneas, como é o caso do Brasil e Moçambique
5
. Distintamente na segunda metade 

do século XX.
6
 Com base nesta relevância social e cultural pautou-se, como objetivo geral da 

investigação, compreender, a partir das tessituras da literatura escolar situada na segunda 

metade do século XX, como foram construídas práticas de escritas racializadoras, acerca de 

povos africanos e afro-brasileiros. E especificamente: 

1) situar o campo da literatura escolar da História no Brasil e Moçambique, em relação 

aos seus aspectos gerais, e ao enfoque da investigação, priorizando em particular,  no caso do 

Brasil, um diálogo com os debates acadêmicos, como os contextos específicos da educação 

colonial e pós-colonial, no caso de Moçambique; 2) analisar os manuais escolares produzidos 

entre 1950 a 1995, em ambos os países, como referencia empírica e de dados para subsidiar a 

análise; 3) traçar um perfil em relação aos aspectos gerais das abordagens em questão; 

identificar os discursos pertinentes a povos africanos e afro-brasileiros, nas abordagens a estes 

alusivas; 4) problematizar as concepções de história das propostas didáticas em questão, e 

suas relações com a problemática central do estudo. 

Demarca-se, nesse sentido, um entendimento importante: a não convencionalidade da 

inserção de conteúdos e temas alusivos a povos africanos nos manuais de História, ainda que 

a partir de perspectivas e razões históricas próprias no caso do Brasil e de Moçambique. Ou 

seja, defendo que não se trata simplesmente de listas de conteúdos e recortes temáticos. Mas, 

ao contrário, de práticas de escritas eurocentradas e universalizantes.  

Assim, independente da “justificativa”, das prescrições curriculares e da pertinência 

desses conteúdos e de sua adequação aos diferentes formatos didáticos apresentados nesses 

manuais, as indagações desse estudo recaem sobre seus sentidos e pressupostos acerca de 

“tantas histórias de pretos”, como diz Fanon, no epigrafe que inicia esta introdução.  

Quanto ao recorte temporal parto de alguns elementos que considero pertinentes como 

base da justificativa, que são:  

                                                           
5
 Conforme mostra a pesquisa de Covinhavo (2006), a produção de materiais didáticos, em particular para as 

disciplinas com forte conotação ideológica como é o caso da História em Moçambique, constituiu uma das 

preocupações centrais na re-organização do sistema educacional no Pós-independência. Essa função foi atribuída 

à Comissão de Apoio Pedagógico/CAP entre 1975 e 1976, e significa além de uma medida política do governo 

revolucionário da FRELIMO expressa intencionalmente o objetivo de romper com os parâmetros de uma história 

marcada pela visão colonial. Que foi predominante no ensino e na literatura escolar dessa área de conhecimento 

em todo o decorrer da dominação colonialista em Moçambique.  
6
 No Brasil o aumento da produção e da circulação desse tipo de literatura nas instituições escolares foi 

acompanhado do chamado processo de democratização da escola pública e seu complexo processo de expansão, 

iniciado na década de 1960 em diante. Esse processo, conforme lembra Gatti Jr (2004) chega na década de 1990 

ainda inconcluso. No entanto, é no contexto desse recorte temporal que ocorreu significativamente o crescimento 

da indústria editorial e do volume de livros didáticos adquiridos pelo governo brasileiro para subsidiar o ensino 

publico nacional.  
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Em relação à seleção da literatura: a década de 1950 marca a gênese das primeiras 

reflexões sobre o negro na relação com a literatura escolar, alavancado, inicialmente, por 

autores vinculados à área da psicologia, particularmente, Dante Moreira Leite (1950) e 

Bazzanella (1957). Este dado sobremaneira justifica o corte temporal em 1950 para efeito da 

seleção dos manuais escolares com vista à realização da pesquisa. 

Por outro lado, 1995, como limite da temporalidade tem como justificativa, assim 

defendo, o encerramento de um ciclo de produção dessa literatura no Brasil, em relação ao 

tema. Isto porque, a partir de 1996, esse tema passou a ser objeto de normatização, diretrizes e 

prescrições legais de caráter obrigatório, o que até então não havia ocorrido no país
7
. 

Esta nova plataforma legal foi constituída com a aprovação, em 1996, da Lei 9.394/96, 

da Resolução 001/2004, ou 10.639 e do Parecer 003/2004. Por estes recursos legais tornou-se 

obrigatório no Brasil o Ensino de História e Cultura Africana e Afro-brasileira. Esta condição 

de obrigatoriedade colocou a produção dessa literatura em um novo momento e contexto 

político-educacional, de múltiplas variáveis. Distintamente: 1) o impacto das políticas oficiais 

de avaliação pedagógicas, através do Programa Nacional de Avaliação do Livro 

didático/PNLD
8
, que institucionalizou a avaliação obrigatória dos materiais didáticos a serem 

                                                           
7
 Embora a Lei 1.390, de 03 de Julho de 1951, conhecida como Lei Afonso Arinos tenha incluído a prática de 

preconceitos de cor e raça como contravenção penal, a única menção feita ao mundo da escola estava no artigo 

5º com a seguinte redação: Art. 5º - “Recusar inscrição de aluno em estabelecimentos de ensino de qualquer 

curso ou grau, por preconceito de raça ou de cor. Pena: prisão simples de três meses a um ano ou multa de 

Cr$500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$5.000,00 (cinco mil cruzeiros). Parágrafo único. Se tratar de 

estabelecimento oficial de ensino, a pena será a perda do cargo para o agente, desde que apurada em inquérito 

regular”. Em 1985, como se sabe, a lei Afonso Arinos foi alterada pela Lei nº 7.437, de 20 de dezembro de 1985, 

conhecida como Lei Caó. No texto desta lei que referenda a lei anterior, em relação ao universo escolar, não 

houve alteração do teor. Há apenas uma reprodução do artigo 5º no conteúdo do artigo 7º, com a seguinte 

redação: “Recusar a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, por 

preconceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil. Pena - prisão simples, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e 

multa de 1 (uma) a 3 (três) vezes o maior valor de referência (MVR). Parágrafo único - Se se tratar de 

estabelecimento oficial de ensino, a pena será a perda do cargo para o agente, desde que apurada em inquérito 

regular”. Fora isto, em 1968 o Brasil ratificou a Conferencia da UNESCO intitulada, Convenção relativa à Luta 

contra a Discriminação no campo do Ensino, através do Decreto nº 63.223 - de 6 de setembro de 1968. A 

Convenção havia sido realizada em 1960, portanto apenas oito anos depois o Brasil retificou-a. Importante frisar 

que conteúdo da Convenção tem como teor principal a questão da prevenção da discriminação no sistema de 

ensino, e não se constituiu como uma lei. 
8
 Criado através do Decreto nº 91.542, de 19/8/85, em substituição ao antigo Programa do Livro Didático para o 

Ensino Fundamental/Plidef, o PNLD a partir de 1996, assume nacionalmente a prerrogativa da avaliação 

pedagógica dos livros escolares a serem adotados no sistema nacional de ensino básico no país. No tocante a 

questão dos afro-brasileiros, essa política de avaliação, sobretudo a partir de 2003, vem a cada edital, alargando 

seus critérios e exigências em relação à questão. Em linhas gerais, os critérios de avaliação pedagógica do 

programa para mensurar as formas de tratamento e abordagem das questões pertinentes ao ensino da História da 

África e Afro-brasileira, constam como critérios comuns a todas as disciplinas e nos específicos da área de 

História. No primeiro momento a avaliação desse aspecto constituía apenas critério qualificador e o foco era a 

questão era em torno dos estereótipos. Com a aprovação da Lei 10.639/2003, esses critérios vêm de certo modo 

sendo ampliados. Portanto, a partir do edital de 2003, a avaliação do tema passa a ser considerado como critério 

eliminatório. E a partir de 2007, a própria legislação (no caso, a Lei 10.639/2003 e o parecer 003/2004), passou a 

constituir critério sumário de eliminação, caso não a obra não tenha atendido. Atualmente a inserção da temática 
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adotados no sistema nacional de ensino, a partir de 1996; 2) a universalização da oferta da 

educação básica e dos materiais didáticos para o sistema oficial de ensino, alcançado no pós 

1990; 3) a institucionalização da temática nas escolas básicas como conteúdo obrigatório. E a 

implementação de políticas afirmativas amparadas por este conjunto de leis.  

Dessa forma, a partir de 1996, em função dos aspectos acima mencionados, iniciou-se 

uma nova fase de produção desta literatura no Brasil. De modo particular da História, uma vez 

que tanto a Resolução 01/CNE/2004, quanto o Parecer 003/CNE/2004, privilegiam esta área 

como uma das disciplinas veiculadora das demandas postas pela referida legislação. 

Em relação a Moçambique, o recorte temporal corresponde a duas fases distintas nas 

quais se coloca a questão da literatura escolar, em particular de História: o período colonial, e 

o pós- colonial, a partir de 1975, com a oficialização da independência jurídica e política. 

Nesses dois contextos, esta produção assume perfis e direcionamentos marcados por clivagens 

e por um discurso que os coloca sob o estatuto de pós-colonial, com fundamental relevo no 

contexto da montagem do socialismo como plataforma de governo e modelo de reorganização 

em Moçambique independente.  

Quanto ao processo metodológico da investigação, optei pelo cuidado em minuciar os 

instrumentos utilizados, tanto em relação à seleção das fontes, quanto aos procedimentos para 

lê-las e tratá-las. No que se refere às fontes, prioritariamente, foram os manuais escolares, mas 

também acercou-se de outras referencias documentais, como por exemplo, programas 

curriculares, legislação específica, entrevistas com autores de livros didáticos, como foi o caso 

de Moçambique e, finalmente, alguns textos de época. 

A escolha do corpo documental compreende um conjunto múltiplo de elementos de 

variadas construções (pedagógicas, historiográficas, contextuais, educacionais, editoriais). 

Entende-se, assim, que ao tomar a literatura destinada aos processos de escolarização como 

fonte principal do estudo e base material da pesquisa, depara-se com a imperativa necessidade 

                                                                                                                                                                                     
está dimensionada em três principais aspectos a serem tomados em consideração nos critérios de avaliação: na 

abordagem da temática na dinâmica do conteúdo; na observância da legislação; e nas questões específicas sobre 

a Representação. Essas três dimensões estão articuladas tanto nos critérios comuns a todas as disciplinas 

incluindo a disciplina história, como também, nos critérios específicos para a disciplina história. Com isto não 

significa dizer que esse conjunto de mecanismos possa garantir mudanças significativas e capazes de 

reconfigurar o tema e principalmente seus pressupostos no contexto dessa nova produção. Mas talvez possamos 

a partir daí dispor de um panorama maior em termos de dados e também de construções a este respeito, como 

também de fortalecimento das indagações que deverão continuar sendo postas sobre esse tema. 

Fontes: Editais do PNLD dos anos de 2004, 2005, 2007. Disponível em: 

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-editais/item/3014-editais-anteriores Acesso em 

setembro de 2012. 

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-editais/item/3014-editais-anteriores
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de explicitar, ao menos em parte, alguns dos elementos constituintes e singulares da 

multiplicidade que a marca enquanto tal. 

A partir desse entendimento optou-se por inventariar, no tratamento metodológico, 

aspectos gerais, mas também especificidades, do texto e do seu contexto. Utilizando o 

inventário e a análise de conteúdo como principal procedimento metodológico, priorizou-se 

aferir o perfil editorial, pedagógico e historiográfico da literatura analisada. Uma forma de 

dizer não apenas de onde partiu, mas para onde se dirige o olhar investigativo.  

Em relação ao Brasil, trabalhei com 19 (dezenove) manuais específicos de História do 

Brasil, que foram: década de 1950: História do Brasil – para o Quarto Ano Ginasial, Joaquim 

Silva (1950); História do Brasil - para a Terceira Série dos Cursos Clássico e Científico, 

Basílio de Magalhães (1958); Historia do Brasil. 1ª Série. Curso Ginasial. Haddock R. Lobo, 

(1959); 

década de 1960: Compêndio de História do Brasil - para 1ª série do curso ginasial, 

Vicente Tapajós (1960); História do Brasil, Victor Mussumeci (1961); História do Brasil, 

Alfredo D‟escragnolle Taunay, Dicamôr Moraes (1964); Compêndio de História do Brasil, 

Antônio José Borges Hermida (1969);  

década de 1970: Ensino Moderno de História do Brasil, LG, Motta Carvalho (1972); 

História do Brasil Estudos Sociais - (Das origens à independência), Sérgio Buarque de 

Holanda; Carla de Queiroz; Silvia Barboza Ferraz; Virgilio Pinto Noya (1973); Estudos de 

História do Brasil, Francisco M. Teixeira; José Dantas (1974); História do Brasil, Joel Rufino 

dos Santos (1979).  

Já na década de 1980: História do Brasil, Luis Koshiba, Denise Manzi Frayze Pereira 

(1980); História da Sociedade Brasileira, Francisco Alencar, Lucia Carpi Ramalho/e Marcus 

Vinício T. Ribeiro (1985); História do Brasil, Maria Januária Vilela Santos (1986); A 

História Crítica da Nação Brasileira, Renato Mocellin (1987).  

E, por fim, década de 1990: História do Brasil - Colônia, Francisco de Assis Silva 

(1990); História e Vida- Brasil: Da Pré-História Á Independência, Nelson; Piletti, Cláudino 

Piletti (1993); Toda a história, José Jobson de Arruda; Nelson Piletti.(1995); História: 

cotidiano e mentalidades, Ricardo Dreguer, Eliete Toledo (1995). 

No que respeita a seleção dos manuais acima listados, levou-se em consideração os 

seguintes critérios: 
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livros didáticos que tiveram circulação na escola básica, na segunda metade do século 

XX. Portanto um estatuto nacional. Um critério que nos permite articulá-los com a referida 

abrangência. Neste critério se enquadram todos os livros selecionados; 

Em relação a autoria, os critérios considerados foram: 

a) o tempo de vigência das obras na escola básica, especificamente destinados ao 

ensino de história ginasial e colegial (denominação de 1951 a 1971), 1º e 2º graus 

(nomenclatura adotada de 1971 a 1996), Fundamental II e Médio (denominação vigente). 

Gozam desse estatuto de longa duração os autores Joaquim Silva, Borges Hermida, Basílio de 

Magalhães, Nelson Piletti, e Ricardo Dreguer, sobretudo a partir do final da década de 1980, 

no caso dos três últimos autores. 

b) a pluralidade das funções profissionais no campo da história ou da sociologia, 

assumidos por esses autores, como intelectuais, educadores e professores, tanto do ensino 

escolar quanto profissional. No primeiro critério, justifica-se a seleção de Sergio Buarque de 

Hollanda e Joel Rufino. No segundo critério, justifica-se a importância da escolha dos autores: 

Renato Mucelim, Ricardo Dreguer e Eliete Toledo, por exemplo. Como no ensino superior 

vincula-se os autores Nelson Piletti, Luiz Koshiba, etc. 

c) além disso, em sua maioria, os autores e respectivas obras selecionados, já foram 

objeto de pesquisas (dissertações e teses), sob diferentes problemáticas. Dessa forma, 

configura a relevância que assumiu essa literatura como tema de investigação acadêmica na 

segunda metade do século XX. Seja sob a chancela dos Programas de Pós-Graduação em 

Educação, seja dos Programas de História. 

Com relação a Moçambique, foram 15 manuais, entre textos de Apoio e livros 

didáticos propriamente, além de uma documentação complementar: Anuários de Ensino do 

Período Colonial e entrevista realizadas com autores contemporâneos de livros didáticos.  

Os manuais analisados no estudo foram os seguintes: década de 1950, Portugal, 

História e Geografia para o Ciclo Preparatório do Ensino Secundário, Primeiro Ano, Tomo I, 

Henrique Barrilaro Ruas, Frederico Perry Vidal; Mascarenhas Barreto. (década de 1950
9
); O 

meu livro de História de Portugal - O aluno (1950).  

Década de 1960: História e Geografia de Portugal para o 2º ano do Ciclo Preparatório 

do Ensino Secundário, Maria da Graça Lameiras Fernandes; Manuela da Costa Simões; 

Gustavo de Freitas (década de 1960).  
                                                           
9
 A referência à década e não à data de publicação dos manuais de História e Geografia de Portugal, deve-se ao 

fato de não constar essa informação como tal na ficha catalográfica de alguns manuais. Por essa razão, a 

referencia de identificação temporal da obra está indicada conforme registro do arquivo onde as mesmas de 

encontram.  
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Década de 1970: História e Geografia de Portugal. Para o Ciclo Preparatório do 

Ensino Secundário - 1º Ano, Maria Helena de Almeida Cavaco; Maria Helena Costa (1970); 

História de Portugal - 4ª classe, João Pimenta, Armando Pimenta et. al. (1974); Década de 

1980: História, 10ª Classe. Republica Popular de Moçambique (1982); História, 7ª Classe, 

Republica Popular de Moçambique (1983); História da África, 6ª Classe. Republica Popular 

de Moçambique (1987); A História da minha Pátria. Republica Popular de Moçambique 

(1986).  

E finalmente, na década de 1990, os manuais: História, 7ª Classe, Volume 1, Narciso 

Hofisso; Lucas Sitoe (1990); História, 7ª Classe, Volume 2. Narciso Hofisso, 1990, Edição 

Revista, (1995), e História da África - 6ª Classe (1995).  

Quanto aos Textos de Apoio foram três no total: História - Ensino Secundário 1º Ano - 

1974-1975, Coordenadoria dos Textos de Apoio (1976); Pequeno Manual de História- As 

massas fazem a História, 6ª Classe. (1977) e História da África, Departamento ideológico da 

Frelimo (1978).  

Nesse sentido, é importante destacar que a produção de materiais didáticos, em 

Moçambique, antecedeu à própria independência política, inicialmente denominados de 

Textos de Apoio. Embora nesta análise não esteja contemplado o total destes  títulos, convém 

assinalar que sua elaboração precedeu o ano 1975. Dessa forma, os critérios para a seleção 

levou em conta: os manuais indicados e/ou adotados por força de lei no ensino de História no 

período colonial, neste caso manuais de História de Portugal, relativos ao período de 1950 a 

1974, conforme sua disponibilidade em arquivos locais. E os manuais de História de 

Moçambique, elaborados a partir de 1975 até 1995. Neste caso, os livros anteriormente 

citados, correspondem ao total produzidos no período.  

Metodologicamente, a opção pela análise textual, priorizando como referência central 

a abordagem historiográfica e a imagética, constituiu a base de dados principal. Entretanto, no 

caso de Moçambique, também foram realizadas entrevistas com autores de manuais didáticos 

de História de Moçambique no período pós-independência. Majoritariamente, o uso do 

procedimento de inventário das informações foi fundamental e estruturante na organização 

dos dados e na leitura das fontes, tanto didáticas quanto as complementares. 

Como requer a referida metodologia, relacionar, catalogar, listar, identificar, enumerar 

e descrever, foram procedimentos utilizados no processo de leitura e tratamento das fontes. 

Entretanto, é fundamental assinalar que esta seleção presumiu não apenas à sua adequação em 

virtude da natureza do estudo, mas levou em conta a pertinência dos embates e tensões ao 
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lidar com esse tipo de fonte, na perspectiva de subsidiar a análise da problemática abordada 

por esta investigação. 

A seguir apresento os capítulos que estruturam o desenho final da Tese: 

No capítulo 1, intitulado, ENTRE RELATOS, PRODUÇÕES E AVALIAÇÕES: a 

literatura escolar de História na segunda metade do século XX no Brasil e a escrita sobre 

povos africanos e afro-brasileiros, situo as questões da investigação a partir de um diálogo 

com o campo, priorizando como recorte, o estágio atual das pesquisas sobre livros didáticos e 

sobre o tema da pesquisa. Em particular, as especificidades da fonte didática e uma introdução 

sobre a problemática nos manuais objeto da investigação, quanto a questão central do estudo. 

Com esse intuito, destaco diferentes construções (memórias de experiência, 

posicionamentos e análises decorrentes de produções de pesquisas, avaliações e balanços), 

tendo como fio condutor do diálogo o tema da história de povos africanos e afro-brasileiros, e 

de como tem sido vista e tratada, na produção acadêmica a respeito. E como base de dados: 

levantamentos, catalogações e leituras de trabalhos acadêmicos de Mestrado, Doutorado e 

produções bibliográficas, realizados no Brasil no recorte temporal da investigação.  

No capítulo 2, intitulado HISTÓRIAS DO BRASIL, VISÕES MARCANTES: 

pensando aspectos da racialização no âmbito da escrita escolar de História no Brasil (1950-

1995), identifico os discursos relacionados a povos africanos e afro-brasileiros, nas 

abordagens a estes alusivas. Exploro, fundamentalmente, as imagens visuais, os conteúdos e 

temáticas relacionados ao enfoque do estudo. Com base nesses dados, apresento um caminho 

possível de reflexão acerca dos aspectos que marcam uma determinada visão racializada 

acerca dos povos africanos e afro-brasileiros, no âmbito dos discursos sobre a História do 

Brasil, dos quais são portadoras essas escritas. 

No capítulo 3 intitulado preliminarmente, OS LIVROS DIDÁTICOS NA 

CONSTRUÇÃO DE UMA HISTÓRIA DE MOÇAMBIQUE - 1950-1995, tomando como 

base os manuais escolares e a legislação específica, neste caso do período colonial, discuto 

que contribuição a literatura escolar da História representa à problemática da racialização, 

levando em conta os elementos e singularidades que marcaram a construção dessa questão no 

âmbito das escritas didáticas do período de 1950-1995. A partir dessas construções, identifico 

elementos que subsidiam discutir até que ponto essa literatura constitui um subsídio 

importante para indagar visões racializantes, sobre as quais foram ancoradas abordagens da 

história do africano/Moçambicano no período em questão.  
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 Com relação ao capítulo 4, HISTÓRIAS CONEXAS, LIÇÕES AMBIGUAS, 

identifico as perspectivas de História sobre as quais foram embasadas as práticas de escritas 

da literatura escolar produzida na segunda metade do século XX no Brasil e Moçambique, a 

partir de suas vinculações temporais e conceituais; analiso o papel dessas concepções na 

manutenção e sedimentação de discursos e visões de cunho racializante. 

Os possíveis caminhos para pautar uma discussão em torno da literatura escolar, 

certamente são muitos. Tantos quantos forem as pretensões indagativas postuladas. Porem, 

para essa pesquisa, coloca-se como central compreender como, na tessitura dessas literaturas, 

foram construídas práticas de escritas racializantes. Para além do que exigirá este exercício 

analítico, será sem dúvida um confronto cognitivo, sobre vários aspectos. Assim, creio ser 

possível divisar, a partir de um diálogo com o debate acadêmico em torno do tema, elementos 

confluentes como também divergentes. De todo modo, trata-se de mais uma contribuição ao 

percurso que já foi trilhado.  

Ao longo dos capítulos que seguirão, o intento será coadunar e discutir os elementos 

que compuseram estas escritas, considerando seus pressupostos e discursos, especificamente, 

no tocante às visões que, mesmo não sendo representativas da história de povos africanos e 

afro-brasileiros, marcaram visões e, de certa forma, um vocabulário para dizer sobre estes.  
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Capítulo 1: ENTRE RELATOS, PRODUÇÕES E AVALIAÇÕES: a 

literatura escolar de História na segunda metade do século XX no Brasil e a  

escrita sobre povos africanos e afro-brasileiros 

“Todos nós precisamos de histórias que nenhum livro 

de História pode contar, mas elas não estão na sala de 

aula – não nas salas de aula de história, de qualquer 

modo. Elas estão nas lições que aprendemos em casa, 

na poesia e nos jogos infantis, os quais são deixados 

fora da história quando fechamos os livros históricos 

com seus fatos verificáveis” (Trouillot, 1995, p. 2).  

Confissões de uma historiadora .... 

 
O mês e o ano era novembro de 1996. O lugar, Fortaleza Estado do 

Ceará. O dia exato não recordo. Mas foi naquela altura que recebi uma 

ligação telefônica da coordenadora pedagógica de uma escola da rede 

particular e confessional cearense, Colégio Salesiano D. Bosco. Tratava-se 

de um convite para dá aulas de História em turmas de 5ª a 8ª séries e do 

ensino secundário, no referido colégio.  

Eu havia acabado de concluir o último semestre do curso de licenciatura 

em História, na Universidade Estadual do Ceará/UECE. E estava apenas no 

aguardo para fazer uma colação de grau especial. Isto é, fora do prazo do 

calendário acadêmico.  

Aceitei o convite ali mesmo na ocasião da ligação, e na semana posterior 

iniciei minha profissão como professora de História. Foi dessa forma que se 

efetivou meu primeiro contato profissional com os livros didáticos de 

História, numa situação concreta de ensino no ambiente escolar. Antes 

havia sido apenas como estudante no ensino Primário no Ginasial
10

. 

A memória desse fato não se restringiu a aquela experiência apenas. 

Pois ainda encontro-me no magistério 
11

 e construindo outras memórias e 

                                                           
10

 Naquela altura o Primário correspondia às quatro primeiras séries da educação escolar básica. E o Ginásio, as 

quatros últimas que antecediam o ingresso no ensino Secundário (Clássico, Científico, Pedagógico ou Normal). 

No caso deste último, foi o que cursei. Ocorre que durante a minha formação Pedagógica não havia livros 

didáticos na escola onde estudava. Apenas apostilhas. No ensino superior também não tive a oportunidade de 

estudar ou discutir o tema nas disciplinas que compunha o Programa Curricular do curso de Licenciatura em 

História da Universidade Estadual do Ceará/UECE. 
11

 A minha atuação como professora na educação básica se estendeu de 1990 até meados de 2004. Quando 

assumi uma vaga de professor efetivo no Departamento de História da Universidade Regional do Cariri/URCA, 

na disciplina de prática de ensino. No que se refere a minha relação com os livros didáticos só se aprofundou ao 

longo desses anos com as várias atividades que já tive a oportunidade de realizar: pesquisas de iniciação, ensino 

de componentes disciplinares sobre o tema, parecerista do Programa Nacional do Livro Didático/PNLD, desde 

2004, dentre outras.  
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aprendizados. Muito menos eu diria, há algo de extraordinário na forma 

como iniciei a profissão. É como muitos de nós nos tornamos professores de 

História no Brasil após concluir a licenciatura: em algumas situações, por 

meio de um convite, em outras, através de uma seleção ou concurso, quando 

se trata de escolas públicas.  

Chegar à escola na condição de professora sem dúvida causou-me um 

estranhamento. Porém ao mesmo tempo, uma oportunidade de iniciar uma 

relação de convívio profissional com aquelas crianças e adolescentes; com 

os livros didáticos e, certamente com o universo da escola em sua 

complexidade institucional e social. Mesmo não estando tão inteligível para 

mim a dimensão de tal complexidade.  

Porém aos poucos fui percebendo a escola como um dos lócus 

privilegiados onde se aprende um saber, muitas vezes ponto de partida para 

o restante das escolhas profissionais. Mas também onde se constrói 

memórias de longo alcance. Onde fomenta-se imaginários. Legitima-se 

saberes, pressupostos. Talvez também um lugar de rupturas! 

Mas as memórias daquela experiência de apenas seis meses, confesso, 

não foram muitas. Nem tão significativas afetivamente. Entretanto, na 

condição seletiva da memória guardo até hoje a recordação de apenas uma 

aula, cujo assunto tratava sobre “A sociedade açucareira no Brasil”.  

Do capítulo, sinceramente, não lembraria no ato desse relato sem 

recorrer ao texto. Do seu teor, como estava organizado, etc. Do livro, sim, 

“Cotidiano e mentalidade”
12

.  

Porém, recordo-me bem da intervenção rápida e supostamente convicta, 

logo na introdução da aula, do meu aluno Felipe: “professora, todo negro é 

safado”
13

. Imediatamente parei a explicação, pois mal tivera começado. E 

com uma sensação de espanto e indignação disse eu: como assim todo negro 

é safado? De onde você tirou essa ideia? Na verdade, uma assertiva sobre a 

safadeza do negro!  

Naquele momento sem qualquer chance de continuidade da explicação, e 

antes que eu prosseguisse a instigá-lo sobre um possível lugar de onde havia 

                                                           
12

 A coleção, Cotidiano e Mentalidade, de autoria de Ricardo Dreguer& Eliete Toledo, teve um largo uso no 

ensino de História na escola básica brasileira na década de 1990. E nesta investigação compõe um dos manuais 

fontes do estudo. Tanto por este critério quanto pelo fato de representar obras com as quais trabalhei no ensino 

de História na escola básica. Nesse critério incluem-se também outros autores selecionados no corpus 

documental da pesquisa: Francisco de Assis Silva, Luiz Koshiba e Nelson Piletti. Ainda que não a mesma 

edição, porém, a obra como tal está relacionada à minha experiência de sala de aula trabalhando com a disciplina 

História.  
13

 Depoimento coletado durante a pesquisa de campo para minha dissertação de mestrado. 
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tirado aquela ideia tão agressiva, me disse: “professora é que lá em casa 

todas as empregadas da minha mãe roubam as coisas dela”. E no final da 

aula se dirigiu ao meu birô para me dizer quase sussurrando: “professora, 

eu disse aquilo mais eu não sou racista, ontem mesmo sumiu minha 

borracha novinha que minha mãe me deu e eu nem pensei que foi Ricardo”.  

Ricardo era o único colega da turma com a cor da pele escura em uma 

sala de mais ou menos 25 alunos, não me recordo bem ao certo. Onde se 

deduz que as empregadas eram negras, mesmo não tendo sido assim 

identificadas no exemplo de Felipe. Porém, tanto elas quanto o colega, pela 

tonalidade da pele e por esta razão tão somente, eram na fala de Felipe, 

suspeitos em potencial nas duas situações mencionadas.  

Bom, mas aqui também há outra constatação importante a fazer: eu devo 

ter iniciado a explicação falando da importância do negro como força de 

trabalho na sociedade açucareira e no Brasil. Pois esse é um dos lugares de 

enunciação, sem dúvida, da história sobre o negro. Em particular como 

conteúdo ensinado na literatura escolar da História.  

Encerro por enquanto a memória dessa aula nos idos de 1990, com o 

objetivo de percorrer uma abrangência temporal e geográfica maior. Não 

no sentido diacrônico, mas, sobretudo processual. Por se tratar strictu sensu 

não de um tema, mas de substrato de ideias e concepções marcantes. E 

como tais, persistem e demarcam esteio e lugares estratégicos de veiculação 

e permanência.  

Entretanto, continuarei pensando sobre a narrativa do meu primeiro 

contato com o ensino de História, com o livro didático de História na 

década de 1990 e, sobretudo, com uma sociedade essencialmente racista. 

Partindo da sala de aula e retornando para ela quando necessário for, na 

continuidade dessa trajetória. Por entender que dialogar com o teor dessa 

problemática me obriga ir, decerto, além da escola e da minha sala de aula.  

Dessa forma, extrapolo, inevitavelmente o meu relato. E ponho-me o 

desafio de compreender um movimento essencialmente marcante, como 

antes assinalei, de ideias coletivas e não individuais. Ou seja, não se trata 

de um indivíduo, o Felipe. Mas de uma coletividade compartilhante de uma 

visão social sobre o negro calcada em estereótipos. E como tais, com solidez 

suficiente a ponto de revisitarmos como problemática na sociedade 

contemporânea.  
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Mas trata-se também de uma visão, além de entrelaçada nas práticas 

sociais e no cotidiano público e privado na sociedade brasileira, com uma 

legitimidade de permanência no universo do conhecimento, significativa. 

Como mensurar essa dinâmica? Como pautar os próprios fundamentos do 

conhecimento que referendamos como problema e sob suspeita? 

Entretanto, ao retomar essa memória interrogo-me quase 

inevitavelmente: o que eu diria a Felipe com base nas inferências sobre a 

história do negro escrita do livro Cotidiano e mentalidade? O que eu diria a 

Felipe com base na lógica da construção de um conhecimento sobre povos 

africanos e descendentes, instituídos e constitutivos de uma memória 

hegemônica, e pautadas em cânones ocidentais? Mas o que eu diria também 

a Ricardo, representante de uma coletividade, sob acusação permanente em 

razão da cor da sua pele? 

Confesso não ter na época e naquela situação especificamente a 

resposta. Além do imperativo da idéia social objeto da intervenção de 

Felipe, faltou-me naquele confronto a possibilidade de inferir outra 

perspectiva de leitura. Por certo, não estava nem naquela versão escrita da 

História nem na minha formação enquanto professora, dos anos finais 

escolar na década de 1990.  

A minha impressão no tempo presente desse relato é: careço de um 

tempo reflexivo maior para respondê-los. Pois, também preciso desfazer 

minha própria memória para apreender outra. Implodir um aprendizado 

não somente sobre a História contada pelos livros didáticos de História, 

mas sobre os pressupostos fundadores de uma forma de pensar e escrever 

nossa história daqui do outro lado do Atlântico sul.  

Naturalmente vista como resultado de um longo processo de 

“civilização”, com “geografias” e “personagens” históricos instituídos e 

consagrados na versão de uma história quase sem fim. Num espectro. Uma 

constituição ontológica das nossas “entranhas mentais”.  

Por isso, desfazer uma memória única definidora da minha formação 

escolar nas décadas de 1970 a 1980 do século XX, é quase uma sentença 

que me imponho. Porém ao retomar essa memória me convenço de ter sido 

muito grave dá-me conta ainda hoje, na condição de pertencimento a essa 

coletividade, e de profissional de História, que me faltou uma resposta ou 

talvez várias, a ambos!  
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Contudo, é esta condição inquietante que me permite retomar o objeto da 

memória relatada e articulá-la na constituição de uma problemática de 

investigação sobre povos africanos e afro-brasileiros no campo da História 

escrita, especificamente tomando como referencia a literatura escolar ou 

didática
14

 

 

1.1. Situando o recorte temporal e as fontes do estudo - Brasil: articulações preliminares  

 

 Qualquer intento de pensar a partir de generalidades é sempre um risco. E mais ainda 

se esse propósito estiver relacionado à pesquisa acadêmica. Todavia, em algum momento da 

construção do trabalho acaba se tornando algo inevitável se não um imperativo. É desse ponto 

de vista que vejo como apropriado iniciar esse exercício analítico partindo de algumas 

considerações sobre a literatura escolar no contexto da segunda metade do século XX, no 

Brasil, destacando primordialmente, aspectos relacionados ao campo acadêmico, a sua 

dimensão como fonte e a problemática objeto da presente investigação.  

Um giro indispensável, ainda que comprometido pelos limites que há em qualquer 

procedimento com essa finalidade. Nesse caso, a segunda metade do século XX é para onde 

olho. E as produções que considero relevantes para amparar minha intenção, o alvo. Dessa 

forma não será um giro panorâmico, mas sim, seletivo. Na medida em que possivelmente 

outros trabalhos importantes ficarão de fora das minhas considerações. 

 Assim posto, reitero que a opção em questão tem o propósito de retomar alguns 

estudos que apresentaram balanços sobre a problemática do livro didático na 2ª metade do 

século XX, em particular de História. Por tal razão, a menção aos estudos que segue cumpre 

essa finalidade.  

Todavia, além do aspecto já mencionado, é também objetivo, retomar as posições e 

inferências divergentes ou não desses estudos, no tocante a problemática. E mesmo que o 

contraponto seja da minha responsabilidade, tenho em vista o esforço de compreender como 

se apresentaram, para esses estudos, as problemáticas do universo afro-brasileiro, em 

particular no que diz respeito a literatura escolar.  

 

                                                           
14

 O termo escrita didática da História (Freitas, 2006; 2009), e escrita escolar da História (Gatti Jr 2004), tem 

sido utilizado com certa recorrência na produção acadêmica recente, ainda que em estudos com diferentes 

preocupações. De todo, sobressaem naqueles trabalhos cujo enfoque são os materiais didáticos de História, para 

acentuar as peculiaridades do conhecimento histórico que toma forma e são mobilizados na construção de uma 

escrita escolar. Neste trabalho, o termo é utilizado para demarcar as singularidades do conhecimento histórico 

escolar de forma geral, e por sua vez, o entendimento desta escrita, em particular.  
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O estágio atual das pesquisas em torno da literatura escolar de História, no Brasil, 

 

nas duas últimas décadas do século XX e, sobretudo, a primeira do século XXI são 

significativas como marco inicial da produção de pesquisas acadêmicas de mestrado e 

doutorado sobre livros didáticos
15

. Em particular daquelas relacionadas ao campo do 

conhecimento histórico, conforme o gráfico subseqüente: 

Gráfico 1: Evolução das pesquisas acadêmicas sobre livros didáticos no Brasil 

 

Fonte: Capes. Período de consulta: Julho de 2010 a julho de 2011. Sistematização da autora 

 

Os dados do Gráfico 1 evidenciam, no comparativo das três ultimas décadas, que em 

1980 apenas 1,9% dessas pesquisas referiam-se à literatura didática, contra 80,3% na década 

de 2000. Ou seja, somente podemos falar de pesquisas de Mestrado e Doutorado nesse campo 

a partir da última década do século XX. E do ponto de vista quantitativo, pode-se advogar 

uma certa visibilidade acadêmica em torno do tema como objeto de investigação. Todavia, é 

uma afirmação que ganha materialidade apenas na última década do século XX, na medida 

em que várias áreas do conhecimento
16

 trouxeram essa literatura como assunto de 

investigação e debate.  

No tocante ao livro didático de História, essa tendência não se evidencia de forma tão 

expressiva assim. Por exemplo, de um universo de 654 (seiscentos e cinquenta e quatro) 

trabalhos de Teses e Dissertações sobre livro didático em diversas áreas do conhecimento, 

                                                           
15

 Sobretudo na área de língua portuguesa, há uma quantidade significativa de pesquisas de mestrado e doutorado 

sobre o livro didático, tratando de diversas temáticas. Em relação a temática específica desta pesquisa, localiza-

se vários trabalhos cuja problemática central investiga o preconceito e estereótipos em relação as formas como 

nessa literatura o negro está representado. Um dos principais estudos com essa temática é de Ana Célia da Silva. 

Entre eles sua tese de Doutorado intitulada, As transformações da representação do negro no livro didático e 

seus determinantes, UFBA (2011) e a sua dissertação, Estereótipos e preconceitos em relação ao livro didático 

de Comunicação e expressão de primeiro grau, UFBA (1988). Além da referida autora localiza-se vários outros 

trabalhos, como por exemplo, de Cândida Soares da Costa, O Negro no Livro Didático de Língua Portuguesa: 

Imagens e percepções de Alunos e Professores, UFMT (2004) e Elisabeth Rosa da Silva Junia, Discursos sobre 

as relações raciais em livros didáticos de português para as séries iniciais do ensino fundamental, UFMG 

(2010), dentre outros.  
16

 De acordo com os dados que levantamos no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, a área de Língua 

Portuguesa e da linguística aplicada ocupa um lugar de destaque na quantidade de pesquisas, sobretudo de 

mestrado, desenvolvidas na segunda metade do século XX, com 29% de investigações sobre o tema do livro 

didático desse campo do conhecimento. 
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registrados no banco de dados da CAPES, apenas 71 (setenta e um) tratam do livro didático 

de História. Ou seja, unicamente 11% das investigações dizem respeito a essa linha de 

conhecimento: 

Gráfico 2- Pesquisas sobre livro didático - 2ª metade do século XX - Brasil 

 

Fonte: Capes- Período de consulta: Julho de 2010 a julho de 2011. Sistematização da autora 

De uma forma geral essas pesquisas abordam diferentes preocupações em relação ao 

livro didático de História em que, pelo menos quatro grandes eixos de problemáticas: 1) as 

propostas curriculares e as políticas públicas as quais se vinculam; 2) as bases teóricas e ideias 

que marcaram o período de produção desses livros; 3) a história da disciplina, vista através da 

produção escolar e 4) as questões pertinentes ao ensino, inclusive seus usos e práticas de sala 

de aula: 

No que se refere ao campo de inserção teórico, a maioria toma como base os aportes 

da historiografia cultural francesa. Particularmente os trabalhos de Roger Chartier sobre a 

história do livro; Alain Choppin
17

 e sua perspectiva da história dos manuais escolares, e 

André Chervel
18

, defensor da tese de que as disciplinas escolares são portadoras de um saber 

específico e próprio, são os principais teóricos referendados nesses trabalhos. 

Em termos de alocação institucional, essas pesquisas tem tido majoritariamente a 

alcunha dos Programas de Pós-Graduação em Educação, mas abrangem diversas áreas do 

conhecimento, em particular aquelas que são matérias de ensino na escola básica. 

Especificamente nas últimas décadas do século XX e inicio do XXI, tem sido no 

interior desses programas onde foram produzidas variadas pesquisas em torno do livro 

didático de História. Ora tomando-o como fonte ou como tema-problema de uma série de 

questões como, por exemplo, a relação com as práticas pedagógicas e a formação do professor 

(Medeiros, 2005), a problemática do mercado editorial (Munakata, 1997), (Gatti Junior 2004), 

                                                           
17

 Sobre os seus textos publicados no Brasil, ver especialmente o artigo História dos livros e das edições 

didáticas: sobre o estado da arte, publicado pela Revista Educação & Pesquisa São Paulo, v.30, n.3, p. 549-566, 

set./dez. 2004.  
18

 O seu texto mais referendado nas pesquisas sobre livro didático no Brasil se intitula História das disciplinas 

escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa, publicado pela Revista Teoria 7 Educação. Porto Alegre 2: 

107-118, dez 1990/ Abril, 1991.  

11%

89%
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seus usos e apropriações no processo de ensino e aprendizagem (Franco, 2009), (Silva, 2009), 

a história da disciplina em seu percurso de idéias e finalidades (Gasparello, 2002), (Freitas, 

2006), (Másculo, 2008), (Fernandes, 2009), Souza (2009), (Pinto Junior, 2010), (Bueno, 

2011), a inserção nas políticas públicas, sobretudo de natureza avaliativa, a exemplo do 

Programa Nacional do Livro Didático/PNLD, (Crupi, 2008), (Filgueiras, 2011), ou as 

implicações dos contextos educacionais de forma mais ampla (Moreira, 2011), dentre outras 

questões abordadas nessas investigações acerca do tema, e efetivados pós 2000. 

Nos Programas de Pós-Graduação em História as pesquisas sobre livros didáticos, 

ainda que quantitativamente inferior a Pós-Graduação em Educação e a outros temas de 

pesquisa do campo da História
19

, tiveram nas últimas décadas do século XX a sua referência 

temporal de expansão. Estudos de pesquisadores como Bittencourt (1993), Melo Bandeira 

(1997), Bonzatto (2004), Medeiros (2005), Rodrigues e Silva (2006), Mattos (1993, 2007), 

exemplificam o percurso da produção acadêmica desse gênero, desenvolvidos nos referidos 

programas. 

Nesse sentido é oportuno recuperar a crítica de Freitas (2009). Para o autor há uma 

lacuna significativa de estudos sobre a escrita didática no campo da História, incluindo a sua 

completa ausência nas obras de síntese da história da historiografia, conforme assinala, “o 

trabalho de maior envergadura sobre a história da historiografia brasileira, produzido no início 

da década de 1990 - “A História no Brasil (1980-1989) - elementos para uma avaliação 

historiográfica”, de Carlos Fico e Ronald Polito -, não incluiu o livro didático como fonte”. 

(Freitas, 2009, p.12). 

Significativa e em fase de expansão, as pesquisas sobre a produção escolar de História, 

no Brasil, mesmo com pouca visibilidade nos Programas de História, são indicativas da sua 

importância e do seu papel formativo, desempenhado no sistema escolar nacional desde o 

século XIX. E intensificado a partir da década de 1960 do século XX, com o processo de 

expansão da rede escolar nacional e do mercado editorial, conforme evidencia a pesquisa de 

Gatti Junior (2004). 

Mas como se situa nesse contexto de crescimento da pesquisa acadêmica sobre livro 

didático, a pesquisa voltada para as questões do universo afro-brasileiro? De uma forma geral, 

                                                           
19A observação é válida no comparativo em relação às pesquisas sobre livro didático, mas também em relação ao 

tema do ensino de História de uma forma geral. Em um estudo publicado no final da década de 1990, Silva do 

Carmo Nunes, no livro Concepções de mundo no ensino de História, a autora mostra que no período de 1961 - 

1992, considerando os artigos em periódicos nacionais especializados em História, enquanto outros temas 

ocupam 95,8%, os que se referem ao ensino de História representam apenas 4,19%. O mesmo se repete quando 

considerado a produção de dissertações e teses em educação. 99,24% tratam de outros assuntos e somente 0,75% 

versam sobre o ensino de História. O período considerado nesse estudo foi de 1984 – 1989. 
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embora tenha havido um incremento no corpus de pesquisas pós década de 2000, 

notadamente aquelas alusivas ao nosso tema
20

, estas ainda não apontam expressividade 

quantitativa. Para justificar a afirmação, tomo como exemplo pesquisas de Mestrado e 

Doutorado do Banco de dados da CAPES
21

, e como recorte temporal a segunda metade do 

século XX - temporalidade onde se insere a presente investigação-, como a primeira década 

do século XXI, enquanto referência para a questão anteriormente assinalada. 

Obviamente, a indagação não se encerra na ilustração quantitativa dos trabalhos 

realizados no referido período. Contudo, é necessário retomar os dados quantitativos, nesse 

primeiro movimento, posto que nesses dados se elucida uma visibilidade ou não em torno da 

discussão. E por sua vez, as inquietações que foram sendo pautadas. 

A partir do levantamento já referido, averigua ocorrer somente a partir da última 

década do século XX, o surgimento de trabalhos de mestrado e doutorado sobre livro didático 

de História, tratando questões pertinentes ao que genericamente poderíamos denominar de 

temáticas relacionadas ao negro. Ainda assim é pouco expressivo, quantitativamente, em 

relação ao universo total das pesquisas sobre este tema, de uma forma geral. Como das 

pesquisas sobre livro didático de História, em particular. Dessa feita, num total de 71 (setenta 

e uma) investigações, apenas 9 (nove) ou seja, 13% delas versaram sobre alguma questão 

relacionada a este tema, conforme dados do gráfico subsequente: 

Gráfico 3 - Produção de pesquisas sobre livro didático de História- 2ª metade do século XX - Brasil 

 

Fonte: Capes - Período de consulta: Julho de 2010 a julho de 2012. Sistematização da autora 
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 No pós 1990 o estágio das pesquisas sobre o tema passou a usufruir de uma nova fase de produção e debates. 

Sobretudo a partir da década de 2000, com a aprovação da lei 10.639/2003 e das Diretrizes para a Educação das 

Relações étnico-raciais, de 2004.  
21

 Os dados foram catalogados através da pesquisa de Iniciação Científica -CNPq intitulada, A historia do negro 

na escrita didática da História (1950-2000), sob a minha coordenação de Julho de 2010 à fevereiro de 2011, 

quando oficialmente me afastei para cursar o doutorado. O estudo foi finalizado em julho de 2011, sob a 

coordenação da Profª Drª Paula Cristiane de Lyra Santos, do Departamento de história - Universidade Regional 

do Cariri/Urca, uma vez que a legislação do afastamento não permite a continuidade da orientação. Portanto os 

dados aos quais faço referencia foram coletados entre julho do ano de 2010 e julho de 2011. A busca efetiva dos 

dados quantitativo das pesquisas, acabou extrapolando o recorte temporal sugerido no projeto aprovado pelo 

CNPq, dado a relevância de estender o levantamento à primeira década do século XXI. Já sob a vigência da Lei 

10.639/2003 e das Diretrizes para a Educação das Relações étnico-raciais, aprovada em 2004. 

87%

13% pesquisas de história sobre outros
temas
pesquisa sobre os negros
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Ultrapassando a linha dessa contabilidade outras questões sem dúvidas são palpitantes. 

No entanto, dentro do contexto da análise é importante aferir outra indagação: sobre quais 

questões versaram essas investigações? Considerando, panoramicamente, os estudos de 

mestrado e doutorado realizados a partir dos anos iniciais da década de 2000, é possível 

identificar pelo menos três linhas de preocupações sobre as quais poderíamos enquadrar a 

produção em questão: a primeira diz respeito às representações sociais do negro, seja no 

material iconográfico ou no texto escrito. Nessa linha de interrogação situam-se as pesquisas 

de Marco Antônio de Oliveira (2000), Silva Filho (2005), Anderson Oliva (2007), Marli 

Solange de Oliveira (2009), Buolo Jr (2008) e Borges (2009). 

A segunda linha de preocupação inclui aqueles trabalhos cuja problemática discutiu a 

escrita da memória da escravidão e/ou a apontaram como uma questão central para o 

tratamento do tema. Com essa preocupação encontram-se as pesquisas de Conceição (2001), 

Oliveira de Paula (2004), De Paula (2004), Castello Branco (2005), Pina (2009), por exemplo. 

E, terceiro, com menor representatividade, algumas exíguas pesquisas cuja finalidade foi 

pensar os discursos sobre raça ou etnia no livro didático, a exemplo da pesquisa de Ribeiro 

(2004) e Silva (2005), localizadas no mencionado levantamento. 

Portanto, os desenhos e problemáticas tratadas por essas investigações, além de 

recentes, muito provavelmente dão o tom do percurso até aqui aferido. Todavia, é quase 

imperativo reconhecer que há um vácuo acadêmico sobre a discussão do tema nesse campo 

literário, distintamente do campo de História, que só começa a ser percebido no limiar do 

século XXI.  

Se considerarmos este campo estratégico para a formação da memória social, como 

tal, os aspectos identificadores do percurso, as linhas temáticas e problemáticas postuladas, 

assim como os contextos ancoradouros dessa produção, oferecem mais do que dados para 

traçar um perfil do estado da arte. Aponta para a importância do papel que teve e continua 

tendo a referida literatura, nas sociedades letradas contemporâneas. É nesse universo onde se 

situa a problemática desta tese. 

 

1.2. “Avistando” a problemática: entre debates e aproximações das fontes 

 

 Como se conhece e o que se sabe sobre a história de povos africanos e afro-brasileiros 

através do ensino formal, como da escrita escolar em particular? Como essa literatura 

participou do processo de “difusão” de uma história sobre e não de povos africanos? Que 
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pressupostos indicam esse complexo processo de difusão, e que papel tem assumido essa 

escrita?  

O tempo verbal no presente das indagações acima indicadas é intencional, na medida 

em que pensar acerca dos discursos sobre povos africanos e afro-brasileiros, no âmbito da 

literatura escolar de História e mesmo do ensino de História, não constituem uma prerrogativa 

como indagação apenas para os manuais que abrange o presente estudo ou para esta 

temporalidade em específico. Trata-se de uma trajetória que remonta a própria implantação do 

sistema formal de ensino
22

 e a história da produção dessa literatura, que no Brasil situa-se no 

século XIX
23

. 

Se o percurso é longo por um lado, por outro também tem sido, em certa medida, 

fragmentado o nosso olhar sobre ele. Por isso, resguardar os ganhos de um olhar a partir de 

posições divergentes é enriquecedor. Assim como presumir as especificidades desse 

conhecimento, poderá contribuir para não perdemos de vista a sua relevância e significados na 

construção desses discursos, do ponto de vista histórico e também epistemológico. 

Parto do princípio que o conhecimento produzido com a finalidade escolar e 

pedagógica confere, de certa forma, uma autonomia enquanto campo de saber, conforme 

defende Chervel (1990). E tem sua legitimidade reconhecida em função da sua finalidade 

educativa. Entretanto, inquiri-lo, sob quaisquer problemáticas, implica mensurá-lo na 

                                                           
22

 O Decreto Imperial de 15 de Outubro de 1827 que criou as Escolas de Primeiras Letras é considerado a gênese 

desse processo. Estruturado em 17 artigos o Decreto em questão, preconizava no Art. 6
º 

o seguinte: “os 

professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações de aritmética, prática de quebrados, decimais e 

proporções, as noções mais gerais de geometria prática, a gramática de língua nacional, e os princípios de moral 

cristã e da doutrina da religião católica e apostólica romana, proporcionados à compreensão dos meninos; 

preferindo para as leituras a Constituição do Império e a História do Brasil”.  

Fonte: http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/fontes_escritas/3_Imperio/lei%2015-10-

1827%20lei%20do%20ensino%20de%20primeiras%20letras.htm Acesso em 14/10/2014 
23

Os primeiros manuais escolares destinados ao ensino de História no Brasil são do século XIX e, naquele 

contexto, objeto de lei do então Império. O Decreto 9.397 de 7 de março de 1885, Rio de Janeiro, é um exemplo 

da anuência do governo imperial. No caso do mencionado decreto, estabelecia que “nenhum livro, mapa ou 

objeto de ensino seria adotado nas escolas públicas do Império sem prévia aprovação do ministro do Império, 

ouvido o Conselho diretor, que dará parecer fundamentado; a adoção dos livros ou compêndios que contenham 

matéria de ensino religioso, precederá também da aprovação do bispo diocesano”. In: Bittencourt, 1993, p. 15. 

Com relação aos debates que cercaram o contexto da produção desses primeiros manuais, segundo evidencia o 

estudo de Bittencourt (1993), teriam se desenrolado em dois momentos distintos: na primeira metade do século 

XIX, correspondeu às propostas das autoridades políticas e educacionais, de reprodução e/ou adaptações de 

compêndios estrangeiros, nesse caso, franceses e alemães. E na segunda fase, o que a autora denomina de 

nacionalização da literatura escolar, o que só ocorreu na segunda metade do referido século. É importante 

chamar atenção, conforme o mencionado estudo, que os debates em torno dos manuais escolares no Brasil 

oitocentista, tem nas concepções iluministas sobre as quais assentaram não só os debates, mas a própria 

produção, seu referencial. Nesse sentido, recupero uma citação do referido debate que considero expressiva 

dessa relação tão premente e dos argumentos quanto a adaptação de manuais europeus: “mesmo traduzir-se 

alguns, que há nas outras nações cultas, particularmente a alemã, que mais tem assinalado nesta espécie de 

instrução, apropriando-os ao sistema estabelecido neste plano”. Fonte: Bittencourt, 1993(p. 18). 

 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/fontes_escritas/3_Imperio/lei%2015-10-1827%20lei%20do%20ensino%20de%20primeiras%20letras.htm
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/fontes_escritas/3_Imperio/lei%2015-10-1827%20lei%20do%20ensino%20de%20primeiras%20letras.htm
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perspectiva da crítica de Bhabha, do pedagógico como o sedimentado e oposto ao 

performático, como diz o autor, “o pedagógico constrói a identidade sedimentada e o 

performático destrói, no sentido da perda” (Bhabha, 2010, p. 216). 

Nessa perspectiva, me parece tanto oportuno quanto obrigatório, tomar a literatura 

escolar de História não como sinônimo de um conhecimento ingênuo e simplificado - 

característica supostamente inerente à sua própria especificidade e natureza – mas, sobretudo, 

como terreno sedimentado. É esta percepção que deverá nortear o tratamento e o 

entendimento da fonte didática nesse trabalho. 

Embora para alguns teóricos, a exemplo de Alan Choppin (2004), a definição do 

objeto livro didático expresse uma significativa dificuldade em virtude da diversidade do 

vocabulário e da instabilidade dos seus usos lexicais, chama atenção para o seguinte fato, 

na maioria das línguas, o livro didático é designado de inúmeras maneiras, e 

nem sempre é possível explicitar as características específicas que podem 

estar relacionadas a cada uma das denominações, tanto mais que as palavras 

quase sempre sobrevivem àquilo que elas designaram por um determinado 

tempo (Choppin, 2004, p. 549).  

 

Entretanto, também reconhece o autor, tratar-se de uma literatura “supranacional”, 

com uma abrangência de circulação indiscutível nas sociedades letradas, cujo nascimento 

coincide com a organização das instituições destinadas a controlar a formação das crianças e 

da juventude em geral. 

Independente das dificuldades em torno de uma definição categórica para esta 

modalidade de literatura trata-se de uma fonte enredada por conjunturas sócio-educacionais, e 

concebida na interface disciplinar - no caso do livro didático da área em questão, com a 

História, a Pedagogia, a literatura da Psicologia, etc. De todo modo, a dimensão social e 

prescritiva desta literatura é sem dúvida significativa. Além das questões decorrentes da sua 

apropriação por diversos agentes dentro e fora do ambiente escolar, no seu processo de 

feitura, assim como da sua relevância como produto da indústria cultural.  

Aqui cabe um registro importante, quanto às contribuições de Chartier ao processo de 

constituição de um campo de pesquisa voltado para as problemáticas do livro, tomando-o 

como objeto de investigação, em seus aspectos históricos e culturais. A perspectiva das 

representações e apropriações como categorias centrais para pensar o universo da história do 

livro e da leitura deste autor (1990; 2002; 2007; 2009), figura como um das principais bases 

orientadoras das pesquisas sobre a literatura escrita, incluindo a literatura destinada à escola. 

No Brasil, essa influencia chartiana tem marcado uma quantidade significativa de pesquisas 
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sobre o livro escolar, inclusive aquelas relacionadas às problemáticas do universo afro-

brasileiro, conforme chama atenção Rosemberg (2003) no seu estudo.  

É importante pontuar, contudo, que a perspectiva dos estudos de Chartier no Brasil 

tem ancorado não só o quantitativo de estudos, mas por vezes, suscitado, de forma expressiva, 

temas e preocupações de pesquisa, abarcando desde as problemáticas do livro como objeto da 

indústria cultural e suas conseqüentes demandas e implicações, àquelas cujo foco recaem 

sobre as questões em torno do consumo, apropriações, representações e seus usos nos 

processos de ensino e aprendizagem. 

Assinalado, por assim dizer, questões de natureza mais acadêmicas, inevitáveis para 

situar o livro didático como objeto de ciência, gostaria de olhar para um aspecto dessa 

literatura que considero relevante, para dialogar na perspectiva das questões colocadas para 

esse exercício: a ideia de tessitura. No sentido de levar em conta que como tal, em seus 

respectivos contextos temporais e culturais, a literatura escolar se inscreve em processos 

sociais, culturais e epistemológicos, além de preenchem requisitos teóricos, políticos, 

mercadológicos, contextuais e pedagógicos. E, sem dúvida, constitui um dos saberes 

estratégicos para a configuração do que Trouillot (1995) denomina de “narrativa da 

dominação global”. 

Essa conjunção e mais ainda esse entrelaçamento, sugere uma relação que tem se 

alargado temporalmente, ainda que numa condição quase consensual que o reivindica como 

simplificado, oposto do complexo em termo de especificidade de conhecimento. Essa visão 

pode incorrer entre outras, no resvalamento da sua dimensão de síntese e do seu alcance 

social, como chamo atenção na introdução deste trabalho.  

Portanto, não podemos perder de vista que a condição de epítome é intrínseca à sua 

natureza e, por conseguinte, às peculiaridades da sua escrita. E que, como tal, tem marcado as 

diversas gerações dessa produção. Basta lembrar a influencia de um dos livros didáticos 

clássico no Brasil, “Epítome de História Universal”, de Jonatas Serrano, publicado em 1913, 

que como outros, foram tomados como base para a escrita da História do Brasil. Como 

recorda Guy de Hollanda, esse livro serviu de modelo para produções posteriores,  

os compêndios do Professor Jonatas Serrano haviam proporcionado a quase 

todos os demais autores modelos didáticos, que copiaram, em maior ou 

menor parte, porém, mais bem nos seus aspectos externos e nem sempre com 

acerto (Hollanda, G., 1957, p. 150/152). 

Embora todas as fontes guardem suas especificidades e implicações, é sempre 

obrigatório ter em conta que a escrita escolar é a escrita da síntese, da sinopse, e 
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supostamente, como indica a definição do próprio termo, “permite ver de uma só vez as 

diversas partes de um conjunto” (Dicionário eletrônico Houaiss, definição para sinopse, 

resumo), remetendo sob outro ângulo às reflexões de Trouillot. 

A linguagem de um conhecimento de natureza resumido, simplificado, didático, só 

poderia ser tomado como embaraçoso, dissimulado e fúlgido, sobretudo por escapar a um 

suposto rigor científico do qual este tipo de conhecimento não goza e nem lhe seria intrínseco, 

em contraposição ao conhecimento científico, onde supostamente são elaboradas e 

fundamentadas em prestigiadas “verdades” e interpretações creditáveis.  

Nesse sentido, a pseudo simplificação da linguagem didática, assim como a sua 

condição de epítome, não deve descredenciá-la como um campo e fonte estratégica de 

articulação de ideias marcantes e inferências significativas. Menos ainda, disfarçar o rigor no 

seu tratamento como objeto cultural, social e epistemológico. Assim, o didático, como 

condição e identidade de um conhecimento, torna-se o campo e, ao mesmo tempo, a 

especificidade deste campo.   

Desse ponto de vista gostaria de retomar dois estudos que, na segunda metade do 

século XX olharam para os manuais escolares produzidos no Brasil, e sobre eles apresentaram 

suas questões, impressões e balanços. E na esteira desses posicionamentos, pensar que 

leituras, mas também que evasões sobre a problemática afro-brasileira e africana, eles nos 

permitem visualizar tendo este recorte temporal como contexto da produção em questão. 

Um dos textos de época pioneiros no estudo de Compêndios de História adotados no 

ensino brasileiro foi, sem dúvida, “Um Quarto de Século de Programas e Compêndios de 

História para o Ensino Secundário Brasileiro 1931-1956”, de autoria de Guy de Hollanda, 

publicado em 1957. O estudo-base desse trabalho foi publicado pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Educacionais/INEP e teve como suporte uma amostra expressiva de compêndios e 

livros didáticos de História, editados em sua maioria na primeira metade do século XX e anos 

iniciais da segunda metade do referido século.   

Por várias razões, o mencionado estudo constitui uma importante impressão de 

natureza avaliativa sobre a escrita escolar da História da década de 1950, no que respeita a 

suas tensões mercadológicas, ideológicas e pedagógicas. Primeiramente, por contemplar uma 

quantidade
24

 significativa de manuais referentes às décadas de 1930 a 1950. Mas também, por 

apresentar uma espécie de inventário dos problemas e questões relativos a esta produção 
                                                           
24

 O autor analisou 181 (cento e oitenta e um) Compêndios de História destinados ao Curso Secundário e 

Ginasial. Dos principais clássicos da autoria desse tipo de literatura no Brasil, entre eles, Pedro Calmon, Basílio 

de Magalhães, Jonathas Serrano, João Ribeiro, Joaquim Silva, Delgado de Carvalho, Antônio Borges Hermida, 

Helio Viana, R, Haddock Lobo, Vicente Tapajós, Alfredo Taunay, dentre outros, de reconhecida referência.  
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abrangendo quatro décadas. Ou como tais, assim considerados naquele contexto, segundo 

mensuração do autor.  

De uma forma geral, são muitas as observações dignas de alusão na catalogação 

realizada pelo autor em questão. Destaco, no entanto, três: primeiro, a ênfase nos erros de 

informação historiográfica; segundo, o anonimato autoral de uma quantidade expressiva de 

compêndios produzidos no período analisado, entre as obras mais vendidas e adotadas no 

ensino de História do Brasil; e, terceiro, a inevitável indagação, em que medida as questões 

em torno da temática alusiva ao universo afro-brasileiro foi aventada, na problematização 

dessa produção.  

A preocupação com a inexatidão das informações historiográficas na literatura em 

questão, especificamente nas três décadas abrangidas pelo estudo, constitui um aspecto 

predominante na análise empreendida por Guy de Hollanda. Enfaticamente aludidos, figuram 

quase em um tom de denúncia, no âmbito de uma escrita escolar marcadamente factual e 

biográfica. Na extensa lista de Guy de Hollanda há erros para todas as narrativas e 

temporalidades. Como neste comentário, “entre os deslizes históricos que escaparam ao autor, 

mencionemos o de dizer que os votos de ostracismo se inscreviam „em conchas recobertas de 

cera (concha é ostrakon em grego)‟ ou a atribuição da decadência da Grécia à malária” 

(Hollanda, G., 1957, p. 191, aspas do autor). 

Dimensionado sobre vários ângulos, a questão em torno do tratamento do 

conhecimento histórico escolar na aludida produção, incluiu também, uma detalhada lista do 

que poderíamos denominar queixas em torno dos conteúdos e respectivas informações, 

tangenciados ou obliterados nos compêndios e livros pelo autor avaliados. 

E até mesmo aqueles erros que se enquadrariam em um suposto alivio por não terem 

sido cometidos. Exemplificado neste comentário do autor, entre outros, ao analisar o 

Compendio do professor N 12: “o autor, geralmente não incorre em erro de vulto, porém, 

as suas omissões prejudicam, seriamente, um texto demasiado sucinto para um compendio do 

curso colegial” (Hollanda, G., 1957, p. 187, grifo nosso).  

Supostamente grave ou quase anedótico, o exemplo mencionado, como de outros 

tantos “erros” identificados por Guy de Hollanda, a questão é, independente do seu teor e dos 

supostos erros de informação, o papel da literatura escolar ser fundamental na formação e na 

educação da memória social. E, portanto, mesmo “usurpando” uma dada veracidade das 

informações historiográficas, o seu papel não se torna desabonável.  
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As constatações resultantes da avaliação do autor chegam, a ser ao mesmo tempo, 

angustiantes e esclarecedoras, diante da identificação de tantos erros apontados no conjunto 

da produção analisada. De modo que a suposta “correção” e “sintonia”, almejadas entre a 

ciência de referência e seu enquadramento escolar, revestem-se nesse caso, de uma relação 

fulcral. Entretanto, com ou sem “erros”, essa literatura está atada nas bases configurantes da 

História na condição de ciência.  

 Intencionalmente acionados, os exemplos retomados deste clássico texto do final da 

década de 1950, tem o propósito, no contexto desta investigação, de suscitar, ainda que de 

forma sumária, as tensões e as diferentes formas de ver, conceber e avaliar a feitura da 

literatura escolar de História, e das questões implicadas na sua mensuração. Um pressuposto 

reverberante, decerto, no seu uso como fonte.  

Por fim, retomo a impressão avaliativa do estudo de Guy de Hollanda em torno da 

produção escolar de História nas décadas de 1930 a 1950, com o objetivo de indagar em que 

medida foram aferidas neste distinto e importante estudo, discussões ou indagações alusivas 

ao universo de questões em torno da história de povos africanos e afro-brasileiros, no 

conjunto da literatura em questão.  

Embora se verifique, no último capítulo, a inserção de um sub-tópico intitulado “Os 

estereótipos e os valores nos Compêndios de História” (Hollanda, G., p. 199), a questão 

colocada tanto para o ensino da disciplina quanto para os livros escolares refere-se à discussão 

em torno dos estereótipos nacionais como “fator de incompreensão entre os povos”, como 

elucida o autor: 

o ensino da História, - na escola primária sobretudo -, tem servido para 

alimentar atitudes, que ensejam a incompreensão internacional. Esta não 

desaparecerá graças a uma mera revisão dos livros didáticos, que contem 

estereótipos desfavoráveis a esta ou àquela nação, bem como confundem o 

nacionalismo sadio com formas nacionalistas agressivas. Mas é inegável que 

as tensões internacionais, nas quais a opinião pública desempenha um papel 

considerável, perderia em parte, a sua virulência, se os povos e seus 

dirigentes fossem educados numa escola isenta de estereótipos nacionais, ou 

étnicos, que geram ou contribuem para afiançar atitudes de ressentimento, 

desprezo ou, mesmo, ódio a outros países, grupos étnicos, religiões, tipos de 

governo e organização social etc. (p. 202).  

 Fundamentado numa visão psicologizante e deste campo procedente, Guy de Hollanda 

recorre a uma serie de definições de estereótipo, ora diferenciando-o ora aproximando-o de 

valores comportamentais. Enfoca o papel da UNESCO quanto ao tratamento do tema, porém 

sem qualquer perspectiva de apontar o aspecto étnico-racial entre as questões a serem 

problematizadas na referida literatura. 
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 De qualquer forma, a menção ao estudo de Guy de Hollanda é tanto obrigatória quanto 

necessária, dado o caráter de balanço impresso na avaliação da produção didática de três 

décadas fundamentais no processo de institucionalização do sistema nacional de ensino e de 

seu aparato
25

. Como por ser um estudo representativo da temporalidade da qual partiu esta 

investigação - a década de 1950. Entretanto, estender o diálogo para além da década de 1950 

em relação à produção desta literatura é, sem dúvida, abrir possibilidades de interrogações, e 

não apenas de constatações em relação à visibilidade da sua trajetória. 

Nesse sentido, é fundamental questionar em que medida, em meio à visibilidade do 

campo e do papel social desta literatura, foram construídos os limites e distanciamentos em 

relação às questões epistemológicas de interesse de grupos e povos historicamente alijados. 

Porém, em se tratando deste último e de provocar questões nesse universo, é indispensável 

levar em conta a dimensão dessa literatura, na segunda metade do século XX no Brasil – parte 

importante do diálogo pretendido por esta pesquisa -, no sentido não só de reconhecer a 

importância do campo, mas de aquilatá-la a partir das pesquisas precedentes a esta. 

 No estudo “Memórias do Cativeiro - Família, trabalho e cidadania no Pós-abolição” 

(2005), a historiadora Hebe Mattos verificou entre os significados atribuídos a escravidão por 

descendentes diretos de escravos, que os livros didáticos figuraram como “coincidências 

narrativas” em um significativo número de entrevistas. Conforme afirma a autora: 

de uma forma geral, a escravidão apareceu com diferentes significados nos 

depoimentos aqui arrolados, significados que podiam estar referidos à 

abordagem do entrevistador, à história de vida do entrevistado ou ao 

contexto específico de cada entrevista. Para responder às perguntas dos 

entrevistadores, os entrevistados frequentemente recorreram a contos 

populares ou ao que uma vez aprenderam nos livros didáticos, na igreja ou 

nos sindicatos, bem como às informações veiculadas sobre o tema pelo 

cinema e pela televisão (Mattos, 2005, p. 43). 

 Localizar o livro didático como alusão nessas “coincidências narrativas” certamente 

não constitui propriamente uma coincidência, muito menos uma constatação inesperada. Ao 

contrário, demarca, possivelmente, o papel da referida literatura e o seu ensino na formação 

de uma memória social. E, neste sentido, pensá-la não apenas como ratificadora, mas 

constituidora de referências para a construção desta memória. Uma vez que, conforme nos 

lembra Trouillot (1995, p. 15), os livros didáticos constituem “uma fonte primária na história 

global”. Um alcance que certamente incide sobre a formação da memória social. 
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 Sobre o impacto da organização desse aparato no ensino de História nos quadros ideológicos e operacionais da 

Escola Nova, cf. o trabalho de Ney Moraes Filho, Educação dos sentidos na Escola Nova: dimensões do uso de 

audiovisuais no ensino de História (1920-1960), Puc-SP, 1993.  
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 Diante do notável papel e mesmo das questões suscitadas sobre esta literatura, vem se 

construindo no Brasil um caminho de reflexão especificamente através das pesquisas 

acadêmicas, embora não seja apenas nesse domínio onde se possa considerar tais 

possibilidades. Entretanto, não se deve perder de vista que esta denota uma prática recente, se 

considerarmos que desde meados do século XVIII essa literatura se faz presente no universo 

escolar, ainda que nesse primeiro momento para uso exclusivo do professor. Sendo somente a 

partir do século XIX, utilizado como material de ensino das disciplinas escolares, inclusive da 

História
26

, e que como tal, consolidado ao longo de todo esse tempo, como base fundamental 

do ensino escolar da disciplina.  

Mas pensemos ao nível do debate acadêmico sobre as questões assinaladas no inicio 

do tópico: quais foram as principais idéias pautadas por essas pesquisas na segunda metade do 

século XX? Em que medida, no enfrentamento da temática, foi problematizada a escrita 

escolar da História no tocante ao enfoque do tema em discussão?  

Entre as produções dedicadas ao assunto no domínio da literatura escolar e, com 

perspectiva de balanço, destaco o trabalho de Fúlvia Rosemberg, “Racismo em livros 

didáticos brasileiros e seu combate: uma revisão da literatura”, publicado pela revista 

Educação e Pesquisa/SP, em 2003. No referido texto, a autora mostra que os primeiros 

estudos sobre o negro, no livro didático, trouxeram como questão o racismo e se situam na 

década de 1950. Nascem, portanto, no contexto de retomada dos debates em torno do 

questionamento à democracia racial, segundo assinala Rosemberg. Embora a autora não trate, 

exclusivamente, dos manuais didáticos de História, apresenta, no mencionado trabalho, um 

importante apanhado sobre o estado da arte em torno de expressões de racismo em livros 

didáticos brasileiros. Uma das questões recorrentes nas primeiras investigações sobre o tema. 

Interessante observar que no estudo de Guy de Hollanda, perpassando parte do mesmo 

período, essa questão não tenha sido aventada no balanço avaliativo que fez da literatura 

escolar referente à disciplina História. Ou seja, escapou ao olhar do autor situado no seu 

tempo, e talvez, ao conjunto de indagações que levantou para avaliar esta produção tão 

significativa, temporal e quantitativamente, a importância desse tema. 

A base material para o levantamento, conforme a autora, constou de publicações que 

“enunciam o racismo em livros didáticos, e publicações referentes ao combate ao racismo em 

livros didáticos”. Esses foram os ângulos norteadores da análise e da seleção das fontes. 
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Conforme mostra o estudo de Bittencourt (1993), o uso de livros didáticos, em especial de História na escola, 

precedeu até mesmo a elaboração dos programas curriculares (aspecto este surgido apenas quando do processo 

de consolidação das disciplinas escolares ao longo do século XIX).  
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Dessa forma, apoiando-se em pesquisas acadêmicas e também na revisão bibliográfica 

sistemática sobre o assunto, Rosemberg abrange, no levantamento realizado, o período de 

1981-1998
27

, levando em conta pesquisas sobre o tema no ensino de várias áreas do 

conhecimento, inclusive de História. 

Entre vários aspectos apontados, gostaria de retomar dois especificamente: primeiro a 

sua análise sobre as características da produção e, segundo suas inferências sobre as 

expressões de racismo nesse tipo de materiais, no Brasil. Segundo a autora, o foco desses 

estudos - incluindo os primeiros artigos que trataram da questão, “recai sobre o texto e as 

ilustrações dessa produção, como nos textos de Moreira Leite (1950), Bazzanella (1957); 

Pinto (1982, 1987b, 1999), Silva (1988, 2001c), raramente articulando-se à sua circulação ou 

aos modos de sua recepção, seja da parte de alunos, seja da dos professores. (Rosemberg, 

2003, p. 129).  

 O dado é relevante pelo fato de constatarmos, já na década de 1950, a imagética como 

questão nesse primeiro movimento de reflexão. E, sobretudo, porque posteriormente essa 

questão continuou sendo problematizada por outras pesquisas no pós 2000, como por 

exemplo, de Marco Antônio de Oliveira (2000), Ana Célia Silva (2001), João Bernardo da 

Silva Filho (2005), Alfredo Buolo Jr (2008), Marly Solange Oliveira (2009) e Anderson Oliva 

(2007).  

 Quanto aos aportes teóricos da produção no citado período, Rosemberg chama atenção 

para o predomínio da Sociologia da Educação e menos expressivo, o campo das relações 

raciais, conforme observa: 

os enquadres teóricos, metodológicos, conceituais e o arsenal de 

procedimentos têm variado bastante, guardando uma certa aproximação com 

enfoques privilegiados, na época, pela sociologia da educação (teorias 

reprodutivistas), estudos de relações raciais no Brasil (como veremos 

adiante), análise de conteúdo ou de discurso. (Rosemberg, 2003, p.130).  

 Além da ênfase na questão da falta de estudos no supracitado período, e tendo em vista 

a questão da recepção do discurso racista nos livros didáticos, Rosermberg faz uma aguda 

crítica ao conjunto da produção, afirmando que, 
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 A base de dados no que se refere às teses e dissertações foi o acervo da Associação Nacional de Pós-

Graduação em Educação/ANPEd, defendidas em programas de pós-graduação a ela filiados, no período 1981-

1998. A pesquisa constatou a presença de 114 títulos sobre o tema do livro didático, quatro dos quais 

relacionados ao racismo (estereótipo, preconceito ou discriminação para um total de mais de 8 mil títulos de 

teses e dissertações estocadas em sua base de dados. A mesma constatação faz Silva (2002), apenas 44 

referências sobre racismo em livros didáticos publicadas no período 1987-2000, pesquisando 24 bases de dados 

nacionais, sendo que muitas delas constituem textos diversos produzidos a partir de uma mesma pesquisa básica. 
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a produção é relativamente frágil, teórica e metodologicamente, fragmentada 

e inconstante. Isto é, os textos nem sempre explicitam se dialogam com a 

produção ou a recepção, qual o modelo societário subjacente a suas 

inferências e qual o alcance das interpretações (p. 130).  

 Chamo atenção para um aspecto salientado na crítica da autora, ainda na esteira do que 

aponta a inferência do parágrafo anterior. Quando assinala a necessidade dessas pesquisas 

alçarem um diálogo mais eficaz com o campo dos estudos sobre as relações raciais no Brasil e 

vice e versa, assevera: 

complementarmente, estudos sobre relações raciais no Brasil, especialmente 

sobre o movimento negro nas décadas de 1980 e 1990, apesar de 

mencionarem o combate ao racismo em livro didático como um dos itens do 

seu ideário político, omitem o acervo de pesquisas sobre livros didáticos (p. 

131).  

 Acerca das inferências sobre o discurso racista, destaco a compreensão da autora a 

respeito da questão. Particularmente no alcance desse discurso: “consideramos que expressões 

de racismo em livros didáticos são mais que a ponta “do iceberg”, e constituem uma das 

formas de produção e sustentação do racismo no cotidiano brasileiro”. (Rosemberg, 2003, p. 

129, aspas da autora). Ainda com relação às suas conclusões, a constatação quanto à ausência 

de um diálogo com os estudos das relações raciais no Brasil e a fragilidade do campo, decerto 

constitui uma problemática resvalada no conjunto dos estudos analisados pela autora e, ao 

mesmo tempo, um desafio vislumbrado nesse balanço: 

além da necessidade de aprofundamento teórico conceitual indispensável à 

constituição de um campo de estudos, notamos algumas lacunas nesse 

conjunto de textos: ausência de diálogo com o campo de estudos das 

relações raciais no Brasil; pouca preocupação com o tratamento dado à 

História da África
28

, disciplina reivindicada pelo movimento negro para 

integrar o currículo escolar; pouca atenção dada ao vocábulo racial “nativo”, 

usado nos livros didáticos. As implicações são sérias: dificilmente 

poderíamos falar em campo de conhecimento constituído. Assim sendo, a 

retaguarda disponível para propor e implementar ações práticas é frágil, para 

além do diagnóstico genérico „os livros didáticos brasileiros são racistas‟, e 

da palavra de ordem genérica „é necessário mudá-los‟. (Rosemberg, 2003, 

p.131, aspas da autora). 

O alheamento de tal diálogo nos trabalhos analisados pela autora constitui uma 

questão considerável no contexto sob enfoque e, sem dúvida, aponta uma disjunção que, 

superada, certamente enriqueceria a reflexão. No entanto, trata-se de uma responsabilidade 

compartilhada: se por um lado, os pesquisadores preocupados com a questão da literatura 

escolar têm ausentado essa interlocução, por outro, os do movimento social que não tem 
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 A publicação do artigo em 2003, ano no qual entrou em vigor a Lei 10.639/2003. Textualmente a autora 

assinala a necessidade da História da África no ensino escolar brasileiro.  
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destinado a devida atenção à referida problemática, ao pensar sobre a questão das relações 

raciais. Porém, diante de ambas, talvez seja importante não perder de vista, como se coloca a 

questão dos horizontes e postulados epistemológicos, para o seu enfrentamento. 

Por fim, interessa destacar, ainda do trabalho em questão, outra conclusão importante 

a respeito das produções referentes às décadas de 1980 e 1990. A autora chega a termo que as 

pesquisas apresentam resultados muito parecidos, no tocante a representações do negro no 

livro didático, conforme afirma,  

os resultados das pesquisas dos anos 1980 e 1990, que analisaram 

representações contemporâneas do negro nos textos e nas ilustrações, 

permitem apreender um quadro de depreciação sistemática de personagens 

negros, associada a uma valorização sistemática de personagens brancos. 

(Rosemberg, 2003, p.133).  

Esse aspecto também foi apontado por Buolo Jr (2008), na sua tese sobre as 

representações dos africanos e seus descendentes em Coleções de História pós 2000, quando 

assinala que, “a maioria das imagens de afrodescendentes os representa no passado, e quase 

sempre, como escravos” (Buolo Jr, 2008, p. 183). Para o autor isto constitui uma permanência 

e como tal um aspecto marcante da literatura escolar em relação ao tema. 

A depreciação como expressão de racismo, questão central analisada por Rosemberg 

nesse estudo, prospecta as diferentes facetas do discurso da racialização, presente na 

constituição de imaginários, saberes e conhecimentos sistemáticos e letrados, em relação a 

esses povos e suas culturas. Entretanto, ao recuperar este balanço no qual a autora percorreu 

uma quantidade significativa de materiais e estudos sobre o tema, interessa indagar: como 

pensar o recrudescimento dessa questão em se tratando da literatura escolar de História, 

especificamente aquela produzida no período de 1950 a 1995?  

No que se refere aos contextos do debate geral em torno das questões alusivas ao 

negro na sociedade brasileira, a temporalidade em questão corresponde a dois importantes 

momentos marcadores do debate: a retomada do questionamento do discurso da democracia 

racial (Guimarães, 1999), sob a alcunha institucional, no caso da participação da UNESCO, e 

de vários trabalhos que, a partir daí, revisitaram o tema. Sem esquecer a densidade tomada 

pelo movimento negro nas décadas de 1960 e 1970, Paim (1994), (Silva, 2000), (Risério, 

2007). 

Sobre o primeiro marcador, é preciso lembrar que o questionamento à quimera da 

democracia racial no Brasil possui uma história anterior à década de 1950 - o questionamento 

das desigualdades entre brancos e negros em vários setores sociais (mercado de trabalho, 

educação formal, estatísticas desfavoráveis quanto à mobilidade social dos afro-brasileiros 
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etc), são exemplos do teor dessa discussão. A década de 1950 ilustra mais um momento em 

que parte dessas indagações são retomados inscrevendo uma história permanente de 

questionamento ao estatuto dessa democracia.  

Resguardando os adequados distanciamentos quanto ao impacto desses debates na 

literatura em questão, não podemos perder de vista que são marcadores contextuais 

fundamentais no que respeita a construção dessa problemática na sociedade brasileira. E como 

tal, apontou importantes referenciais para o enfrentamento do debate em várias esferas. 

Inclusive no campo histórico-educacional, como por exemplo, a preocupação com o combate 

ao racismo no Livro didático. Na década de 1980, no ano de 1987, conforme pontua Silva e 

Gonçalves (2000),  

entidades negras de Brasília pressionaram a Fundação de Assistência ao 

Estudante/ FAE para que fossem adotadas medidas eficazes de combate ao 

racismo no livro didático. A FAE, por intermédio da Diretoria do PNLD 

convidou representantes de organizações negras de todo o país para 

participar de um evento no qual se fez um balanço dos problemas de 

discriminação que afetam o livro didático (Silva; Gonçalves, 2000, p. 153). 

 É também inegável que o tom dessa reivindicação, por sua vez, não pode ser 

desconectado da sua trajetória contextual como um todo, uma vez que remonta à histórica e 

multifacetada luta de combate ao racismo e ao preconceito racial, protagonizada pelos afro-

brasileiros. Uma luta precedida, sem dúvida, pela história dos escravizados ainda no eito. E 

nas diferentes formas de resistência que se seguiram - seja nas irmandades, na imprensa
29

, em 

movimentos sociais, artísticos e políticos, a exemplo da Frente Negra Brasileira, nos anos 

1930, do Teatro Experimental do Negro, nos anos 1940, e por movimentos que engajaram 

uma parte significativa dos afro-brasileiros, a exemplo do chamado Movimento Negro. Em 

todos eles a questão do acesso à educação, mas também dos estereótipos por ela veiculados, 

constitui uma pauta constante.  

Especificamente, tendo vista à multiplicidade das esferas e embates a serem levados 

em conta na discussão da cultura do pensamento racializado, considero que a literatura 

abrangida na temporalidade da presente investigação, precisa ser pensada e discutida também 

na perspectiva de seu estranhamento e do seu significado em relação a esses contextos. É 

nesse território, ainda que recortado em função da especificidade do objeto, que ganham 

centralidade as indagações: que aspectos da literatura escolar contribuíram para o 

recrudescimento de práticas de racismo na produção do período estudado? Em que medida é 
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 A imprensa negra teve um papel fundamental na denuncia do racismo no Brasil o qual se torna marcante a 

partir do século XIX e décadas iniciais do XX. Sobre essa discussão ver o estudo de Pinto (2010).  
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pertinente colocar sob questão a própria concepção de História que amparou essa produção, 

na problematização da cultura do pensamento racista? 

 

2. Introdução à problemática nos manuais da investigação: aspectos gerais e específicos  

 

Em linhas gerais, trata-se de uma literatura cuja produção, majoritariamente localizou-

se na Região Sudeste do país, particularmente em São Paulo, onde 89% foi produzida. E no 

Rio de Janeiro, responsável por 11%. Portanto, é uma literatura predominante em termos 

geográficos, uma vez que se concentrou em apenas dois Estados do País, em decorrência da 

localização das editoras. Como também apresenta uma filiação editorial concentrada em 

apenas três principais editoras: Editora Companhia Nacional, com 25% da produção; Ática 

editora, com 20%, seguido da Editora do Brasil, com 15%, conforme dados do gráfico 

subseqüente:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Manuais didáticos de História do Brasil – 1950-1995. Sistematização da autora. 

Em sua maioria, são obras com um grande número de edições, a exemplo de História 

do Brasil de Borges Hermida (1959), 54ª edição, seguida de História do Brasil – 1ª série 

ginasial, de Victor Mussumeci (1961), 45ª edição; História do Brasil – Para o Terceiro Ano 

Ginasial de Joaquim Silva (1950), 31ª edição; História do Brasil (1986) de Maria Januária 

Vilela Santos (1986) 20ª edição; Ensino Moderno de História do Brasil (1972) de L.G. Mota 

Carvalho (1972), 17ª edição.  

No que se refere aos contextos educacionais é importante não perder de vista que 

absolutamente nenhuma escrita escolar nasce do nada ou apenas de um intento autoral, muito 
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Gráfico 4: Identificação editorial dos manuais da pesquisa  
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menos desconectada de contextos materiais e mentais. Talvez o que mude é como essas 

vinculações foram estabelecidas e em que conjunturas adquiriram concretude e significados.  

Quanto a produção dos manuais no período em questão, são signatários de três grandes 

momentos de reforma institucional, em relação à construção do sistema educacional 

brasileiro: a reforma de 1942, sob a alcunha das chamadas Leis Orgânicas do Ensino ou 

Reforma Capanema
30

; década de 1960, com a aprovação da 1ª Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – 4.024/61 e, por fim, a reforma do ensino de 1º e 2º graus, ocorrida no contexto da 

ditadura militar, através da Lei 5.692/71. O detalhamento em termos de dispositivos, sem 

dúvida, contemplou o processo educacional como um todo.  

Sobre esse arcabouço legal, foram instituídos os programas curriculares, em particular 

de História, aos quais se vincularam e/ou estão atrelados os manuais desse estudo, conforme 

dados a seguir: 

Quadro 1: Identificação da base legislativa dos manuais de História do Brasil – 1950-1995 

Década Legislação de apoio Manuais 

 

 

1950 

Portaria Ministerial do Ministério da 

Educação e Saúde, de 1949 

- História do Brasil - Joaquim Silva 

Portaria nº 724 de abril de 195131  - História do Brasil- Basílio de 

Magalhães 

Portarias nº 966 e 1051, ambas de 

1951  

Compendio de História do Brasil - 

Vicente Tapajós 

1960 Lei 4.024/61 -História do Brasil- Victor Mussumeci; 
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A reforma em questão foi realizada em duas etapas: a primeira em 1942, tendo como objeto, o ensino industrial 

(Decreto-lei 4.073, de 30 de janeiro de 1942); Decreto-lei n. 4.048, de 22 de janeiro de 1942, que instituiu o 

SENAI; e Decreto-lei nº 4.244 de 9 de abril de 1942, que organizou o ensino Secundário em dois ciclos: o 

ginasial, com quatro anos, e o colegial, com três anos. Decreto-lei nº 6.141, de 28 de dezembro de 1943, que 

reformou o ensino comercial. Na última etapa, ocorrida em 1946, já no final do Estado Novo, foram organizados 

os demais ramos do ensino: Decreto-lei nº. 8.529, de 02 de janeiro de 1946, que organizou o ensino primário a 

nível nacional; Decreto-lei nº 8.530, de 02 de janeiro de 1946, que organizou o ensino normal; Decreto-lei nº 

8.621 e 8.622, de 10 de janeiro de 1946, que criaram o SENAC, Decreto-lei nº 9.613, de 20 de agosto de 1946, 

que organizou o ensino agrícola. 

Fonte: RIBEIRO, M. L. História da Educação Brasileira. A Organização Escolar. Campinas, Autores 

Associados, 2003. 
31

 No princípio da década de 1950, alguns dispositivos regulamentaram vários aspectos da reforma de 1942 até 

então em vigor. Nesse conjunto, estão os programas de História e também mudanças quanto à competência de 

quem deveria elaborá-los. Essa regulamentação se deu através da lei 1.359/1951, a qual introduziu uma nova 

seriação no ensino, em relação a que havia sido estabelecida pela Reforma Capanema. De modo que a partir da 

referida lei, vários dispositivos legais foram implementados. Como por exemplo, a Portaria 724/7/51, que 

aprovou os novos programas para a nova seriação do ensino, excetuando-se apenas o Colégio Pedro II, que 

voltou por esta portaria, à autonomia de elaborar seus próprios programas. Embora, ainda no mesmo ano, tenha 

tido a autorização do Ministério para que seus programas, no caso do ensino secundário, fosse adotado 

nacionalmente (Portaria nº 614 de 10/05/1951). Para uma leitura detalhada dos programas de História que foram 

adotados no Brasil da década de 1930 até à década de 1950, ver o estudo de Guy de Hollanda (1957): Um 

Quarto de século de Programas e Compêndios de História para o ensino Secundário Brasileiro – 1931-1956.  
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-História do Brasil - Alfredo Taunay; 

Dicamôr Moraes;  

-Compendio de História do Brasil - 

Antônio José Borges Hermida 

1970 Lei 5.692/71 -Ensino Moderno de História, LG. 

Carvalho Mota; - História do Brasil - 

Estudos Sociais, Sergio Buarque de 

Hollanda et. al.; - Estudos de História 

do Brasil, Francisco M. P. Teixeira e 

José Dantas; História do Brasil, Joel 

Rufino dos Santos; História do Brasil, 

Luis Koshiba; Denise Pereira; História 

da Sociedade Brasileira, Francisco 

Alencar et. al. História do Brasil, Maria 

Januária Vilela Santos; História Critica 

da Nação brasileira, Renato Mocellin; 

História do Brasil, Francisco de Assis 

Silva; História e Vida - Brasil: Da Pré-

História à Independência, Nelson 

Piletti, Claudino Piletti; História, 

cotidiano e mentalidade, 

RicadoDreguer/Eliete Toledo; Toda a 

História, José Jobson de Arruda; 

Nelson Piletti  

Em relação ao grau escolar para os quais foram produzidas e destinadas, respeitadas as 

denominações próprias do período de produção, trata-se equiparadamente de manuais 

destinados ao ensino ginasial ou de 1º grau e ao ensino secundário, colegial ou de 2º grau, 

conforme exemplificação do gráfico subsequente: 

Gráfico 5: Identificação do grau escolar dos manuais do estudo - Brasil 

 

Fonte: Manuais didáticos de História do Brasil - 2ª metade do século XX- sistematização da autora 

 

No que respeita às conjunturas educacionais mais gerais e ao ensino de História em 

particular, a produção objeto desse estudo remonta a diversos contextos. E, ainda que neste 

caso brevemente aludido, assinala o intrincado processo nos qual emerge a literatura escolar. 

Na década de 1950, frente às ideias e projetos desenvolvimentistas do governo 

Jucelino Kubitschek, o setor educacional passa por uma pálida ampliação da infraestrutura e 

expansão da oferta; assim como por uma reorganização da educação básica, que incluiu: os 

ciclos de aprendizagem, tempo de educação obrigatória (nesse caso para a educação primária) 
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- lembrando que na década de 1950 havia um percentual de analfabetismo na população na 

faixa de 15 anos a mais em torno de 50, 5%, segundo Ribeiro (2000); e reformas curriculares.   

Nesse contexto, como se situa o ensino de História? Primeiramente é preciso lembrar 

que, em 1951, o Ministério da Educação promoveu algumas alterações nos programas 

curriculares para o ensino, incluindo de História, fazendo uma redistribuição da seriação dos 

conteúdos para os cursos Ginasial e Colegial. Por essas mudanças, o Colégio Pedro II 

reassume a prerrogativa da elaboração de programas próprios, que voltam a circular em todo o 

território nacional. 

Segundo Thais Fonseca (2003), o programa de 1951 foi considerado avançado. 

Quanto ao ensino de História, orientava o estudo visando os fatos culturais e de civilização, 

sob o pressuposto da unidade e da continuidade da História. Em síntese, lembra a autora, 

mesmo assinalando essas diferenças em relação aos programas do período anterior, durante a 

década de 50 o ensino de História pouco se afastou das concepções e das práticas tradicionais, 

prosseguindo com uma História linear, cronológica e factual. 

Com relação às décadas de 1960 e 1970, já sob um regime governamental de base 

militar, as políticas educacionais foram fortemente marcadas pela interferência norte-

americana, sobretudo através dos acordos conhecidos como MEC/USAID - entre o Ministério 

da Educação e a United States Agency for International Development. De forma que, entre 

1964 a 1968, foram assinados 12 acordos, nos quais o ensino primário foi o alvo. 

Especificamente na década de 1960, os conflitos políticos e religiosos em torno da 

aprovação da 1ª Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 4.024/61; a 

permanência do alto índice de analfabetismo
32

 em torno de 39,4% (Ribeiro, 2003); o 

surgimento dos movimentos de educação popular; as contribuições inovadoras de Paulo 

Freire, e o endurecimento do sistema político, reverberando inclusive nas políticas 

educacionais - a reforma do ensino Superior em 1968 e a reforma do Ensino de 1º e 2º graus, 

em 1971-, dentre outros, marcaram o cenário contextual desse período. 

Quanto ao ensino de História, frente à ocorrência das duas reformas educacionais 

desse período - a Lei 4.024/61 e a Lei 5.692/71-, em particular pelas mudanças empreendidas 

por esta última, constituiu-se em uma das disciplinas de maior relevância para o controle 

ideológico do Estado Militar. Em 1961 com a aprovação da primeira LDB do país depois de 

13 anos de engavetamento no Congresso Nacional e intensos conflitos entre o Estado e a 

Igreja, as mudanças propaladas para o setor educacional tiveram vida curta, frente a 
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 Em 1967 o governo militar criou o Movimento Brasileiro de Alfabetização/MOBRAL com objetivo de fazer 

frente ao analfabetismo no país.  
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instauração do Regime Militar em 1964. A ideia de um ensino de História mais voltado para 

integração do educando ao meio social e a compreensão dos direitos humanos e do Estado 

como finalidade da formação, acabaram redimensionados na reorganização empreendida pelo 

governo militar. 

A reforma de 1971 tem sido mensurada por vários pesquisadores da área, dentre 

outros: Abud, (1998), Bittencourt, (1998; 2000), Nadai (1992), Fonseca (1995), Oliveira ( 

2003), como uma das intervenções mais duras sobre o ensino de História. Entre as razões para 

esse posicionamento está, dentre as principais críticas, questão da descaracterização do 

componente disciplinar, de modo especial a criação da disciplina Estudo Sociais, resultado da 

fusão de História e Geografia; a ênfase nos princípios da Educação Moral e Cívica, 
33

como 

norteadores das finalidades do ensino e dos Programas curriculares em vigor a partir da 

referida reforma; o forte controle ideológico por parte do Estado ditatorial, bem como da 

criação da licenciaturas curtas sob a mesma denominação.  

Esse mal estar curricular e do ensino de História como um todo, em decorrência da 

reforma educacional amparada na Lei 5.692/71, perdurou até o início dos anos 1980, quando 

em função das pressões da comunidade de professores, tanto do ensino superior quanto básico 

e de entidades representativas como, por exemplo, da Associação Nacional dos Professores de 

História/ANPUH
34

, Associação dos Geógrafos do Brasil/AGB, precipita uma série de 
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 A questão em torno dos Estudos Sociais e da Educação Moral e Cívica no Brasil possui uma história anterior 

aos dispositivos da reforma educacional empreendida no período militar. As discussões e projetos de 

implantação dos estudos sociais remonta os anos de 1920 e 1930 no contexto do movimento da Escola Nova. 

Naquela altura os teóricos de maior envergadura, a exemplo de Anísio Teixeira, Lourenço Filho, já pleiteavam a 

inserção dessa discussão no currículo escolar, com a denominação de Ciências Sociais. O famoso Programa de 

Estudos Sociais de 1934, por exemplo, é de autoria de Anísio Teixeira. Quando da provação da LDB de 1961, 

essa disciplina já havia sido implantada em escolas do Distrito Federal e também de São Paulo. Assim, mediante 

a LDB muda-se apenas a denominação que passa se chamar Estudos Sociais, como também aumenta o raio de 

influencia e de aplicação no currículo escolar, incluindo o ensino de 2º Grau. As contribuições de Delgado de 

Carvalho nesse período, são consideradas fundamentais para a consolidação da idéia dos Estudos Sociais nas 

década de 1950 e 1960. Para uma discussão aprofundada sobre a trajetória dos Estudos Sociais na educação 

brasileira, ver FENELON, Déa Ribeiro. A questão dos Estudos Sociais. Cadernos CEDES, Rio de Janeiro,  

n.10, 1984 e NADAI, Elza. Estudos Sociais no Primeiro Grau. MEC, Revista Em Aberto, Brasília, v. 7, n.  

37, 1988.  

Na década de 1970 essa questão tornou-se mais explicita e regulamentada. O Decreto-Lei 869, de 12 de 

setembro de 1969, no seu artigo 1º, oficializa a obrigatoriedade dessa discussão no ensino, conforme texto:“É 

instituída, em caráter obrigatório, como disciplina e, também, como prática educativa, a Educação Moral e 

Cívica, nas escolas de todos os graus e modalidades, dos sistemas de ensino no País”. Com a reforma de 1971 

esse processo foi aprofundado. A Resolução nº 8 de 1º de dezembro de 1971, e o Parecer nº. 853/71 extingue a 

disciplina História que passa a denominar Estudos Sociais, e Organização Social e Política do Brasil (OSPB), 

sendo a primeira destinada ao ensino de 1º grau e a disciplina de OSPB, destinada ao ensino de 2º Grau. E no 

caso da Educação moral e Cívica, obrigatória para ambos os graus. Ou seja, a questão do civismo, do patriotismo 

etc, tem vindo átona sempre nos momentos em que o Estado brasileiro assumiu posturas ditatoriais. A exemplo 

de 1937 com o Estado Novo e na década de 1970 com a ditadura militar. 
34

 Segundo Oliveira (2003), até 1977 a denominação Associação Nacional dos Professores Universitários assim 

como a restrição da mesma apenas para os professores desse nível de ensino, foi posta em questão na ocasião do 
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mudanças, a começar pela revisão do currículo
35

 e o retorno à condição de autonomia da 

disciplina em definitivo apenas em 1997
36

. 

O ensino de História na década de 1980 vai ressurgir com uma nova agenda de 

questões, e também como área de estudo em torno da qual surgem os primeiros estudos
37

 e 

reflexões teóricas sobre o tema, que estão na base da constituição desse campo, não apenas 

como área de formação, mas também de pesquisa, conforme defende Oliveira (2003) e 

Fenelon 

Segundo Bittencourt (2000), a nova realidade do ensino de História, cuja influência 

inicial teria vindo do processo de renovação da produção historiográfica brasileira, em fins da 

década de 1970 e princípio de 1980, começa pela retomada do currículo. O surgimento de 

novas propostas curriculares, sinalizando para outras preocupações e referenciais teórico-

metodológicos, constituem uma marca do período.  

Com particular destaque, Minas Gerais e SP, em particular, neste último caso, o papel 

que teve a Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas/CENP
38

, em torno da qual essa 

                                                                                                                                                                                     
IX Simpósio Nacional de História ocorrido em Florianópolis/SC. De modo que, nos anos que se seguiram, os 

professores da educação básica como também os alunos de Pós-Graduação adquiriram igualdade de participação 

na entidade, a qual passou chamar-se Associação Nacional dos Professores de História/ANPUH. 
35Quanto ao ensino propriamente dito, inclui-se também nesse repensar a contribuição de associações científicas, 

como a Sociedade Brasileira para o Progresso e a Ciência / SBPC e decisivamente a Associação Nacional de 

História/ ANPUH, que passa a promover seminários e debates sobre a questão, com destacada e significativa 

participação na rejeição aos Estudos Sociais. Para uma análise sobre esse processo ver a tese de Margarida Dias 

de Oliveira (2003), O direito ao passado – uma discussão necessária à formação do profissional de História. 

36
O Parecer nº 785/86 e a Resolução nº 6/86, introduziu uma pequena mudança em relação a junção de História e 

Geografia no currículo escolar. Por ambos dispositivos os Estudos Sociais são conservados, porém sem a 

exigência de uni-las no mesmo componente. A denominação Estudos Sociais permaneceu com a seguinte 

ressalva “sob a forma de história e geografia, ou como integração de ambas” (BRASIL, 1988b, p.110) 
37

 Nesse rol de estudos, segundo o estudo de Oliveira (2003) estariam os seguintes trabalhos e respectivos 

autores: Maria Laura P. B. Franco, O livro didático de história do Brasil: A versão fabricada, São Paulo, Global, 

1982;  Marcos A. da Silva (org.), Repensando a história, São Paulo, Marco Zero, 1984.  

Maria Aparecida M. Neves. Ensinando e aprendendo história, São Paulo, EPU, 1985.  

Conceição Cabrini etalli, O ensino de história: Revisão urgente, São Paulo, Brasiliense, 1986.  

Dulce M. P. E. Leme etalli, O ensino de estudos sociais no 1º grau, São Paulo, Atual, 1986.  

Jaime Pinsky (org.), O ensino de história e a criação do fato, São Paulo, Contexto, 1988.  

Paulo Miceli, O quadro (muito) negro do ensino de história no Brasil. In: José Luís Sanfelice (org.), A 

universidade e o ensino de 1º e 2º graus, Campinas, Papirus, 1988, pp. 101 – 123.  

Heloísa Dupas Penteado, Metodologia do ensino de história e geografia, São Paulo, Cortez, 1991.   

Selva Guimarães Fonseca, Caminhos da história ensinada, Campinas, Papirus, 1993 

Zilma do Carmo Nunes, Concepções de mundo no ensino da história. Campinas, SP: Papirus, 1996.  
38

 Entre as contribuições de maior relevância para as discussões em torno da revisão do ensino de História e, em 

particular, a construção de uma nova proposta curricular para o ensino de História de 1º e 2º graus naquele 

Estado, destacam-se entre outros nomes como, Marcos Antônio da Silva, Maria Antonieta Antonacci e Déa 

Ribeiro Fenelon etc, em contínuas discussões. Sobre os fundamentos da proposta de reformulação curricular da 

CENP, ver o artigo de Antonacci; Carvalho, et. al, (1987) Quais histórias? , Revista Brasileira de História, SP, v. 

7 nº 13 pp. 153-164 - set 86/fev 87.  
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retomada curricular do ensino de História, nesse período, toma uma fisionomia considerada 

inovadora - razão central das polêmicas que despertou na grande imprensa de São Paulo, na 

ANPUH, atingindo debates na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo - e de singular 

importância para mudanças posteriores pós-regime militar. 

 Segundo o entendimento de Fonseca (1995) e Bittencourt (2000), o marco dessas 

preocupações, são as seguintes: (1) a produção do conhecimento histórico, como forma de 

romper com o papel reprodutivista que tradicionalmente foi atribuído ao ensino (2) a 

produção do livro didático, o significado de seu uso e a análise dos conteúdos veiculados; (3) 

o ensino temático como proposta alternativa, sendo proposto o tema Trabalho para o 1º Grau 

e tema Poder, para o 2º grau; (4) o enfoque de novas linguagens no ensino; (5) e, finalmente a 

preocupação com a revisão da legislação pertinente.  

Essas propostas têm como pontos comuns, segundo as autoras mencionadas: uma 

fundamentação teórica baseada em pressupostos da corrente historiográfica Nova História e 

suas principais vertentes - Nova historiografia francesa, Nova Historiografia Social inglesa; o 

que fundamenta as críticas tecidas aos paradigmas da historiografia positivista, em especial 

quanto a revisão da concepção de tempo linear e evolutivo, referindo-se, inclusive, à produção 

didática, por reforçar uma história alicerçada em um conhecimento distante da realidade dos 

alunos e professores. Proposta esta desativada na mudança do governo do Estado de São 

Paulo, na passagem do mandato de Franco Montoro para Orestes Quércia. 

De acordo Fonseca (1990), a partir desses pressupostos as propostas curriculares 

elaboradas nos anos 90 evidenciam aspectos comuns, dentre os quais destacam-se: uma nova 

abordagem do ensino de História através do aprimoramento das noções de tempo em sua 

complexidade de permanências e mudanças e de diferentes grupos sociais; a inclusão de 

novas temáticas que embasam diferentes preocupações; a formação dos conceitos de cultura, 

trabalho e poder; a introdução da história nas séries iniciais; a ênfase no conceito de 

cidadania; uma proposta metodológica que implicitamente defende uma concepção diferente 

de professor- como construtor do conhecimento histórico e não como simples repassador; a 

ampliação das novas linguagens no ensino de História, não como suporte mas como 

documento. E, por fim, a unanimidade na avaliação critica do livro didático. 

Com o fim do regime militar nos anos de 1980, o movimento de redemocratização do 

país, a aprovação de uma nova Carta Constitucional em 1988, o setor educacional mais uma 

vez figura nos debates e ações políticas, mediante o volume de demandas e carências do 

legado militar. A década de 1980 foi crucial para inserir as políticas educacionais nos 
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parâmetros das políticas de contenção neo-liberais, predominantes a partir daí, com distinção 

na década de 1990. 

De todo modo, o caráter da reforma educacional brasileira implementada na década de 

1990 foi profundamente influenciado pelos princípios do neoliberalismo e vinculadas aos 

parâmetros definidos pela ordem econômica neoliberal, postas em prática, sobretudo a partir 

dos anos 1990, conforme assinalam os trabalhos de Moraes (2000), Arelaro (2000), Krawczyk 

(2000), dentre outros. Assim, a produção desses manuais carrega o peso desses contextos e, 

por vezes, as visões e aspirações dos seus autores, neles inseridos. 

A partir daqui considero indispensável explicitar que aspectos foram tomados em 

conta na análise das fontes didáticas, no sentido de pensar o conteúdo e a materialidade dessa 

escrita: o conteúdo historiográfico, a partir das abordagens de cada manual, e a imagética. 

Cada uma das referencias em questão constituíram a base de dados principais da análise. Dito 

isso, atento para a pertinência de começar identificando as características e particularidades de 

ambas as referências nas escritas analisadas. 

Em relação ao diálogo com a historiografia, os manuais selecionados contemplam um 

desenho de recortes temporais diversificados, com a seguinte configuração:  

 

Organograma 1: Recortes temporais dos manuais da investigação 

 

Como evidenciam os dados acima, majoritariamente, as escritas em questão, trataram 

de processos históricos ocorridos entre os séculos XIX ao XX. Assim, dos 19 manuais, em 14 

deles a História do Brasil está situada entre os séculos XIX e XX e apenas 05, nos século XVI 

ao XVIII. 

Presumo a partir desse aspecto, tratar-se de uma abordagem centrada na perspectiva de 

uma idéia de História contemporânea. Ou seja, um entendimento sobre a História do Brasil, 

ainda que vista e contada sobre diferentes versões e enfoques, ilustrativa de uma filiação à 
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visão contemporânea, marcada pelos pressupostos da globalização. Aqui chamo atenção para 

o que identifico como diferentes versões. 

A ideia da modernidade, em alguns desses manuais, está expressamente indicada, 

como por exemplo, no manual de Mota Carvalho (1972) e Sergio Buarque de Hollanda et. al. 

(1973). Como também uma suposta transição do enfoque e história factual para uma História 

Social, como na escrita de Francisco Alencar et. al. (1985), e das mentalidades (Dreguer; 

Toledo, 1995). Ou de uma visão tradicional para uma perspectiva crítica, como supostamente 

indicado no manual de Renato Mocellin (1987).  

No tocante à dimensão histórica, trata-se, predominantemente, da dimensão política. 

Este aspecto se evidencia a partir dos fatos, acontecimentos e processos sobre os quais o 

Brasil foi historiado. Ou seja, a perspectiva política constitui o foco e indica a tônica dessas 

abordagens e, como tal, constitui uma característica marcante do conjunto no período 

estudado, conforme exemplificado a seguir: 

Gráfico 6: Características da abordagem historiográfica nos manuais de História do Brasil – 1950 -

1995 

-  

Fonte: Manuais didáticos de História do Brasil - 1950-1995. Sistematização da autora. 

Dessa feita, o que poderíamos identificar como abordagens e referências sobre povos 

africanos e afro-brasileiros, terá que ser considerado, para efeito dessa identificação, no 

contexto de uma escrita sobremaneira perpassada por uma versão de História Política do 

Brasil, tendo esta dimensão como perspectiva.  

Portanto, o percurso contextual onde cada uma dessas escritas se insere e por sua vez, 

responde, é somado com aspectos próprios da abordagem que os respectivos autores 

propuseram fazer acerca da História do Brasil, para contá-las aos prováveis destinatários 
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desses manuais: crianças e jovens em geral de um país continental, ingressos no sistema de 

escolarização ao longo da tumultuada segunda metade do século XX. 

 Por outro lado, este aspecto não deixa de ser um elemento importante para a 

compreensão da fonte, como da problemática investigada. Com essa observação quero dizer 

que o conteúdo historiográfico constitui um aspecto central na análise. E como já assinalei na 

introdução (p. 33) as técnicas do inventário das informações relevantes para um entendimento 

da problemática das lutas e tensões vividas no Brasil, compõe o procedimento metodológico 

amplamente utilizado.  

 Tendo em vista esse conjunto de referencias educacional e historiográfico, implícita ou 

explicitamente entremeadas nas escritas em questão, que elementos as identificam em relação 

aos conteúdos alusivos a povos africanos e afro-brasileiros, nesta produção compreendida 

entre 1950 e 1995? 

2.1. Conteúdos sobre povos africanos e afro-brasileiros: dados preliminares das abordagens 

Primeiramente, ainda que de forma breve, é importante chamar atenção que 95% dos 

manuais, contemplou alguma referencia que remete a povos africanos e/ou afro-brasileiros ao 

tratar da História do Brasil. Ou seja, de 19 manuais apenas um, História do Brasil (1961) de 

Victor Mussumeci, não se inclui nesta constatação.  

Trata-se, portanto, de um tema cuja problemática não deverá recair sobre a exiguidade 

da sua representação, mas sobre seus pressupostos, assim defendo. Isto porque, tão pertinente 

quanto a representatividade dos conteúdos contemplados, será pensar sobre quais processos 

históricos foram alicerçadas visões e discursos sobre africanos e afro-brasileiros no complexo 

e contraditório do cotidiano. 

Do ponto de vista do ângulo de abordagem o processo escravista constitui tanto a 

dimensão temporal, quanto o conteúdo em torno do qual gravitam as alusões e discursos sobre 

povos africanos e afro-brasileiros. O fluxograma subseqüente exemplifica minha observação 

de partida: 

 

 

 

 

 

 



68 
 

Fluxograma 1: Conteúdo sobre povos africanos e afro-brasileiros na escrita escolar de História- 

1950-1995 

 

 

.Fonte: Manuais didáticos de História do Brasil – 1950-1995. Sistematização da autora. 

Qual é a relevância desses dados para a questão colocada por esta investigação? 

Talvez não apenas constatar, mas levar em conta que a história da escravidão é o recorte 

histórico de onde parto, no caso desse estudo, para pensar que elementos adquirem pertinência 

e significado no pleito de uma discussão que intenta pensar a relação entre a escrita escolar da 

História no Brasil e a problemática da racialização.   

Num conjunto de 19 manuais, apenas uma digressão - a escrita de História do Brasil 

(1979) de Joel Rufino dos Santos
39

. Para este autor, o processo desencadeador da historia do 
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 Historiador, literato, professor de literatura e militante de esquerda no regime ditarial brasileiro, Joel Fufino 

dos Santos, é um reconhecido escritor e pensador, incluisve de questões que abrange o universo afro-brasileiro. 

Entre outras, que inclui produções academicas, romances históricos, a exemplo de Claros Sussurros de Celestes 

Ventos (2012), Crônica de Indomáveis Delírios (1991), Na Rota dos Tubarões (2008), especificamente sobre o 

tráfico negreiro; Quatro Dias de Rebelião (2007) etc; Literatura infanto-juvenil, com um grande número de 

títulos; Historiográfica e livros didáticos. Nesse intercambio está a coleção História Nova do Brasil. Produzida 

na década de 1960 com uma proposta ambiciosa de revisar a História do Brasil orientadora de livros escolares e 

o próprio ensino de História. Com a co-autoria de mais cinco autores, incluindo Nelson Wernek Sodré, e parceria 

com o Ministério da Educação e Instituto Superior de Estudos Brasileiros/ISEB, no qual Joel Rufino naquela 

altura era assistente de Sodre, no Departamento de História Social daquele instituto, a proposta em questão, não 
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negro no Brasil está no pertencimento de seus trabalhadores na Colônia e no Império à África. 

Portanto, ao abordar o transcurso histórico África/Brasil, sobretudo quando trata da “origem 

do povo brasileiro”, da sua “identidade” e das “relações com as civilizações africanas” 

(Santos, J. R., 1979, p. 22-29), o autor consegue costurar outro caminho em termos de 

perspectiva e conteúdo, para abordar essas alusões. 

Nas demais produções didáticas de História, a escravidão constitui o processo 

histórico angular, devidamente dimensionado e diacronicamente referenciado, marcado por 

vários desdobramentos - neste caso em relação ao tema do tráfico, das condições e tipos de 

trabalho escravo, das formas de organização e resistência à escravidão e do processo 

abolicionista -, como represento no Fluxograma 1 (p. 68). Esses desdobramentos compuseram 

o conteúdo principal, tanto da escrita quanto da imagética, constituindo, por conseguinte, duas 

dimensões estruturantes das abordagens sobre o tema. Como também da singularidade dos 

discursos a respeito. Portanto, a possibilidade de construir entendimentos sobre o pós-

escravismo no contexto do século XX, ficou absolutamente esvaziada. Isto se fosse o caso de 

pensá-la em dois grandes recortes processuais: o ante e o pós-escravismo. Seriam válidos? 

Ainda que a indagação requeira muito mais dados e articulações que o presente estudo 

comporta, penso que seus termos apontam para um variado número de questões e 

possibilidades enquanto tema, pouco explorado no campo da literatura escolar. A princípio, 

dois enfoques parecem indispensáveis. O primeiro é quanto à questão do pós - abolição como 

problema histórico. E o segundo, seria a relevância que este recorte histórico poderia sugerir 

em termos de perspectiva para a produção do conhecimento histórico escolar.  

 O pós-escravismo como problema histórico, segundo Mattos e Rios, constitui um tema 

recente para os historiadores, 

                                                                                                                                                                                     
há dúvida, representa um marco importante no contexto da década de 1960, em relação a construção de uma 

contra-proposta para ambas as questões. A coleção teve apenas duas edições, antes dos respectivos autores serem 

presos e exiliados pelas forças da ditadura: a 1ª em 1963, editado pela Campanha de Asistencia ao 

Estudante/CASES. Distribuida gratuitamente aos professores. E a 2ª edição, em 1965 pela brasiliense, logo 

apreendida pela ditatura militar. O projeto geral previa uma coleção de 10 volumes: 1.O descobrimento do 

Brasil; 2. A sociedade do açúcar; 3. As invasões holandesas; 4. A expansão territorial; 5. A decadência do 

regime colonial; 6. A Independência de 1822; 7. Da independência à República; 8. O sentido da Abolição; 9. O 

advento da República; 10. O significado do Florianismo. Dos quais apenas os volumes 1, 3, 4, 6 e 7, foram 

publicados. Fontes: Disponível em: http://joelrufinodossantos.com.br/ Acesso: em 07/05/2014. 

http://cafehistoria.ning.com/group/histrianovadobrasil Acesso em 15/03/2014. Entrevista com Joel Rufino em 

28/10/2008. Disponível em: http://g1.globo.com/platb/maquinadeescrever/2008/10/29/entrevista-joel-rufino-dos 

santos/. Acesso em 09/05/2014.  

Para uma leitura detalhada e crítica acerca de todo o processo contextual e intelectual no qual foi concebida a 

Coleção História Nova do Brasil, ver o artigo de Lourenço História Nova do Brasil: revisitando uma obra 

polêmica (cf. 2008).  

http://joelrufinodossantos.com.br/
http://cafehistoria.ning.com/group/histrianovadobrasil
http://g1.globo.com/platb/maquinadeescrever/2008/10/29/entrevista-joel-rufino-dos%20santos/
http://g1.globo.com/platb/maquinadeescrever/2008/10/29/entrevista-joel-rufino-dos%20santos/
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o que não significa que a preocupação com o período pós-abolição, 

especialmente no que se refere ao estudo das relações raciais, seja recente. 

Pelo contrário, é uma questão bastante antiga. No entanto, durante muitos 

anos considerou-se mais ou menos a mesma coisa estudar as relações raciais 

no pós-abolição ou o destino das populações libertas, considerando ambas as 

situações uma herança do período escravista (Mattos e Rios, 2005, p. 17). 

Essa relação supostamente inerente e direta entre escravidão, pós-abolição e relações 

raciais, segundo as autoras, remonta os anos de 1930, e tem como base o legado freireano, 

especificamente sua tese quanto à harmonia e/ou acomodação das relações raciais no Brasil, 

herança da escravidão. Essa visão, segundo elas, foi “decisiva para influenciar a percepção 

acadêmica sobre a situação dos descendentes de escravos no Brasil até pelo menos a década 

de 1970” (p. 19).  

No entanto, a consequência dessa revisão empreendida na década de 1980, do ponto 

de vista acadêmico - que compreende a revisão do legado da democracia racial, a produção 

dos teóricos da chamada Escola Sociológica Paulista, onde se encontra as teses de Florestan 

Fernandes sobre a integração do negro no pós-abolição na sociedade de classe, obra de 1964, 

dentre outros-, possibilitou uma nova formulação para o pós-abolição como problema 

histórico/cultural. Conforme Mattos; Rios, “esta mudança de perspectiva implicou uma 

abordagem das sociedades pós-emancipação mais centrada na experiência dos libertos, no 

estado de suas aspirações e de suas atitudes em face do processo emancipacionista e dos 

novos contextos sociais por eles produzidos (Mattos e Rios, 2005, p. 26).  

 Quanto à relevância da historicidade dos processos históricos que englobam o pós-

escravismo na produção do conhecimento histórico escolar, ultrapassa os limites da literatura 

analisada, para fins de problematização de suas formulações e visões, uma vez que este 

recorte não constrói entendimentos nesta literatura, por não estar contemplado. Porém, suscita 

interrogações e ao mesmo tempo constitui um fosso e sem dúvida um apagamento do 

processo histórico da maior relevância para a História do Brasil, de nossa cultura e dos afro-

brasileiros.  

 Entre as indagações que considero pertinentes, num conjunto de várias, é, por 

exemplo, como continuar discutindo sobre o que seria uma História do Brasil e dos afro-

brasileiros no contexto da produção da história escolar, obliterando as construções processuais 

que seguem a partir de 1888? E como repensar a dimensão eurocêntrica dessas visões e 

correspondentes discursos, tendo somente a experiência da escravidão local como referencia 

histórica?  
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Mas voltemos aos dados do Fluxograma 1 (p. 68). O enquadramento temporal das 

ocorrências e contextos onde se inscrevem a abordagem em torno da escravidão, como 

processo central, talvez seja, mais uma vez, significativo exemplificar a observação: 

Quadro 2: Os conteúdos sobre a escravidão por recortes temporais nas escritas de História do 

Brasil-1950-1995 

Século XVI Século XVII Século XVIII Século XIX Século XX 

Década de 1950 
 

 O povoamento do 

solo (Magalhães, 

1953) 

 

Década de 1950 
 

Movimentos 

nacionalistas (Lobo, 

1959, p. 98). 

Década de 1970 

 
A deflagração do 

tráfico de 

africanospara o 

Brasil colonial: - O 

negro e as Minas 

Gerais - O negro e 

os cafezais 

(Carvalho, 1972, p. 

68-81.) 

 

Década de 1980 

 

O incremento da 

escravidão no 

contexto da 

economia 

mineradora (p.77). 

 

As conjurações 

contra a opressão 

(Mocellin, 1987) 

 

 

Década de 1950 
 

A escravidão e o 

processo 

abolicionista (Silva, 

J., 1950). 

 

O desenvolvimento 

econômico 

(Magalhães, 1953) 

As questões 

políticas e 

econômicas que 

levaram ao fim 

dessa forma de 

governo Imperial 

(Lobo, 1959). 

 

Década de 1970 
 

Movimentos sociais na 

Re 

“Publica oligárquica e 

conservadora” (Santos, J., 

1979) 

 
Década de 1960 

 

O processo de 

organização da 

colonização (p. 49-

74) (Tapajós, 1960). 

A formação 

territorial do Brasil 

(Mussumeci, 1961) 

A formação étnica 

e cultural do Brasil 

(Taunay; Moraes, 

1964) 

A formação do 

povo Brasileiro 

(Hermida, 1969) 

Década de 1960 

 

O processo de 

organização da 

colonização (1960, 

p. 49-74) (Tapajós).  

 

Os ciclos da 

economia colonial 

(Taunay; Moraes, 

1964).  

 

A formação do 

povo Brasileiro 

(Hermida, 1969). 

Década de 1960 

 

Os motivos da 

crise política e 

econômica que 

levaram à crise e o 

fim do governo 

Imperial (Tapajós, 

1960) 

 

A escravidão como 

esteio da produção 

econômico no pós-

colonial e 

imperativo para as 

novas formas de 

produção econômica 

(Taunay; Moraes, 

1964) 

 

O processo 

abolicionista e o fim 

da escravidão como 

questão para a 

continuidade do 

sistema político 

(Hermida, 1969). 

) 

Década de 1970 

 

A deflagração do 

tráfico de africanos 

como escravos para 

o Brasil colonial e o 

processo escravista 

(Carvalho, 1972). 

 

Desenvolvimento e 

economia dos 

primeiros tempos 

(Hollanda, S., et. al., 

1973) 

 

A origem do povo 

Brasileiro (Santos, J. 

R., 1979). 

 

) 

Década de 1970 

 

A deflagração do 

tráfico de africanos 

como escravos para 

o Brasil colonial 

(Carvalho, 1972). 

 

A crise econômica 

do Império 

(Teixeira; Dantas, 

1974) 

 

Formação 

territorial e os 

primeiros conflitos 

internos da colônia. 

(Hollanda, S., et. al., 

1973). 

 

As rebeliões 

coloniais (Santos, J, 

1979) 

 

Década de 1980 

 

A estrutura da 

produção colonial e 

da organização 

social (Koshiba; 

Pereira, 1980) 

A organização 

econômica e social 

da Colônia (Alencar 

et. al., 1985) 

Produção Agrícola 

colonial; 

Década de 1970 

 

O ideal humanista 

como motivação 

central para o fim do 

sistema escravista 

(Carvalho, 1972) 

 

As relações 

político-econômica 

Década de 1980 

 

A estrutura da 

produção colonial e 

da organização 
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Movimentos 

Político-sociais de 

emancipação 

(Mocellin, 1987). 

social (Koshiba; 

Pereira, 1980). 

 

A organização 

econômica e social; 

A crise do sistema 

(Alencar 1985) 

A economia 

açucareira colonial 

(Mocellin, 1987). 

Brasil/Inglaterra 

Os impasses 

econômicos do 

sistema escravista, e 

o impasse político 

(Santos, J. R., 1979).  

 
 

Década de 1990 

 

Período Colonial: 

A formação da 

sociedade Brasileira 

(Silva, F. A., 1990) 

 

As 

características da 

sociedade 

colonial; A vida, 

as condições e a 

resistência à 

escravidão 

(Piletti;Piletti,  

1993).  

VO trabalho, as 

condições de vida e 

a resistência à 

escravidão (Arruda; 

Piletti, 1995) 

A formação da 

sociedade açucareira 

(Dreguer;Toledo, 

1995).  

 

 

Década de 1980 

 

A afirmação da 

aristocracia rural; Os 

fatores do declínio 

do Império. 

(Koshiba; Pereira, 

1980) 

 

A crise da 

economia e do 

sistema político 

(Alencar et. 

al.,1985) 

 

As atividades 

econômicas; 

movimentos 

políticos em torno 

da questão 

escravista (Santos, 

M .J, 1986) 

 

O regresso do 

Império (Mocellin, 

1987).  

 

Década de 1990 

 

A formação da 

sociedade Brasileira 

(Silva, F.,) 

O trabalho, as 

condições de vida e 

a resistência à 

escravidão (Arruda; 

Piletti, 1995) 

 

 

 

Década de 1990 

 

A repercussão da 

crise do trabalho 

escravista para a 

desintegração do 

sistema político 

imperial (Arruda; 

Piletti, 1995) 

Fonte: Manuais didáticos de História do Brasil - 1950-1995. Sistematização da autora. 

Com base neste quadro, podemos inferir algumas observações de partida. Por 

exemplo, estamos limitados por um recorte temporal com relação à problemática do estudo. 

Isto significa assinalar que partimos de alusões apenas no que diz respeito aos contextos dos 

séculos XVI ao XIX, sendo o XVIII pouco significativo em termos de conexões, como 

indicado no referido levantamento.  

No século XX, podemos inferir que apenas a abordagem de Joel Rufino dos Santos 

(1979), poderia ser ilustrativa. Nesse caso, pauta duas questões centrais do Pós-abolição. A 

sua ineficácia: “a abolição que não mudou a sorte dos pretos” (Santos, J., 1979, p. 130), ainda 

que não tenha incluído dados a despeito da realidade social objeto do questionamento. E o 

racismo, “esse passo em falso chamado racismo” (p. 27-28), como texto de leitura. Nas 
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demais, apenas na escrita de Piletti; Piletti (1993, p. 83) há uma breve menção ao “Racismo 

no Brasil de hoje”, o que não constituiu, necessariamente, uma abordagem sobre a questão do 

racismo como tema. 

Tão importante quanto as referências historiográficas que embasam a escrita, 

textualmente falando, central nesta investigação, são os registros visuais. Através de uma 

imagética quantitativamente significativa - no total de 166 imagens alusivas a povos africanos 

e afro-brasileiros, em sua maioria relacionadas ao contexto escravista, contempladas nos 

referidos manuais -, que ampara essas escritas, constitui outra dimensão central na análise. 

Como se apresentam essas referências visuais nos manuais? 

As escritas em questão apresentaram, de uma forma geral, significativo número de 

imagens visuais. Com menor incidência as da década de 1950, especificamente, “História do 

Brasil” de Joaquim Silva (1950) - com um acervo de apenas 27 imagens -, e Basílio de 

Magalhães (1953), que no total tem apenas 8 imagens, em sua maioria representações 

cartográficas. E em relação ao foco do qual ocupa o estudo, a obra deste autor não traz 

nenhuma imagem visual. No caso de Joaquim Silva, apenas duas imagens, relacionadas a 

personalidades ligadas ao processo abolicionista. 

Nos demais períodos há uma imagética expressiva cujos usos são múltiplos. Tanto no 

que respeita sua abordagem, quanto às possibilidades de sentidos do seu uso por assim dizer, 

pedagógico. Em linhas gerais, esses registros visuais são provenientes de diferentes fontes, 

técnicas, linguagens e temporalidades de produção. As mais recorrentes, assim pude constatar, 

são representações cartográficas, litografias, gravuras, pinturas, charges, auto-retratos, 

desenhos, reproduções, fotografias, inclusive coloridas, especificamente nos manuais da 

década de 1990. 

Quanto a sua vinculação temporal, trata-se de uma iconografia situada 

majoritariamente no século XIX. As referências imagéticas alusivas a africanos e 

descendentes, no conjunto das escritas produzidas entre 1950 e 1995, são emblemáticas não 

somente em termos de autoria, mas também em relação às referencias temporais sobre as 

quais remetem: 
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Gráfico 7- Representação temporal de registros visuais alusivos a africanos e afro-brasileiros 

nos manuais de História do Brasil- 1950 a 1995 

 

Fonte: Manuais didáticos de História do Brasil - 1950-1995. Sistematização da autora 

Este dado instiga outro aspecto importante: a articulação da inteligibilidade temporal 

com suas respectivas matrizes. No conjunto das escritas objeto da análise, trata-se de uma 

visualidade fortemente atrelada aos viajantes do século XIX, particularmente Jean Batista 

Debret e Jonhann Moritz Rugendas, como exemplifico no Gráfico 8, subseqüente, e como 

tais, elucidam visões e leituras dos respectivos contextos históricos. 

Gráfico 8: Autorias de registros visuais sobre africanos na literatura escolar de História - 1950 a 

1995 - Brasil 

 

Fonte: Manuais didáticos de História do Brasil - 1950-1995. Sistematização da autora. 

Quanto ao conteúdo, um significativo número dessas imagens visuais são 

tematicamente alusivas às questões do mundo escravista, assim como em sua maioria foi 

produzida pelos viajantes europeus no contexto do século XIX, conforme o mencionado 

gráfico. Talvez seja importante assinalar que, de forma geral, essas imagens põem em 

destaque alguns aspectos que considero significativo para construir entendimentos sobre a 

problemática em questão, entre eles: 

1) A recorrência da representação dos castigos físicos, especialmente em Debret e 

Rugendas. Essa imagética dos castigos foi bastante evidenciada nas escritas a partir da década 
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de 1970
40

. Como também há uma representatividade tanto em termos de recorrências, quanto 

das ênfases. O quadro de Debret, “Feitors corrigieant des nègres”:
41

 é particularmente 

emblemático, quanto à mencionada característica: 

Figura 1: Feitor corrigieant des nègres, Gravura de Debret -1834-1839 

 

          2) Outro aspecto preponderante diz respeito ao fato da imagética, no conjunto das 

escritas, circundar apenas em torno de quatro eixos centrais: a) o contexto do tráfico, b) as 

condições e os tipos de trabalho escravo; c) as formas de organização, resistência à 

escravidão, d) à abolição. Conforme destaco no Fluxograma 1 (p. 68) neste capítulo.  

No que respeita a imagética representativa do trabalho escravo, como mencionado 

anteriormente, sobressaem nas escritas as seguintes atividades: 1) mineração
42

, 2) vendedor 

ambulante
43

, 4) carpintaria
44

, 5) transporte de pessoas
45

; 6) condução de animais
46

, 7) 

atividades domésticas
47

 e, 8) agrícolas
48

. Ou seja, constitui uma representação majoritária e 

expressiva no conjunto dos manuais de História do Brasil do período em questão. 

                                                           
40

 Neste caso nos manuais de Carvalho (1972), Koshiba; Pereira (1980), Santos, M.J.V., (1986), Piletti;Piletti 

(1993). 
41

 Imagem de autoria de Jean Batiste Debret (del) e Thierry Frères (lith) cujo título original é Feitors corrigieant 

des nègres. 1834-1839. Litografia (417). Fonte: Moura, Carlos Eugenio Marcondes de, 1933 – A travessia da 

Calunga Grande: Três séculos de imagens sobre o Negro no Brasil (1937-1899). São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo, 2000.  
42

 Como nos manuais de Hadock Lobo (1959), Holanda, S., et. al. (1973), Silva, F., (1990) 
43

Presente nos seguintes manuais Lobo, (1959), Hermida (1969), Carvalho (1972), Holanda, S. B., et. al., (1973), 

Koshiba; Pereira (1980), Santos, M., (1986); Piletti;Piletti, (1993). 
44

 Hermida (1969), Silva, F.,(1990). 
45

 Hermida (1969), Piletti;Piletti (1993) 
46

 Hermida (1969), Holanda, S., et. al., (1973), Koshiba; Pereira (1980). 
47

 Holanda, S. B., et. al., (1973), Koshiba; Pereira (1980), Santos, M. (1986). 
48

 Como na escrita de Hermida (1969), Santos, J., (1979), Santos, M.,(1986), Silva, F., (1990), Piletti;Piletti, 

(1993) e Dreguer; Toledo, (1995). 
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Algumas dessas atividades, como por exemplo, a mineração, é representada através de 

diferentes tipos de técnica de registros: gravura, ilustração, aquarela, como representadas nas 

imagens subseqüentes: 

Figura 2: Registros visuais sobre o trabalho escravizado no século XIX - Brasil 

 149     250  351
 4

52 

O conjunto de cenas e cenários visuais feitos por artistas e pintores, cuja maioria 

expressiva vinculado ao século XIX, assim como as referências temporais dos registros na 

escrita em questão, constituem um aporte fundamental. E o mérito em pautá-la, como 

dimensão da problemática, é assinalar a importância do papel do visual na construção dos 

discursos da racialização, como aborda Gilroy, discussão retomada no capítulo 2. 

De todo modo, parto do pressuposto que a imagética a partir desses registros visuais e 

contemplados largamente na abordagem histórica do Brasil e de povos africanos e afro-

brasileiros, em particular, constituem parte importante dos discursos sobres estes. É este 

aspecto que interpelo na análise dessa literatura.  

A partir da identificação sistematizada no gráfico anterior, é quase obrigatório inferir: 

a matriz visual sobre esses povos situa-se majoritariamente entre os séculos XVII e XIX, em 

sua maioria, de autoria de viajantes europeus. Contra apenas 11% de referências 

contemporâneas dessa presença. Pensar sobre as potencialidades desse suporte no conjunto da 

literatura investigada, e sua relevância na construção de discursos racializantes, constitui a 

finalidade do diálogo pretendido com esses referenciais. 

Diante do exposto, ainda que em linhas gerais, a despeito de possibilidades de 

identificação da referida escrita, levanto como principais indagações: a partir de que 

elementos podemos pleitear uma discussão em torno da escrita escolar de História, produzida 

entre 1950 e 1995, no que respeita a problemática da racialização? Que aspectos levar em 

                                                           
49

 Fonte: História do Brasil, Rafael Haddock Lobo (1959, p. 75) (Gravura). 
50

 Fonte: História do Brasil Luiz Koshiba; Denize Frayze Pereira (1980, p.73) (Gravura). 
51

 Fonte: História do Brasil - Colônia. Francisco de Assis Silva (1990, p.77) (ilustração). 

52
 Fonte: História do Brasil 1- Das Origens à Independência Curso Moderno, Sérgio Buarque de Hollanda et. al.  

(1973, p.116) (Aquarela).  
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conta, para fundamentar o referido pressuposto, tendo como referência as abordagens alusivas 

a povos africanos e afro-brasileiros ou a este tema pertinentes, nessas versões escolares de 

História do Brasil?  

A ideia de tema pode ser uma construção quase imposta para lê-la, se partirmos do 

pressuposto que, não necessariamente, os autores, ao produzir uma versão “escolar” de 

História do Brasil, propuseram um tema específico sobre povos africanos, negro, ou 

definições semelhantes. 

Então talvez seja necessário redefinir os termos da indagação: como os autores em 

questão, ao prospectar suas versões de História do Brasil - ainda que tendo por base uma 

historiografia, uma bibliografia especializada, a própria formação de cada um, etc., deram 

conta da presença desses povos na dinâmica histórica do Brasil? Retomo, no capítulo 

seguinte, esse conjunto de indagações, tomando como base as fontes e o recorte temporal aqui 

apresentados.  
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Capítulo 2: HISTÓRIAS DO BRASIL, VISÕES MARCANTES: pensando 

aspectos da racialização no âmbito da escrita escolar de História no Brasil 

(1950-1995)  

 

“Fator preponderante da nossa economia até 1888, o 

elemento negro não deixou de concorrer para a 

indolência e até para a dissolução moral dos seus 

escravizadores. Assim, bem considerada ao seu aspecto 

psicológico e amplo, a escravidão moderna foi mais 

funesta aos brancos do que aos pretos, porquanto estes 

formaram para os seus descendentes livres, nas plagas 

edênicas do Novo Mundo, um berço e uma civilização, 

como provavelmente jamais teriam nas míseras 

cubatas e nos adustos rincões da África”. (Magalhães, 

1958, p. 47, grifos nosso). 

“Quando se esconde a verdade de uma criança, esta criança cresce mutilada”, 

sentenciava Francisco de Assis Silva, na apresentação do seu manual escolar de História do 

Brasil, edição de 1990. Ainda que a sentença tenha uma autoria e referencia temporal datada, 

talvez possamos pensá-la em duas direções opostas, todavia, não excludentes. A História do 

Brasil seria ao mesmo tempo, o objeto da negação e da afirmação. Se considerarmos que 

contar essa História a uma criança pressupõe dizer a verdade, por outro, negá-la a deixaria 

“mutilada” ao incorrer no inverso do referido propósito. Assim, o pressuposto de “contar a 

verdade” está explicitamente indicado como finalidade e ao mesmo tempo atribuição desta 

escrita da História. Mas seria uma prerrogativa apenas da escrita em questão? 

Possivelmente não, se levamos em conta a trajetória, as vinculações contextuais e, 

sobretudo, as finalidades e propósitos que atravessaram, desde o século XIX, a produção de 

manuais escolares de História no Brasil. Seja, quando esse confronto se inscreveu no âmbito 

da história da disciplina (Bittencourt, 1993), (Fonseca, 2011), ou no movimento de 

constituição do Brasil como Estado-Nação, para o qual a História53 e seu ensino foram 

requisitados como suportes indispensáveis.  

                                                           
53

 Com essa finalidade é que o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro/IHGB fora criado em 1838/39 por 

decreto do então Imperador D Pedro II. De acordo com (Reis, 2007, p. 25), o IHGB “foi de importância capital 

para a constituição da história brasileira. Até 1931-1933 exercerá grande influência e será o único centro de 

estudos históricos do Brasil”. Por outro lado, afirma Reis, “a nação recém-independente precisava de um passado 

do qual pudesse se orgulhar e que lhe permitisse avançar com confiança para o futuro. Era preciso encontrar no 

passado referencias luso-brasileiras: os grandes vultos, os varões preclaros, as efemérides do país, os filhos 

distintos pelo saber e brilhantes qualidades, enfim, os luso-brasileiros exemplares, cujas ações pudessem tornar-

se modelos para as futuras gerações”.  



79 
 

De todo modo, escrever a História da Nação, defender seus valores e memórias, 

constituiu um propósito colado ao nascimento da disciplina escolar na primeira metade do 

século XIX (1838). E aos manuais escolares, em particular, coube até o contexto presente, um 

papel distinto no que se refere à difusão dessas versões de História do Brasil, independente se 

mais ou menos “verdadeira”. 

Reatualizada, como tem sido, nos diferentes contextos históricos e educacionais aos 

quais vinculam essa produção, os embates quanto “formar os cidadãos ou exaltar a pátria” 

(Fonseca, 2011, p. 37), (Gasparello, 2004), de certa forma ainda atravessam os propósitos da 

disciplina. A História da Nação sempre pautou, em alguma medida, referencias e significados 

para pensar o ensino e a escrita da História como disciplina escolar. 

E ainda que não seja confortável continuar pautando essa relação para o ensino de 

História mais contemporâneo, não podemos perder de vista que esse propósito esteve nas 

bases da criação da disciplina escolar. E como tal, guarda referencias importantes para 

compreender ausências e silêncios em relação a quem representa. Pois como afirma Bhabha, 

“a Nação preenche o vazio deixado pelo desenraizamento de comunidades e parentescos 

transformando essa perda em linguagem da metáfora” (Bhabha, 1998, p. 199). Provavelmente 

no Brasil a metáfora da Nação ainda está em curso. 

Mas retornemos a inferência de Francisco de Assis Silva. Se lhe pareceu fundamental 

afirmar, nos anos 1990, que a finalidade da escrita escolar de História do Brasil tinha como 

propósito não “esconder a verdade das crianças”, como ponderou, que relações podemos 

estabelecer com o argumento de Basílio de Magalhães, epigrafe inicial-, na década de 1950, 

de que a escravidão teria proporcionado aos escravizados africanos “um berço e uma 

civilização, como provavelmente jamais teriam nas míseras cubatas e nos adustos rincões da 

África”? 

A rigor, se tomados isoladamente, o propósito de um, ensinar uma história 

“verdadeira”, e o propósito do outro: justificar a escravidão como recompensa para lograr a 

“civilização”, nenhuma relação contextual ou semântica poderia ser advogada. No mínimo 

uma relação arbitrária faria sentido. Entretanto, no caso em questão a escrita constitui o 

mediador dessas referencias em torno da História a ser ensinada. Ela potencializa a ambos e 

por ela está atravessado. A diferença da escrita”, nos termos em que Bhabha a enxerga. 

Para o autor, “a razão pela qual um texto ou sistema de significados culturais não pode 

ser auto-suficiente é que o ato de enunciação cultural - o lugar do enunciado - é atravessado 

pela différance da escrita” (Bhabha, 1998, p. 65). Ou seja, a escrita potencializa a enunciação 
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como também sedimenta. Ela é tenaz. Por isso, ambos os propósitos, ainda que escritos em 

contextos temporais distintos - década de 1950 e de 1990, nos instiga pensar que puderam ter 

tido êxito, se colocados na perspectiva da tenacidade de uma memória que permanece porque 

suportada em uma escrita.  

A escrita produz familiaridade. Noção sem dúvida importante para tornar indelével a 

naturalização de idéias, fatos, acontecimentos e processos, os quais sabemos constituem o 

conteúdo principal de um texto didático de História. Quem fará o contraponto ao argumento 

de Magalhães? Ou melhor, ao seu alcance no contexto e nos meandros da lógica escrita e 

ensinada? Afinal, a “História não guarda necessariamente uma relação direta entre o que 

aconteceu e o que é dito que aconteceu”, diz Trouillot (1995, p. 113), também o ensino.  

Mas possivelmente o que foi escrito ancora um peso superlativo nessa relação entre o 

que foi dito que aconteceu, o escrito e o ensinado. Em que pese a perspicácia do argumento de 

Magalhães - o logro da civilização como recompensa à escravidão -, tornar ideias como essas 

familiares, tem sido de fundamental importância para produzir e reiterar memórias escritas 

ativadas sob esse pressuposto. Aqui se impõe um elemento fundamental para pensar em que 

pressupostos está ancorada a questão da racialização no contexto da produção da escrita 

escolar: a própria escrita. 

Primeiramente é significativo pensar que, como em outras partes do mundo (grego, 

africano) etc, no Brasil a cultura gráfica se impôs num contexto “tradicionalmente oral”, já 

chamava atenção Alencastro (2000) ao fundamentar sua tese de que a formação do Brasil 

também se deu nas rotas do Atlântico Sul dos séculos XVI e XVII. E ainda que seja uma 

referencia quase anulada nos entendimentos correntes construídos sobre o Brasil, diz de um 

processo violento e paradoxal. 

Violento por se tratar de uma cultura usurpadora, na medida em que a cultura escrita 

tem sido apresentada, valorizada e instrumentalizada de forma a sobrepor a cultura oral. 

Como afirma Marcuschi, “sob o ponto de vista mais central da realidade humana, seria 

possível definir o homem como um ser que fala e não como um ser que escreve” (Marcuschi, 

2010, p. 17).  

Desse pressuposto, o prestígio da escrita sobre o oral é uma questão puramente 

cultural. Entretanto, se a escrita implica em “modos de representação cognitiva e social que se 

revelam em práticas específicas” (Marcuschi, 2010, p. 35), a hegemonia da cultura 

grafocêntrica tem tido ao longo do tempo tal prerrogativa porque viabilizada e legitimada 

através de diferentes modalidades, incluindo as literaturas destinadas aos processos de ensino. 
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Havelock (1996), no entanto vai mais longe. Para ele a transformação da oralidade em 

literácia - não só no caso grego para onde está olhando mais especificamente no mencionado 

estudo -, como em outras sociedades também marcadas pela cultura oral, provocou uma 

alteração na “estrutura da comunicação humana” e instituiu “um novo tipo conceptual de 

pensamento e de linguagem como substitutos da narrativa e do pensamento orais” (Havelock, 

1996, p. 43). Ou seja, “o artefato escrito”, como diz Havelock, foi capaz de instalar outra 

cognição. A partir desse estatuto é que podemos dimensionar o papel da escrita. 

Entretanto, para além da mediação entre um emissor e um receptor, nos domínios das 

relações semióticas e dos significados, a escrita, de acordo com Castro-Gomez (2005), 

instalou a “lógica da civilização” e desempenhou um papel determinante nos processos 

históricos fundamentais da História Local do Continente Sul, especialmente a partir no do 

século XIX, no qual 

escrever era um exercício que, no século XIX, respondia à necessidade de 

ordenar e instaurar a lógica da „civilização‟ que antecipava o sonho 

modernizador das elites criollas. A palavra escrita constrói leis e identidades 

nacionais, planeja programas modernizadores, organiza a compreensão do 

mundo em termos de inclusões e exclusões. Por isso o projeto fundacional da 

Nação se leva a cabo mediante a implementação de instituições legitimadas 

pela letra (escolas, hospitais, oficinas, prisões) e de discursos hegemônicos 

(mapas, gramáticas, constituições, manuais, tratados de higiene). 

(Castro-Gomez, 2005, p. 173, grifo nosso). 

Se a escrita “organiza a compreensão do mundo em termos de inclusões e exclusões”, 

como infere Castro-Gomez, também ancorou os processos de construção “das hegemonias 

discursivas nas sociedades letradas”. Para o autor, a escrita constitui um aporte fundamental 

“nas tecnologias da subjetivação” e da produção de discursos hegemônicos. Este papel 

multifacetado, por assim dizer, é o que também valida seu estatuto. 

 Essa interseção traçada por Castro-Gomez - escrita - civilização - legitimação 

institucional e instrumentos discursivos hegemônicos -, reserva um papel para os manuais que 

comumente tem passado despercebido. Afinal, quem ousa discordar ou descredenciar o papel 

da cultura letrada nas sociedades modernas, como é o caso da brasileira?  

No mínimo questionar esse papel seria uma afronta aos benefícios que a modernidade 

supostamente trouxera “para todos”, entre os quais a escola54. Ainda que ela mesma continue 

sendo uma instituição excludente, sob vários aspectos e artifícios - através dos esvaziamentos 

do currículo como “territórios contestados” (Silva; Moreira, 1995) e da própria exclusão dos 
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 Para uma crítica à questão da exclusão através do processo de letramento da escola contemporânea ver o 

trabalho de Priscila Dias Carlos (2013).  
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universos não letrados representados por milhares de alunos que adentram a escola moderna 

vindos desses universos, como discute o estudo de Dias Carlos (2013), entre outras formas de 

exclusão. 

Todavia, o papel da escrita na perspectiva da organização do mundo como colocado 

por Castro-Gomez, é o que de fato fomenta nesses processos de reatualização e re-inscrição 

da referida perspectiva, os pressupostos epistemológicos que sustentam essas lógicas e 

concepções. Lograr a civilização, ainda que por outros meios e com outras conotações, talvez 

não sirva mais de esteio à justificativa da condição escrava imputada ao negro naquele 

contexto, se lida hoje. Mas sedimentou discursos e percepções que dizem sobre sujeitos e 

coletividades, como também pode permitir através da escrituração, a naturalização dessas 

percepções.  

A escrita demarca um “continuum arbitrariamente constituído pela letra”, diz Castro-

Gomes, (2005, p, 175). Mas ao mesmo tempo demarca uma episteme, por vezes 

geopoliticamente localizada, como analisa Maldonado-Torres (2010). 

Para o autor, o legado epistemológico sobre o qual tem gravitado a produção do 

conhecimento letrado na modernidade, pressupõe uma relação entre pensamento, espaço e 

constituição do ser. Ainda que por este prisma, um aspecto desconsiderado na produção das 

várias áreas disciplinares, incluindo a filosofia ocidental moderna, como chama atenção. 

Contudo, o que Maldonado-Torres faz na sua incursão crítica aos pensadores 

reconhecidamente influentes no pensamento moderno - Heidegger, Lévinas, Kant, Negri, 

dentre outros -, é mostrar que em todo esse processo no Ocidente tem se conjugado uma 

relação intrínseca entre os aspectos ontológicos, epistêmicos e raciais. 

A complexidade desse processo em termos de engendramentos, em particular na 

sociedade moderna, escapará a um olhar que não conseguir pôr em questão as suas minúcias: 

a busca das raízes e contribuições européias - gregas, hebraicas ou alemã etc-; a ausência da 

experiência da colonialidade na construção da idéia de ruptura intentado por esses pensadores, 

a busca da universalização, o “investimento na idéia de Ocidente”, a eleição de algumas 

línguas supostamente filosóficas, dentre outras, como dá conta a crítica de Maldonado.  

Como Maldonado-Torres, Walter Mignolo (2010) compreende que esse investimento 

epistemológico está amparado em “marcos institucionais, linguísticos e epistemológicos”, na 

Europa ocidental. Um exemplo é a sistematização do conhecimento validado no mundo 

ocidental e imposto como arquétipo ao mundo extra-ocidental em apenas seis línguas 

vernáculas “modernas, europeas e imperiales”: italiano, espanhol, português, alemão, francês 
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e inglês. Conforme infere o autor, por trás dessas línguas, encontram-se suas bases, “su 

cimientos”: grego, latin, o que não inclui o mandarim, o aymara55, por exemplo, como línguas 

“epistemicamente sustentáveis” (Mignolo, 2011, p. 162).  

Ou seja, para o autor, essas línguas proporcionaram a “ferramenta para criar uma certa 

concepção de conhecimento que se estendeu através do tempo nas colônias européias, Ásia, 

África e América”, nas quais as universidades coloniais, Santo Domingo (1538); México 

(1551); São Marcos, Lima (1551), Havard (1636), tiveram papel imprescindível, no primeiro 

momento. Mas continuado no aparato científico das universidades modernas. 

A crítica de Fanon, retomada pelo autor é particularmente significativa: “si hablar um 

lenguaje significa llevar el peso de uma civilización, entonces empenarse em haver-

conocimiento em uma disciplina, significa dominar el lenguaje de la disciplina e dos sentidos” 

(Mignolo, 2010, p. 164). 

Isto implica, segundo Mignolo, colocar em xeque os resultados desse fazer- 

conhecimento, mas sobretudo, quem produziu e onde foi produzido, como argumenta o autor: 

“es necesario enforcarse em quien conoce más que en lo conocido. Significa ir a los supuesto 

reales que sostienen el locus de las enunciaciones”. (Mignolo, 2011, p. 158), na medida em 

que o conhecedor está implicado em um corpo e em uma geopolítica em relação ao que é 

conhecido, ressalta Mignolo. 

A “idéia de que as pessoas não conseguem sobreviver sem as contribuições teóricas e 

culturais da Europa é um dos mais importantes princípios da modernidade. Há séculos que 

esta lógica é aplicada ao mundo colonial”, afirma Maldonado. A “topologia do ser e a 

geopolítica do conhecimento” produziu no entendimento do autor, “as categorias da 

condenação”, sendo a raça uma delas, e certamente de maior duração enquanto espectro.  

Todavia, os fluxos e os lugares dessa enunciação epistemológica só podem ser 

dimensionados se pudermos compreender como este legado foi imposto. E que exclusões tem 

sido capazes de processar em relação a outros legados e patrimônios do saber e do conhecer, 

produzidos fora do mundo eurocidental. Pois como adverte Porto-Gonçalvez (2005) “há um 

legado epistemológico do eurocentrismo que nos impede de compreender o mundo a partir do 

próprio mundo em que vivemos e das epistemologias em que lhe são próprias” (Porto-
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 Atualmente a língua Aymara é falada por maios de dois milhões e meio de pessoas nos seguintes países: Peru, 

Bolívia, Chile e Argentina. No caso da Bolívia e do Peru, o aymara e o quíchua são consideradas línguas 

nacionais. 

Fonte: Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_aimar%C3%A1 Acesso em 19/10/2014. 

Para mais informações sobre a história e, sobretudo, as ações em curso com vista a valorização da língua aymara, 

inclusive no ensino formal, ver o site Aymara Uta – uma lengua, uma cultura y um pueblo in: 

culthttp://www.aymara.org/ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_aimar%C3%A1
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Gonçalvez, 2005, p. 10). É dentro dessa lógica que a problemática da racialização está sendo 

revisitada por esse conjunto de estudos, em parte aqui referenciados. 

A questão do racismo epistêmico, como abordado por Maldonado-Torrez, toma 

densidade na crítica em questão, na medida em que nos possibilita pensar que o teor do 

racismo histórico contra o negro, por exemplo, traduz-se também em conotações advindas do 

repertório, ou se quisermos, do legado de conhecimento que cria uma única referencia para 

pensar o todo, ou no caso, os outros universos e mundos que não o europeu. O teor, a 

concepção e a perspectiva desta episteme Ocidental ancoram uma parte significativa de 

estudos que estão sendo realizados na A.L., na África e na Índia56, cujos méritos, dentre 

outros, é refutar e por em xeque seus pressupostos e postulados. Mas, sobretudo, dimensionar 

suas conseqüências para o mundo não europeu. 

A racialização que emerge como uma das “categorias da condenação” de que fala o 

autor, faz sentido nessas tramas e deflagra, por vezes, a necessidade de retomar a 

problemática da racialização noutros termos. Podemos pensar, então, que o papel da escrita 

como aspecto fundamental na construção de legitimidades para esta perspectiva, ainda que 

adornada através de conteúdos e referenciais importantes, como o discurso histórico, por 

exemplo, deve pautar um campo de debates, mas também de construção de outras 

possibilidades. 

Dessa feita, quando Basílio de Magalhães realoca em sua escrita, na década de 1950, 

uma justificativa para a escravidão africana no Brasil, sob o pretexto da civilização européia, 

suscita para mim uma indagação que é central nesse estudo: em que medida as práticas de 

escrita da História destinadas à escolarização no Brasil, foram construídas sobre um teor 

racializante? Nesse sentido, creio que este exercício demanda interrogar sobre quais 

referencias e discursos foram construídas tais práticas. E isto implica certamente um esforço 

em identificá-las, mas, acima de tudo, compreender o seu teor.  

2.1. As tessituras da perspectiva racial da escrita escolar de História do Brasil 

 Por analogia, a palavra tessitura significa “o modo como estão interligadas as partes de 

um todo” (Dicionário Houssais, versão eletrônica), mas etimologicamente faz pensar que 
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 Nesse conjunto de estudos destacam-se as contribuições da crítica feminista, o orientalismo, os estudos 

subalternos da Índia, a produção intelectual africana, os estudos latinoamericanos e sua crítica à tradição 

eurocêntrica do conhecimento e as contribuições em relação a uma perspectiva não eurocentrada.  
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tecer não é somente o modo como as coisas foram dispostas, ou organizadas, mas como elas 

se adequam57, moldam e se ajustam. 

 A propósito dessas duas noções etimológicas - interligação e adequação -, quero 

retomar uma vez mais a epígrafe com a qual inicio este capítulo, mais especificamente o teor 

das inferências nela contidas: a primeira, com relação ao econômico como referencia para 

identificar os negros escravizados, e a segunda, como mencionei no princípio do texto, a idéia 

da civilização como referencia/argumento para justificar a degradação provocada pela 

escravidão aos africanos vindos para o Novo Mundo. 

 Em que medida essas referências, a propósito das que foram mencionadas no exemplo, 

constróem, não só na escrita em questão, mas no conjunto das escritas da História do Brasil 

neste período, uma perspectiva para a visão acerca de africanos e afro-brasileiros? Como o 

teor dessas referências pode subsidiar uma escrita de cunho racializante?  

Conforme já indicado no capítulo 1 (p. 68), os conteúdos alusivos a povos africanos e 

afro-brasileiros nos manuais de História do Brasil analisados, gravitam em torno de um só 

processo histórico, o escravista. E se inscrevem sob duas dimensões estruturantes – em termos 

de conteúdo e ângulos da abordagem: a escrita e a imagética.  

Aqui é fundamental pensar na relevância dessa confluência: a problemática da escrita 

e da imagética. Primeiramente na constituição, produção e organização da escrita escolar e, 

segundo, como questão para submeter a problemática colocada por esse estudo. 

Em linhas gerais, vem se ampliando cada vez mais no Brasil, um campo de discussão 

ocupado pela visualidade, nas mais diversas áreas do conhecimento especializado, inclusive 

da História, Borges (2003), Cardoso (1997), Granet-Abisset (2002), Guimarães (1997), 

Kossoy (2002), Leite (1992), Paiva (2002), Ulpiano Meneses (2003). No ensino de História 

também tem sido um tema de pesquisa, Bittencourt (1993), Siman (2001), Rodrigues (2004). 

Sua importância como objeto de estudo e, por sua vez, as singularidades dessa discussão no 

âmbito da disciplina escolar. 

No tocante ao tema, já faz algum tempo que a questão do uso da iconografia nos livros 

didáticos de História tem sido trazida à tona como questão de pesquisa e debate: Bueno (2003, 

2011), Bonzatto (2004), Rodrigues (2004), dentre outros. Especificamente a iconografia 
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 Do italiano Tessitura, sf (Mus) o conjunto dos sons que abrangem uma parte da escala geral e convêm melhor 

a uma determinada voz ou a um determinado instrumento, 1890. Cp. Tecer. Fonte: Dicionário Etimológico da 

Língua Portuguesa, 2010, p. 632 
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relacionada ao negro, tem sido tomada como problemática de pesquisa, Silva Filho (2005), 

Buolo Jr (2008), Oliveira (2009).  

A crítica ao papel ilustrativo dessas imagens, particularmente no tocante a 

representação estereotipada de povos africanos e descendentes, tem sido bastante enfatizada 

por esses trabalhos e para onde tem sido endereçada parte dessa crítica, como abordo no 

capítulo 1. De todo modo, configura uma preocupação entre aquelas que compõe o campo de 

debate geral da temática acerca dos afro-brasileiros e africanos. 

Nenhuma imagem é auto-suficiente como defende Brea (2005). Uma impossibilidade 

que se constrói a partir do pressuposto da sua condição: ela se inscreve nos meandros 

contextuais nas quais foram produzida e como tal, parte de uma produção cultural, diz o autor: 

o agenciamiento - de uma produción predominantemente cultural, efecto del 

trabajo del signo que se inscrebe en el espacio de uma sensorialidade 

fenomênica, y que nunca se da por tanto em estado puro, sino justamente 

bajo el condicionamiento y lá construción de um enmarcamiento simbólico 

específico (Brea, 2005, p. 8). 

De todo modo, quando colocamos em discussão, no caso da escrita escolar, os usos de 

uma determinada visualidade, distinta nos recortes temporais e conjunturas onde foram 

produzidas e nos universos e objetos por elas representados, somos inevitavelmente obrigados 

transcender o próprio uso e levar em conta as conexões que atravessam seus contextos e 

historicidades. Ou seja, antes de ser pensada numa função didática - no caso em questão -, a 

visualidade presente nessas escritas participa da construção de um pensamento e de uma 

narrativa Ocidental norteada pelo pressuposto de uma visão centrada unicamente neste 

universo. Ou, como bem discute Macedo (2014), um ocularcentrismo que foi gestado no 

Ocidente e dele se “impregnou”, como infere o autor. 

Para Macedo, o ocularcentrismo “diz respeito ao ato de atribuir um valor afetivo e 

absoluto para um olhar sobre o mundo e, ao mesmo tempo, negar que esse olhar era fruto de 

uma experiência cultural local e historicamente constituída” (Macedo, 2014, p. 13). Recuperar 

o visual, sobre este parâmetro, pressupõe considerar/levar em conta que as historicidades, 

sobre as quais fundamenta-se a imagética alusiva a povos africanos e afro-brasileiros, nos 

obriga deslocar as questões para imaginários, discursos, cognições e leituras de mundo que as 

suportam enquanto signos. 

Nesse sentido, é importante não perder de vista outro aspecto em relação a 

problemática da visualidade, como suscitada por Gilroy: os imbricamentos entre imagética, 

cognição e racialização. Ou seja, o ocularcentrismo de que fala Macedo (2014), e que diz de 
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uma forma de impor e conceber o mundo a partir de uma visão centralizada, foi fundamental 

para a produção da escrita e da idéia de raça. 

Para Gilroy, a história da escrita científica sobre as raças foi construída sob a 

“morfologia física” (Gilroy, 2007, p. 56) e, ao mesmo tempo, como elemento de construção 

cognitiva. Assim, para o autor, o processo de racialização do negro não foi um “processo 

exclusivamente linguístico, envolvendo desde o princípio um distintivo imaginário, óptico e 

visual. A plenitude total dos ícones e imagens racializadas transmite algo profundo sobre as 

formas de diferença engendradas por esses discursos” (p. 57), afirma o autor.  

Portanto, para ele, há uma convergência entre ícone e logos, que como tal, serviu de 

esteio à produção da idéia de „raça‟, conforme afirma: 

a atividade de produção de „raça‟ exigiu uma síntese do logos com o ícone, 

da racionalidade científica formal com algo mais – algo visual e estético em 

ambos os sentidos desta palavra escorregadia. Eles resultaram conjuntamente 

numa relação específica com o corpo e num mundo de observação do corpo 

(p. 57).  

 Na interseção desses entendimentos, a imagética alusiva a povos africanos e afro-

brasileiros na escrita escolar da História analisada, interpela por certo, um ângulo, talvez 

indissociável, das tessituras da questão racial, na interseção dessas duas dimensões - do 

escrito e do visual, do “ícone e do logos”. 

Para pensar a primeira dimensão - da escrita -, voltemos ao Fluxograma 1 (p. 68). O 

processo escravista, como conteúdo, tem vários desdobramentos temáticos. Esses 

desdobramentos alimentam as abordagens, rearticulando leituras e explicações em torno do 

foco central que é a escravidão, colocando povos africanos escravizados e posteriormente 

livres, nos marcos da Historia do Brasil.  

Conjuntamente consideradas, as abordagens em torno da escravidão encontram-se 

embasadas em, pelo menos, cinco perspectivas: econômica, representado por 89% das 

escritas; administrativo/institucional, representado por 47%; político-social, 36%; social, 

26%58; 5% direcionada à perspectiva étnica; e 5%, outras. A predominância da perspectiva 

econômica em 89% seria um primeiro aspectos a ser levado em conta nas tessituras da 

questão. E por quais razões?  

Primeiramente, porque no contexto das abordagens em questão esse é o viés que 

supostamente atribui inteligibilidade a história desses povos no Brasil. Uma noção sobreposta 

às demais dimensões, assim como fundante, na medida em que não se explica apenas pelo 
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 Embora pareça contraditório ou redundante a divisão e ao mesmo tempo a associação político-social e social, 

assim, o faço com base no que apresenta as escritas em questão. Sobretudo porque essas dimensões em uma 

proposta didática não seguem rigorosamente a categoria como tal.  
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fato das recorrências com que aparecem na escrita escolar ou pelo critério da explicitação - 

por exemplo, em especificações de títulos de capítulos, unidades, conteúdo de atividades 

didáticas etc. Isto quer dizer que, mesmo àquelas escritas cuja abordagem tomou o processo 

escravista como desencadeamento
59

, acabaram por creditar ao aspecto econômico o ângulo 

central das alusões. Nesse sentido talvez seja importante retomá-las para exemplificar na 

incursão das demais escritas. 

Na escrita de Joaquim Silva, embora a sua abordagem sobre a “Escravidão negra” 

(Silva, J., 1950, p. 85-101), esteja aparentemente “desconectada” dos processos históricos 

objeto da lógica processual e/ou temática na obra, “a necessidade de braço para o trabalho no 

Brasil colonial” (p. 85), a menção subjacente acerca da escravidão se impõe.  

Outro exemplo emblemático é a escrita de Basílio de Magalhães, o processo do qual 

trata sobre o “negro africano” (Magalhães, 1958, p. 42), está vinculado ao “Povoamento do 

solo” (p. 24). Sobre esse viés, Magalhães recuperou a idéia dos grupos ou elementos 

povoadores matriciais do Brasil-Colônia: o elemento indígena, branco e negro. Entretanto, o 

que está na base do discurso sobre o elemento africano, é a necessidade econômica do seu 

trabalho. Como o elemento que povoa, mas acima de tudo trabalha e “possui” as condições 

necessárias para esta finalidade, segundo seu argumento:  

por motivo da extensão ocupada pelos portugueses, do clima e das diversas 

formas de atividade econômica, logo estabelecidas, - zona da cana-de-açucar 

e zona da pecuária, - o elemento negro acumulou-se na primeira delas, 

preterido ordinariamente ao indígena, porque, além de robusto qual êste, era 

mais sóbrio e mais submisso (p. 43, grifo nosso).  

 Na escrita de Taunay; Moraes a relação é traçada na condição de “onipresença”,  

a moderna literatura sociológica prima por destacar o papel desempenhado 

pelo negro na estruturação da sociedade brasileira, sob qualquer ângulo por 

que a mesma se apresente. Sob o aspecto econômico, então, especialmente 

no que tange à produção da riqueza, a onipresença do negro se faz sentir de 

maneira incontestável. (Taunay; Moraes, 1964, p. 115).  

Embora na escrita, deste autor o processo escravista com ênfase na abolição, não 

esteja vinculado especificamente falando como conteúdo, mas ao próprio recorte temporal 

(século XIX), a abordagem está vincada no aspecto econômico, sobre o qual o autor constrói 

suas inferências acerca do africano no Brasil escravista: 

viga mestra do arcabouço econômico de vez que, como se acaba de 

salientar, era a atividade agrícola que fornecia os produtos de exportação – 

especialmente o café, o fumo, o algodão – e, nela, o braço escravo quem 
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 Como por exemplo, na escrita de Silva (1950), Hermida (1969), Carvalho (1972), Mocellin (1987). 
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plantava, cultivava, colhia, beneficiava, ensacava e empilhava (p. 225, grifo 

do autor).  

Segundo, a perspectiva econômica como abordada nessas escritas sugere uma suposta 

“inteligibilidade temporal” no que respeita a história do negro no Brasil, neste caso, 

compreendida entre os séculos XVI ao XIX, em virtude do teor e dos assuntos tratados. Em 

cada um desses contextos essa referencia temporal adquire conotações que a reforça enquanto 

noção histórica importante nessas alusões à presença do negro. 

Nos séculos XVI ao XVIII, ganha relevo como uma suposta necessidade para a 

montagem do sistema colonial. Ou seja, do aparelhamento de sustentação da ação 

colonizadora: formas de povoamento, tráfico, escravização dos nativos e dos africanos, 

relações de base escravistas, etc. Sobretudo quando estas abordagens se referem aos contextos 

mencionados. 

Já no século XIX, a reboque dos contextos e conjunturas do sistema e do governo 

imperial, é recorrente, mesmo que abreviada, a noção de escravidão associada à crise política 

e econômica de uma forma geral, como ao desencadeamento do processo abolicionista e ao 

fim do regime escravocrata. Nesse sentido, a escrita de Teixeira; Dantas (1974) é simbólica: 

embora não haja na organização didática, nenhum componente específico tratando de 

qualquer processo histórico sobre o africano, mesmo assim esta alusão foi concatenada em 

torno da crise econômica imperial. 

Entretanto, se na abordagem do século XIX a perspectiva econômica perde força nas 

escritas, por outro dá lugar a idéia do espírito humanitário em curso no referido século, em 

relação ao repúdio à degradação da escravidão. Com exceção da escrita de Joel Rufino 

(1979), nas demais respaldam-se pressupostos do discurso da abstração universal, sobretudo 

quando a referencia recai sobre o processo abolicionista. Como, por exemplo, a escrita de 

L.G. Mota Carvalho (1972), quando aborda a questão abolicionista e o fim da escravidão, 

balizado pela perspectiva do ideal humanista:  

em fins do século XIX, a dignidade humana e a igualdade de todos 

perante a lei, fossem brancos, pretos ou amarelos começaram a ser 

defendidas e contadas em prosa e verso no Brasil. A essa compreensão de 

alguns brasileiros mais esclarecidos e mais humanos, juntaram-se os 

interesses comerciais da Inglaterra, que desejava ver decretada a libertação 

dos escravos no Brasil (Carvalho, 1972, p. 76/79, grifo nosso). 

O discurso da universalidade que carrega esta idéia teve amparo na escrita escolar 

inclusive. A rigor, para emprestar sentido a uma parte do violento processo histórico 

vivenciado pelo povo negro no mundo colonizado, e no Brasil nesse caso. Mas a própria 

noção que carrega o aspecto econômico é condensador de um universo estabelecido, como 
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denomina Quijano (2005), no processo de conformação do mundo moderno/colonial60, 

iniciado com a história das conquistas européias no século XVI. E como tal, atravessado pela 

idéia e pelas práticas racialistas. 

Para Quijano, a história das conquistas européias a partir do século XVI estabeleceu 

um novo “padrão de poder” e a produção de uma nova relação de espaço/tempo. As Américas 

teria sido, nesse caso, o primeiro palco de ambos padrões. Dois processos, segundo o autor, 

encontram-se na convergência da produção do espaço/tempo: “a codificação das diferenças 

entre conquistadores e conquistados na idéia de raça, ou seja, uma supostamente distinta 

estrutura biológica que situava uns em situação natural de inferioridade em relação aos 

outros”. E, segundo, “a articulação de todas as formas históricas de controle do trabalho” 

(Quijano, 2005, p. 228). 

Desse ponto de vista, os processos em que ganham alusão esses recortes históricos 

como marcos para remeter à história de povos africanos em seus vários domínios geográficos 

de desterros, ou mesmo dentro do continente africano, carregam as marcas e configurações 

desse contexto. E neles, como infere Quijano, as práticas de classificação baseadas no critério 

racial, associando papeis e hierarquias numa “sistemática divisão do trabalho”, ainda que 

tratasse de duas instancias independentes. Desse modo, afirma o autor, “ambos os elementos, 

raça e divisão do trabalho, foram estruturalmente associados e reforçando-se mutuamente, 

apesar de que nenhum dos dois era necessariamente dependente do outro para existir ou para 

transforma-se” (p. 231). 

No contexto das escritas em questão, é importante notar que a visão econômica dessas 

referências, acabam produzindo uma espécie de ciclo histórico para povos africanos e afro-

brasileiros (do século XVI ao XIX), marcando uma inteligibilidade tanto visual quanto 

escrita. De forma que a sobreposição da perspectiva econômica produz uma visão paradoxal: 

“captaram” a presença física do africano, porém desconectada da sua existência cultural.  
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 A concepção que fundamenta o termo está também implicado uma perspectiva de interpretação cujo 

pressuposto central é o imbricamento do colonial e da modernidade como facetas da mesma moeda e como 

decorrência de um processo histórico concomitante. Nesse sentido vamos encontrar em Quijano (2005), uma 

parte fundamental da ancoragem do termo. A tese do autor é que, a constituição da modernidade se dar com o 

nascimento dos circuitos comerciais do Atlântico do século XVI. Segundo Quijano esse foi “o momento chave 

em que se uniu a modernidade, a colonialidade e o capitalismo, como conhecemos hoje”. É nesse contexto, 

conforme o autor, que se inaugura um “novo padrão mundial de poder”, cujas características dentre as centrais, 

são: a formação de novas relações sociais baseadas na idéia de raça; o estabelecimento de um padrão global de 

controle do trabalho associado ás novas identidade sociais configuradas a partir do processo colonial (índios, 

negros, mestiços); o controle da subjetividade da cultura, do conhecimento e da sua produção etc. É esse aparato 

que embasa o que Quijano denomina de novo padrão mundial de poder originado no processo de constituição do 

mundo moderno/colonial.  
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A fundamentação como tal dessa perspectiva no conjunto das escritas, como disse, 

conjuga o escrito e o visual. Uma referencia importante para dimencioná-la, é a construção 

em torno da iconização do negro/trabalhador, nesse caso na condição de escravo. Entretanto, 

essa iconização, que não se faz apenas pela inclusão da imagem como ilustração, mas como 

significado histórico, produz mais nitidez para a perspectiva em questão, também no sentido 

dos imaginários que sedimenta. Retomo as escritas analisadas: 

O trabalho escravizado nos ciclos econômicos são emblemáticos e um exemplo que 

ampara minha inferência. As imagens subsequentes (figura 361 462 e 563) são significativas 

desse ponto de vista:  

 

Figura 3: Detalhe de um engenho, Frans Post, 1647 
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 Gravura (26) de autoria de Frans Post, intutulada “Praefectura Pernambucae pars Borealis, uma cum 

Praefectura de Itamacá, produzida em 1647. Fonte: Moura, Carlos Eugenio Marcondes de, 1933 – A travessia 

da Calunga Grande: Três séculos de imagens sobre o Negro no Brasil (1937-1899). São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo, 2000, p. 269.  
62

 Aquarela colorida (165) intitulada Extração de diamantes, de autoria de Carlos Julião, produzida em 1776. 

Fonte: Moura, Carlos Eugenio Marcondes de, 1933 – A travessia da Calunga Grande: Três séculos de imagens 

sobre o Negro no Brasil (1937-1899). São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2000, p. 300.  
63

 Litografia (633) de autoria de Johann Moritz Rugendas e Derói, intitulada “Récolte de café”, produzida em 

1835. Fonte: Moura, Carlos Eugenio Marcondes de, 1933 – A travessia da Calunga Grande: Três séculos de 

imagens sobre o Negro no Brasil (1937-1899). São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2000, p. 457 

 

Figura 4: Extração de diamante: Carlos Julião, 

1776 
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Figura 5: Rècolte de café, Johann Moritz Rugendas, 1835 

 

A ideia subjacente do ciclo ao qual me referi anteriormente se materializa no 

imaginário do engenho, da mineração e da produção do café. Essa inteligibilidade, porém, 

pode estar explicitamente - quando mencionado textualmente -, ou implicitamente, quando a 

sua localização e vinculação pode ser associada pelo leitor ao assunto da abordagem. Ou 

ainda, quando a semântica da imagem é tomada para ampará-la visualmente. 

Sobre o “imaginário do engenho” - que aliás ocupa quantitativamente a maior 

recorrência nas escritas em questão -, podemos pensar como uma referencia recorrente, 

sobretudo em relação a multiplicidade dos usos em que esta referencia empresta sentido nas 

abordagens: 

Quadro 3: usos da imagética do trabalho escravizado nos engenhos nas abordagens de História do 

Brasil 

Escrita Uso na abordagem 

Victor Mussumeci (1961) A criação do regime de capitanias hereditárias 

Joel Rufino dos Santos (1979) Desenvolvimento e economia dos primeiros tempos: 

desenvolvimento 

L. G. Mota Carvalho (1972) O negro e o canavial 

Luiz Koshiba; Pereira (1980) Administração de Nassau 

Maria Januária Vilela Santos (1986) Doce Brasil: o inferno dos negros 

Nelson Piletti; Claudino Piletti(1993) O engenho 

Ricardo Dreguer: Eliete Toledo (1995) A sociedade açucareira 

Fonte: Manuais de História do Brasil - 1950-1995. Sistematização da autora. 

Como podemos notar, em um mesmo período temporal – neste caso o período 

colonial-, a imagética subsidia diferentes sub-recortes, assim como diferentes dimensões do 
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mesmo processo: administrativo
64

; econômico
65

 e social
66

, conforme identificado no quadro 3 

9 p. 92). 

Entretanto, a idéia do engenho - iconização de maior expressão do trabalho 

escravizado -, não só como empreendimento comercial que foi dentro daquele contexto -, 

confere uma semântica importante para a alteridade desses sujeitos. Ele identifica o negro 

escravizado no Brasil. E mais do que isso, mantém o sentido do trabalho escravo e cristaliza 

vinculações com o papel do negro em uma parte significativa da nossa História. 

 O imaginário do negro trabalhador guarda o sentido racial sem dúvida. Mas guarda 

também uma ralação semântica com a História. Tempo, corpo e submissão, se cruzam nesse 

imaginário iconizado nos diferentes ciclos de uma historia sobre o negro. Retomo mais um 

exemplo desta subjetividade no contexto das escritas: a imagética do trabalho escravizado na 

atividade de carregadores, condutores de pessoas, animais e mercadorias em geral. Os 

exemplos a seguir, resultantes de registros do século XIX, são subsídios importantes no 

entendimento colocado em questão:  

 

Figura 6: Nègres cangueiros. Jean Baptiste Debret, 1834-1839 
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 Como na abordagem de Victor Mussumeci (1961), Piletti; Piletti (1993), Koshiba; Pereira (1980). 
65

 Localizado em Santos, J. R., (1979), Carvalho (1972). 
66

 Como encontramos em Dreguer; Toledo (1995). 

 

Fonte: Moura, Carlos Eugenio Marcondes de, 

1933 - A travessia da Calunga Grande: Três 

séculos de imagens sobre o Negro no Brasil 

(1937-1899) 

 

 

Fonte: Moura, Carlos Eugenio Marcondes de, 

1933 - A travessia da Calunga Grande: Três 

séculos de imagens sobre o Negro no Brasil 

(1937-1899) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Transport de viande de 

boucherie/Joug tounant pour dompter les 

boeufs. Jean Baptiste Debret, 1834-1839 
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Figura 8: Retour, à lá vile, d‟um propriétaire de chacra, João Batista Debret, 1834-1839 

 

Fonte: Moura, Carlos Eugenio Marcondes de, 1933 - A travessia da Calunga Grande: Três séculos de imagens 

sobre o Negro no Brasil (1937-1899). 

Como no exemplo anterior, essa imagética subsidiou diferentes sentidos, às vezes em 

um mesmo manual. Por exemplo: a “A expansão das fronteiras geográficas” e a “política 

interna do Segundo Reinado”
67

; a “economia brasileira” e o tema “a vida no Brasil 

colonial”
68

; “o lado mau da abolição” ambas no manual de Carvalho (1972); “as estâncias do 

sul”, conforme encontramos na abordagem de Koshiba; Pereira (1980); a “Revolução 

praieira”, a exemplo do manual de Santos, M.J.V.,(1986);  “A pecuária no Nordeste” como na 

abordagem de Joaquim Silva (1990), e o tema do “Transporte terrestre” como na escrita de 

Piletti; Piletti (1993).  

De todo modo, o registro visual por si só não é o que importa chamar atenção aqui. 

Mas, as referências histórico-temporais e cognitivas que esses registros nos possibilitam 

pautar. Retomo uma observação indispensável de Macedo e da sua análise sobre a literatura 

de viagem no Brasil a partir dos registros do viajante teuto-dinamarques Paul Harro-Harring 

(2014, p. 20), “o lugar em que o olhar do artista se encontrou com o corpo do negro 

escravizado”, também significa a oportunidade de fomentar imaginários, de construir uma 

narrativa. 

Como identificado no capítulo 1, Gráfico 7 (p. 74), 67% dos registros visuais alusivos 

a africanos e afro-brasileiros articulado nas escritas, foram produzidos entre os séculos XVII 

ao XIX. Ainda que 57% exclusivamente no século XIX. A temporalidade contextual 

certamente pauta essas referencias. Mas as vinculações autorais/institucionais e os projetos 

colonialistas que lhe deram respaldo e legitimidade - viajantes europeus -, também recata 

postulados importantes como problemática. 
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  Ambos sentido encontra-se no manual de Borges Hermida (1969). 
68

 (Hollanda, S. B., et. al., 1973). 
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Pensar o significado dessa visualidade, no caso brasileiro particularmente no século 

XIX, significa perscrutar um contexto obsessivamente vigiado69 pela Europa. Como mostra o 

estudo de Lima (2007), antes mesmo da vinda das Missões Artísticas e Científicas francesas e 

austríacas do inicio do século XIX - através das quais vieram para o Brasil nomes como 

Debret, Rugendas etc, - o Brasil já constava em relatos de viajantes alemães (Thomas Lindley, 

1802 e 1803; Wilhelm Ludwig Von Eschwege -1810-1815), ingleses (Jonh Mawe, 1809), 

russos (Georg Langsdorff, 1803), franceses (Ferdinand Denis, 1816), etc. 

Entretanto, com as missões científicas e artísticas patrocinadas pelo governo 

colonialista a partir de 1815, abre-se uma temporada de registros, relatos, descrições da fauna, 

flora, de costumes, topografias etc, por viajantes europeus naturalistas, havidos por descrever 

e vigiar os mundos exóticos e selvagens do Novo Mundo e da África. Onde se misturam 

relatos e imagens, o histórico e o pitoresco, histórias locais da Europa abalizados por projetos 

globais nos termos em que Walter Mignolo discute (2003), e principalmente a fabricação de 

uma imagem exótica e selvagem - cuidadosamente delineada a exemplo das orientações de 

Gérando70 , publicadas no princípio do século XIX -, e a produção de uma narrativa para esses 

mundos. 

Segundo chama atenção Lima, a metodologia de observação dos selvagens de 

Gérando, 

sugere que as observações sigam uma ordem segundo a qual o viajante 

conseguiria penetrar no âmago das razões dos selvagens, das intenções que 

movem suas atitudes e práticas. Assim, deveria começar pelo estudo dos 

signos dos selvagens (idioma, pintura, escrita, emblemas, alegorias e sinais), 

seguindo uma ordem progressiva com relação à complexidade dos aspectos a 

observar (Lima, 2007, p. 221). 

É nesse contexto, que se localiza os registros de Debret, Rugendas, Guilobel, Henri 

Chaberlain dentre outros. Em que pese as peculiaridades do olhar e da “universalidade da 
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 O aparato que permitiu o alcance e o sucesso das idéias e concepções evolucionistas-naturalistas das viagens 

de exploração por parte de viajantes europeus nos contextos do século XVIII e XIX, incluiu uma variedade de 

empreendimentos e ações retoricamente de cunho científico: bibliotecas, publicações de grandes projetos 

editoriais com o conteúdo desses relatos de viagem às Américas, à África e à Asia, criação de sociedades 

científicas - a exemplo da Société des observateurs de l'homme' (Sociedades dos Observadores do Homem) 

criada em 1799 em Paris e extinta em 1804. E inclusive de normas metodológicas colocando todo esse processo 

em um patamar do que Mignolo (2003) denomina acertadamente de “Projetos Globais”. Sob essa alcunha, estão 

por exemplo, “Note instructive sur les recherches à faire relativement aux différences anatomiques des diverses 

races d'homme [Nota informativa sobre as investigações a realizar relativas às diferenças anatômicas das 

diversas raças do homem], de autoria de Georges Cuvier e “Considérations sur les diverses méthodes à suivre 

dans l'observation des peuples sauvages [Considerações sobre os distintos métodos a seguir na observação de 

povos selvagens] e o barão, de autoria de Joseph-Marie de Gérando, de 1800.  

70
 Para uma análise detalhada desse conjunto de orientações aos viajantes europeus do século XIX, ver o estudo 

de Lima (2007). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1799
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
http://pt.wikipedia.org/wiki/Georges_Cuvier
http://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph-Marie_de_G%C3%A9rando
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mensagem pictórica” de cada viajante, nos marcos da produção desse gênero, o negro 

subsidiou uma parcela significativa dessa mensagem pictórica. Ainda que no caso de Debret, 

como defende Lima (2007), esse propósito tenha ido mais longe: construir um discurso 

histórico para o Brasil, “um projeto civilizatório fundado na idéia de uma história 

cosmopolita, da qual o Brasil passaria, então, a participar. Do país sem história de Pohl a um 

país na história; ainda que a história em que se insere o Brasil através das imagens e letras de 

Debret seja tributária do desenvolvimento das nações européias” (Lima, 2007, p. 226, realce 

da autora), infere Lima. 

A exemplo de Debret, ainda que resguardadas as peculiaridades de ambos discursos 

sobre o Brasil, Rugendas cuja estadia no Brasil circunscreve o período de 1822 a 1825, 

também produziu uma iconografia sobre o negro, que alegórica ou não (Slenes, 1995/1996), 

teve papel importante segundo chama atenção a crítica de Slenes, para a construção do 

imaginário da integração do negro à Nação, segundo o scrit dos valores europeus, conforme 

afirma o autor,  

Rugendas pensou a formação no Brasil de um „povo mestiço‟, incorporado 

ao modo de vida europeu. Mais especificamente, ele afirma aqui a 

capacidade do negro de se integrar, futuramente, numa sociedade „civilizada‟ 

e de incorporar plenamente a religião cristã. Para construir esse argumento, 

Rugendas suaviza os efeitos desumanizantes da escravidão no País, embora 

sua condenação da instituição não fique em dúvida (Slenes, 1995/199, p. 

274).  

Portanto, a questão não é o privilégio de Debret (25% das imagens), ou de Rugendas 

(21% dos registros) em relação a outros viajantes ou expressivos observadores do Brasil 

nesses contextos, incorporado nos manuais objeto do presente estudo - Frans Post, Carlos 

Julião, Victor Frond, Seth - etc, e sim que essa literatura - a literatura de viagem -, segundo a 

crítica de Pratt, contribuiu para “produzir o resto do mundo para leitores europeus em 

momentos particulares da trajetória expansionista da Europa” (1999, p. 28/29), como para 

naturalizar uma leitura desses outros mundos, através de “aparatos descritivos” possibilitados 

pela emergência da História Natural71, de narrativas e relatos desses viajantes brancos e 
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A influência das idéias e concepções da História Natural no Brasil foi longa e significativa. Particularmente no 

ensino, tanto superior quanto escolar chegou ao século XX. No caso do ensino superior no século XIX, a 

História Natural transformou-se em curso superior - a exemplo dos Cursos Superiores de História Natural 

ministrados nas Faculdades de Filosofia Ciências e Letras. No ensino escolar, essa influencia também se 

estendeu até o século XX. Por exemplo, o Decreto nº 19.890 de abril de 1931, que orientava o formato do ensino 

Secundário - tanto no ramo Fundamental quanto Complementar - ainda determinava a obrigatoriedade do ensino 

de História Natural, como também da História da Civilização.  

Além do ensino, outra instituição de relevo para a propagação dos postulados da História Natural no Brasil 

novecentista foi o Museu Nacional. Segundo Sá; Domingues (1996), a própria fundação do Museu Nacional em 

1818, definia como finalidade “propagar os conhecimentos e estudos das Ciências Naturais no Reino do Brasil”. 

Segundo as autoras, o papel desta instituição no Brasil do século XIX foi relevante, tanto no que respeita o 
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europeus. E ainda que produzidos no que ela denomina de “zona de contato”72, foram capazes 

“de construir uma consciência planetária, elemento básico na construção do moderno 

eurocentrismo”, defende Pratt (1999, p. 42). 

De qualquer forma, a referência escravista nas escritas em questão, suporta a 

linguagem, os focos da abordagem e o sentido histórico, tanto para o escrito como para o 

imagético, possibilitando realocar uma conotação racial. Que como tal, transcende a função 

didática que passa ter nesta modalidade e se inscreve num contexto maior, do qual resultaram 

essas dinâmicas contextuais e históricas.  

A perspectiva econômica transcende, nas abordagens desses manuais, o aspecto 

temático e à própria idéia da exiguidade da representação. Além disso, constitui um marcador, 

tanto em relação ao processo que justifica o ingresso e, posteriormente, a presença dos 

africanos no Brasil do século XVI, quanto o que supostamente “encerra” alusões, processos e 

trajetórias, como tais, pertinentes para a história desses povos e descendentes, no século XIX.  

Entretanto, além da referencia escravista, como ângulo predominante no conjunto das 

escritas, outro aspecto, de certa forma recorrente, constrói inteligibilidade para a questão aqui 

em discussão: a perspectiva de um imaginário recorrente acerca da África. Que elementos 

podemos recuperar das abordagens para compreender essas tessituras? Qual é o 

significado/importância dessas referencias para a questão colocada nesse capítulo? 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
desenvolvimento de práticas científicas, como de atividades de apoio a exemplo dos cursos públicos de Ciências 

Naturais. Iniciado em 1875, os cursos em questão, abrangiam disciplinas tais como, Zoologia geral, Botânica, 

Mineralogia, Paleontologia, Antropologia etc, os quais se encarregavam de divulgar as concepções naturalistas 

de cunho racista, como assinala Sá; Domingues, neste comentário: “em seu curso de Zoologia, o palestrante do 

Museu Nacional, J. Pizarro, como excelente orador que era, costumava escandalizar o auditório durante as suas 

preleções sobre „Teoria da Evolução‟, enfatizando as semelhanças entre o homem e o macaco” (Sá; Domingues, 

1996, p. 84). Além de populares esses cursos funcionaram até o princípio do século XX e tiveram a participação 

de nomes da intelectualidade nacional a exemplo de Roquette Pinto, Cândido Firmino de Mello Leitão, João 

Batista de Lacerda entre outros, como destaca as autoras: “o curso de „Antropologia‟ ministrado por João Batista 

de Lacerda, tratava em seu programa do „estudo da anatomia e fisiologia do homem e o estudo das raças 

humanas, principalmente das raças da América, tocando incidentalmente nas questões da herança, mestiçagem e 

aclimação” (Sá; Domingues, 1996, p. 83). 
72

Pratt define o termo zona de contato como sendo “os espaços sociais onde culturas díspares se encontram, se 

chocam, se entrelaçam uma com a outra, frequentemente em relações extremamente assimétricas de dominação e 

subordinação – como o colonialismo, o escravagismo, ou seus sucedâneos ora praticados em todo mundo” (Pratt, 

1999, p. 27). 
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 2.1.1. Imaginários grafados, África simulacro 

 

Figura 9: Mozambique, Johann Moritz Rugendas, 1835 

 

 

 

 

 

                                                      

As duas imagens acima, ainda que limitadas enquanto identificação e distinção, fazem 

parte da imagética recorrente na escrita escolar de História do Brasil, no caso dos manuais do 

estudo
73

. E, ainda que genericamente, constrói uma ideia de quem foram os diferentes povos 

africanos vindos para o Brasil a partir do século XVI.  

Obviamente que assim enquadrado, digo, imageticamente representado, não alcança 

por nenhum ângulo a dimensão demográfica do tráfico transatlântico. Mecanismo que 

viabilizou, a partir do século XVI, o desterro de um contingente de africanos para as Américas 

e para o Brasil, contabilizados em milhões.  

Como lembra Manolo Florentino (1997, p. 7), “nenhuma outra região americana 

esteve tão ligada à África por meio do tráfico como o Brasil. Entre os séculos XVI e XIX, 

40% dos quase 10 milhões de africanos importados pelas Américas desembarcaram em Portos 

brasileiros”. Mesmo assim, não exime sua importância para a articulação de referências – 

discursos, imaginários, conteúdos-, sobre a África, como referencia histórica para 

compreender o universo afro-brasileiro, no contexto das escritas em questão. 
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 Em Santos, J. R., (1979), Arruda; Piletti (1995). 

Figura 10: Diferentes naticions nègres- Jean 

Baptiste Debret, 1934-1839 

 



99 
 

O lugar do imaginário na construção de saberes geográficos, históricos etc, conforme 

assinala Wunenburger (2007), além de representar uma releitura do racionalismo, dimensão 

marcante dos entendimentos em torno dessa categoria, segundo a autora, demanda, quando 

aplicada às tecnologias de produção de conhecimentos - nesse caso o conhecimento destinado 

ao ensino escolar -, pensar como esses imaginários realocam sentidos para o espectro da 

racialização, através do conhecimento.  

Em se tratando do universo africano, pensar sobre a plataforma da construção desses 

imaginários constitui uma tarefa de desvendamento de processos de invenção, como analisa 

Mudimbe (2013). Para o autor, os processos que inventaram a África para o Ocidente, foram 

calcados em sólidas estruturas discursivas, onde se inclui o paradoxo da alteridade e da 

identidade africana, como meandros para demarcar a diferença racial. 

Entretanto, como chama atenção o autor, esse paradoxo adquire eficácia e cada vez 

mais, por meio do conhecimento como mecanismo fundamental de poder. Para ele “o poder-

conhecimento de um campo epistemológico é o que possibilita uma cultura dominante ou 

modesta” (Mudimbe, 2013, p. 27).  

No caso do universo africano, essa relação tem sido baseada em suportes materiais e 

epistemológicos - como, por exemplo, através de dispositivos visuais, narrativos e escritos, 

porém demarcados e nomeados, como enfatiza Mudimbe, “de acordo com a classificação 

Ocidental de pensamento e imaginação, em que a alteridade é uma categoria negativa do 

mesmo”. Por essa razão, conclui o autor, “é mesmo significativo que um grande número de 

representações européias de africanos, ou mais geralmente do Continente, demonstrou essa 

ordem da alteridade. (Mudimbe, 2013, p. 29). 

Desse ponto de vista, a idéia da invenção, segundo concebe Mudimbe, ao retomar 

esses processos e mecanismos, acaba não só inoculando outras formas de conceber o mundo, 

de práticas sociais e culturais, enfim da gnose africana, mas produzindo uma “banalização” 

desses universos, quando em confronto ou confrontadas com os paradigmas ocidentais. Ao 

que parece, Trouillot (1995) compartilha do mesmo entendimento, na sua crítica direcionada 

para os “silêncios e banalizações” da História Ocidental em torno da Revolução Haitiana, 

conforme mencionado na introdução deste trabalho. 

Mas como pautar essa questão dos imaginários imputados à África como elemento 

importante na problematização das escritas em questão? Com base no que pude apreender até 

aqui, a escrita escolar de História do Brasil, produzida entre 1950 e 1995, operou pelo menos 

com duas referencias centrais para aludir e localizar recortes históricos relativos aos povos 
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africanos que, para o Brasil vieram no contexto d o tráfico transatlântico: a África como lugar 

geográfico e de produção de escravos. 

Começaria esboçando uma representação, ainda que simplificada, de como interpretei 

nas escritas essa relação:  

Fluxograma 2: Representação geral da identificação de povos africanos nos Manuais de História do 

Brasil – 1950-1995: 

 

Fonte: Manuais didáticos de História do Brasil 1950-1995. Sistematização da autora. 

A dinâmica mais ou menos onde se pauta uma identificação histórica desses povos, 

inicia obviamente na África, já marcado pela condição escrava, e denominado de africano, 

genericamente. E no Brasil, tanto no contexto escravista quanto no pós, a generalidade do 

termo negro, configura forma de identificação e distinção enquanto grupo étnico e social. 

Essas duas referências são exemplares enquanto noção para construir e remeter tal 

identificação. Exemplificando: 

O primeiro momento onde essa noção é empregada e/ou requisitada, é quando da 

evocação da África como lugar de pertencimento geográfico desses povos. De onde saíram 

como escravizados, suas denominações, como remetem os registros imagéticos de Rugendas e 

Debret, (Figuras 9 e 10, p. 98) anteriormente mencionados, por exemplo. Tanto nas 

delimitações dos conteúdos quanto na abordagem, há uma interseção de ambas as referencias 

(geográfica e histórica), com realce na noção geográfica, no primeiro momento.  

Entretanto é paradoxal. São referencias descoladas da noção de trânsito histórico, 

ainda que o recorte temporal de maior significado para pensar a África seja o século XVI, 

sobretudo na abordagem do tráfico transatlântico. De todo modo, 84% das escritas em 

questão, conferiu uma “vinculação histórica” com a África ao aludir sobre a presença do 

negro no Brasil, mesmo que desprovido do referido transito. Já que as alusões remetam à 

África apenas como lugar de partida. E não para explorar suas relações com o Brasil, 

historicamente falando. 

ÁFRICA BRASIL
Escravista

Pós- escravista

Africano escravo Negro
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Esse conjunto de alusões ao Continente africano são contingenciais. Como também 

não são, necessariamente, identificadas através da delimitação de temáticas ou assuntos - 57% 

(ou 11 dos manuais), mais da metade, portanto, não lista especificações de conteúdos (como 

proposta de capítulos, temas de unidades), sobre África -, nem por sinalizadores visuais, tendo 

em vista que em apenas 15% (ou seja, 03 manuais) das referidas escritas foram incluídas 

imagens visuais sobre o Continente africano.  

Ou seja, a África grafada nessas versões de História do Brasil, é pensada a partir da 

mobilização de imagens não visuais, evocativas de uma África cuja memória, ancorou sob 

imagens sem suportes materiais. Ao contrário, em noções e imaginários, fortemente atreladas 

ao universo colonialista ou inventadas nesse contexto, como mostra Bokolo; Amselle (1999). 

Outra referencia sobre a qual se mantém o conteúdo das alusões diz respeito a idéia da 

“influencia” desses povos na composição cultural e étnica do Brasil. Esse pressuposto 

constitui uma noção pertinente, ainda que pouco desenvolvida, se comparada à expressividade 

que adquire o significado econômico e escravista dessas noções históricas no conjunto das 

abordagens. 

De todo modo, são noções especificamente pautadas naquelas escritas cujo viés da 

abordagem tratou da formação étnica e cultural do povo brasileiro
74

 ou de forma menos 

abrangente, listou essas influencias
75

, conforme exemplificado no Quadro 2 (p. 71). 

A idéia recorrente de demarcar a influencia do universo africano no Brasil, até de certa 

forma contabilizando o quinhão de cada um, faz parte de um vocabulário que classificou e 

hierarquizou uns em relação aos outros. E nesse caso, não podemos perder de vista que essa 

noção responde à categorias coloniais. Mas que na escrita escolar, ainda que não seja 

exclusividade desta -, fez eco na articulação dessas referencias históricas. Mas em que medida 

essas categorias vão sendo realocadas na escrita da História escolar e adensam imaginários 

enviesados, como antes referido? 

Nesse sentido é elucidativo compreender que noções sobre África foram pautadas a 

propósito das abordagens acerca da sua vinculação histórica com o Brasil. Com base nessa 

leitura em questão, gostaria de representar uma síntese quanto às referencias identificadas: 
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 Taunay; Moraes (1964); Hermida (1969), Silva, F.,(1990). 
75

 Hollanda, S., et. al., (1973), Santos, M.,(1986). 
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Fluxograma 3: Referencias e alusões à África nas escritas de História do Brasil-1950-1995 

 

Fonte: Manuais didáticos de História do Brasil 1950 a 1995. Sistematização da autora. 

Vamos à representação. Duas noções são centrais na alusão de uma vinculação 

histórica África/Brasil: a África como lugar de comercialização de escravos, para de 11 dos 

manuais, o que representa 57%. E como lugar de procedência geográfica dos mesmos76, como 

é possível localizar em 7 dos manuais, ou seja, 36%. Em contrapartida, apenas 5%, se 

distanciou de ambas referências, nesse caso representado pela escrita de Joel Rufino dos 

Santos (1979). 

Sobre a primeira referencia, verifica-se que para 84% delas a escravidão constitui o 

conteúdo central, considerando sua representatividade nas cinco décadas, às quais se vinculam 

os manuais do estudo, e balizado pela noção de naturalização. O que evidencia essa 

perspectiva?  

Primeiramente, a própria semântica da idéia de escravidão. Ela é predominante nas 

alusões à África. O que explica também os diferentes vieses onde se dão essas ênfases. Como 

por exemplo: as delimitações do programa temático e do próprio teor explorado no 

desenvolvimento das abordagens. Nesse caso, posta nas relações comerciais escravistas 

ocorridas no próprio território africano
77

  

A simplificação do processo constitui outro elemento importante na naturalização da 

perspectiva escravista, conforme se apresenta nas abordagens em questão. Retomando alguns 

exemplos: 
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 O termo escravo é do vocabulário da fonte.  
77

  Como nas escritas de Joaquim Silva (1950), Basílio de Magalhães (1958), Vicente Tapajós (1960), Alfredo 

Taunay; Moraes (1960), Luis Koshiba; Denise Pereira (1980), Francisco Alencar et. al. (1985), Renato Mocellin 

(1987), Nelson Piletti; Claudino Piletti (1993), José Jobson Arruda; Piletti (1995). 

A  África

Comercialização 
de escravos

Lugar de escravidão

Procedencia 
geografica

-

- Lugar de partida

- Sedentarismo
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Demarcado o teor dessas relações mercadológicas, alguns aspectos foram bastante 

enfatizados, especificamente: a condescendência e participação dos dirigentes locais
78

,; as 

estratégias e a concomitância da violência na captura, como na escrita de Luis Koshiba; 

Pereira (1980): “na África são resgatados de forma violenta: pelo ataque dos portugueses nas 

tribos e ou pela provocação de guerra entre duas tribos sendo os vencidos trocados pelos 

portugueses por fumo e aguardente” (p. 33). E ainda na violência da captura, “invadiam e 

incendiavam as aldeias africanas e, usando armas de fogo, matavam e prendiam quantos 

podiam” (Silva, F. A.,1990, p. 43). 

Há elementos, ainda que dispersos, indicativos da releitura em torno da visão acerca 

das práticas e da violência do comércio escravista. O que não muda de certa forma, nem 

autoriza classificar as abordagens destacadas acima, como diferenciadas em relação às 

demais, são as perspectivas que amparam essas abordagens.  

Nesse sentido, é importante não perder de vista que a centralidade da escravidão cujo 

critério é racial, é também central nos arranjos sociais no mundo escravista e pós-escravista, 

como argumenta Quijano, constituindo como tal o “instrumento de classificação social básica 

da população” (2005, p. 228), nas áreas dominadas pelo colonialismo e posteriormente 

alargada para além desse processo histórico. 

As conotações da racialização constituem um amplo universo de lógicas, sobretudo 

porque afirma Quijano, a raça é também “uma construção mental”. Não digo por este 

pressuposto, que é “auto-explicativo”, mas captar essas construções de teor racial, em 

abordagens pouco “suspeitas”, é pertinente chamar atenção sobre ela, dada a sua 

simplificação em relação ao processo gerador do sistema escravista. Não no sentido da 

peculiaridade do texto didático, mas da contextura em si. Que só é possível ser entendida 

dentro dessa lógica a qual se refere Quijano, como uma associação natural. Retomo o teor 

dessa visão naturalizada do processo, com alguns exemplos: 

Na década de 1960, especificamente na abordagem de Vicente Tapajós, “os 

portugueses e espanhóis, primeiro, depois franceses, ingleses e holandeses iam buscar os 

negros na África, trocando-os por bugigangas, panos e facas às tribos” (Tapajós, 1960, p. 69). 

A idéia da troca, “bugigangas por negros”, parece explicar a escravidão de africanos. Em 

Alencar et. al. (1980) e Arruda; Piletti (1995), sobressai o discurso da complacência dos 

chefes locais, “muitos chefes dos grupos tribais foram corrompidos pelos mercadores 

europeus, que lhes ofereciam tecidos, jóias, metais preciosos como o ouro e o cobre, armas, 
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 Perspectiva encontrada na escrita de Basílio de Magalhães (1958), Vicente Tapajós (1960), Alfredo 

Taunay;Moraes (1960). 
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tabaco, algodão, cachaça e até búzios - que funcionavam como objetos religiosos ou moeda” 

(Alencar et. al., 1985, p. 26); “os próprios chefes das tribos africanas vendiam as pessoas em 

troca de tecidos, jóias, armas, tabaco, algodão, cachaça” (Arruda; Piletti, 1995, p. 160). 

A escravidão, portanto, tem uma preponderância explicativa, ao tempo em que ocupa 

uma dimensão quase “palpável”. Respaldada numa base excessivamente discursiva, que 

extrapola as relações comerciais e a sua própria instituição, como decorrência da conformação 

do mundo moderno/colonial (Lander, 2005). Isto porque, além de uma justificativa contextual 

externa, em várias escritas, a África é vista como lugar de produção de escravidão. 

Para justificar esta inferência, considero pertinente recuperar alguns exemplos nas 

escritas analisadas. Sobretudo para assinalar que a idéia em torno da escravidão como algo 

justificável, foi recorrente na maioria delas. Porém, como idéia estruturante transcende o 

argumento limitado a simples reminiscência do tema. Isto porque há uma variedade notável 

de justificativas, às vezes, simetricamente enfocadas. Exemplificando:  

Nas escritas da década de 1950, há uma variação das referidas justificativas, embora o 

teor seja o mesmo: acentuar uma justificativa da África como lugar de escravidão e de 

escravos. A idéia que a África já era escravista, como na escrita de Joaquim Silva: “na África, 

entretanto, desde tempos imemoriais continuava a haver escravos: os régulos do continente 

negro estabeleciam a escravidão militar e não era difícil obter dêles a venda de prisioneiros” 

(Silva, J.,1950, p. 85). 

Essa mesma perspectiva está posta em Borges Hermida, quando asseverava que os 

africanos já eram escravos na África: “para a agricultura, porém, tiveram os portugueses de 

recorrer à escravidão africana, pois os negros já viviam na África na condição de escravos 

e eram mais resistentes que os índios” (Hermida, 1969, p. 66, grifo nosso). Até a suposta 

obviedade da prática, como observado na escrita de Basílio de Magalhães: 

Portugal foi quem iniciou, em meados do século XV, a escravidão moderna, 

e foi quem mais desenvolveu o tráfico negreiro. Assim era óbvio que, no 

empreender a colonização do Brasil, recorresse ao eficaz auxílio do 

braço negro, por não se achar o branco afeito aos rigores da canícula 

intertropical e ser em número pouco elevado (Magalhães, 1958, p. 44, grifo 

nosso). 

Além das atividades de compra e venda de pessoas, que alimentou o tráfico 

transatlântico, à África foi imputada a condição, e por sua vez, também a responsabilidade, 

como esse suposto lugar de escravidão. A escravidão como desejo subjetivo do escravizado, 

como na inferência de Silva:  

a chegada dos infelizes africanos ao Brasil era por eles desejada como 

termo aos horrorosos padecimentos a que eram sujeitos na viagem. A 
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escravidão os aguardava; mas os novos senhores seriam menos desumanos 

que os da África ou dos tumbeiros; infelizmente, entretanto, não foram raros 

os que por sua crueldade se assinalavam (Silva, J., 1950, p. 86, grifo nosso). 

Já nas escritas da década de 1960, como afirmei anteriormente, as recorrências 

somam-se à ênfase em razões e justificativas em torno da escravidão. Entretanto, o que 

sobressaiu foi o suposto argumento que os africanos já estavam acostumados à condição 

escrava. Ora, implicitamente, quando, por exemplo, coloca em oposição à condição intrínseca 

a liberdade dos nativos, como na escrita de Vicente Tapajós: 

o ameríndio, porém, acostumado à liberdade e vivendo principalmente da 

caça, da pesca e da simples coleta, portanto não habituado à agricultura, não 

produziu o necessário, chegando mesmo em grande número a morrer no 

cativeiro. Além disso, os jesuítas, que se dedicavam à catequese, opuseram-

se tenazmente à sua escravização, chegando a conseguir das autoridades do 

Reino e da Igreja que expedissem leis e bulas contrárias ao cativeiro do 

gentio. Tiveram, pois, os colonos de recorrer à escravização dos negros 

africanos (Tapajós, 1960, p. 68, grifo nosso). 

Ou explicitamente referendado, como postulado na escrita de Taunay e Dicamôr 

Moraes (1964), para quem, somente o negro, naquele contexto de emergência do sistema 

escravista moderno, supostamente detinha a condição para o trabalho escravo:  

em virtude de estar o português inteiramente dedicado às atividades 

mercantis, e uma vez que o índio ainda se encontrava na primitiva condição 

de nômade (infenso, portanto, ao trabalho sedentário), só o negro seria 

capaz de suportar o tão pesado esforço agrícola, desde que a isso 

obrigado sob o regime do trabalho escravo (Taunay; Moraes, 1964, p. 37, 

grifo nosso).  

 A visão em questão, mais do que a abordagem possa indicar, é pensar que as práticas 

escravistas em todo o mundo Moderno/Colonial, conferiu uma naturalização absoluta da 

mesma, na medida em que a usou como estratégia, a “cada raça particular correspondia uma 

forma de trabalho”. Dessa forma, explica Quijano “desde o começo da América, os europeus 

associaram o trabalho não pago ou não-assalariado com as raças dominadas porque eram 

raças inferiores” (2005, p. 234). Nessa lógica a servidão indígena, a escravidão negra, sendo 

que o controle do trabalho e dos seus resultados, cabia ao branco. Isso produziu não somente 

um perfil material, mas uma identificação, sugere a crítica de Quijano. 

No caso desta visão no conjunto das escritas, perfaz uma diversidade significativa, em 

que até a exígua matemática da população branca da colônia, naquela altura, foi levada em 

conta, como na escrita de Vicente Tapajós, “o Brasil era vasto e a população branca muito 

pequena. Tiveram, por isso, os lusitanos de recorrer à escravidão” (Tapajós, 1960, p. 68), ou 

da inadaptação dos nativos, como na escrita de Victor Mussumeci, 



106 
 

à medida que os anos passavam, os portugueses foram compreendendo 

quanto era difícil escravizar os índios brasileiros que, além do mais, eram 

verdadeiros donos da terra. A necessidade de braços para a lavoura e outros 

trabalhos, exigia, porém, providencias do governo. Estas vieram com 

permissão dada aos proprietários de engenhos – estabelecimentos agrícolas 

onde se cultiva a cana e se fabrica o açúcar – de receberem escravos trazidos 

da África. Por volta de 1550 começaram a chegar os escravos negros. Daí 

por diante, durante trezentos anos, muitos africanos foram trazidos para o 

Brasil. Vinham nos pavorosos navios negreiros. Aqui chegando eram 

vendidos em leilão (Mussumeci, 1961, p. 136). 

 

Nas escritas das décadas de 1970, 1980 e 1990, com menor relevo na primeira, na qual 

figurou o argumento da prática escravista como único recurso, e da suposta adaptação do 

africano à esta condição, o discurso econômico constitui o teor da explicação acerca do 

africano como mão de obra escrava no contexto da colonização brasileira e do Novo Mundo. 

Majoritariamente, essa perspectiva foi pautada como central em todas as obras das duas 

décadas, ou seja, 1980 e 1990. Para exemplificar minha inferência, retomo a seguir alguns 

exemplos: 

Nas escritas da década de 1970, a escravidão hipoteticamente constituiu o único 

recurso para garantir a posse colonial, segundo afirma Carvalho: “mais ou menos no início do 

século XVI, no entender dos portugueses, a escravidão era o único recurso do qual podiam 

lançar mão, tendo em vista a colonização de suas terras na América, conhecida pelo nome de 

Brasil” (Carvalho, 1972, p. 69). 

Supostamente, apenas os africanos detinham a qualificação necessária para a meta-

condição escrava, porque tratava-se de um escravo ideal, segundo o autor: 

não vinham esses portugueses dispostos a encarregar-se de trabalhos 

pesados. A quem caberia estes? A princípio se pensou na escravização do 

índio. No entanto, manhoso, conhecedor da terra e desacostumado ao 

trabalho, o indígena não chegava a produzir sequer o necessário para o seu 

próprio sustento. Foi então que se pensou no emprego do braço escravo 

negro para os trabalhos pesados. Seria ele o trabalhador ideal, a princípio 

para as plantações de cana e os engenhos de açúcar, depois para a coleta de 

ouro e pedras preciosas nas jazidas e mais tarde para as plantações de café 

do Rio de Janeiro e de São Paulo (Carvalho, 1972, p. 70, grifo nosso). 

 

A desmoralização dos nativos e, por vezes, a conjectura quanto à referida qualificação 

do negro, foi adensada e tomou forma variável nas abordagens. Ora pelo discurso da 

resistência
79

, ora pela inadptação dos nativos a tal condição
80

. De todo mondo, é importante 

assinalar que foram duas justificativas centrais. 
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 Como na escrita de Hollanda, S., et. al. (1973). 
80

 A exemplo da abordagem de Nelson Piletti; Piletti (1993), Jobson Arruda; Piletti (1995), Ricardo Dreguer; 

Eliete Toledo (1995) e Francisco de Assis Silva (1990). 
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Já nas escritas da década de 1980, a ênfase descritiva do processo escravista foi 

avolumada pelo discurso da ordem econômica vigente. Ora enfocada sob a perspectiva do 

lucro
81

, 

a escravidão negra era duplamente lucrativa: ao nível da circulação da 

mercadoria humana, permitindo a acumulação por parte da burguesia 

traficante, e ao nível da produção. Ao ser vendido como mercadoria, o 

africano trazia lucros enormes para o comerciante, ao contrário do 

indígena, cuja escravização seria um negócio local, interno. (Alencar, et. al., 

1985, p. 25, grifo nosso), 

 

ora como necessidade econômica, à exemplo da escrita de Renato Mocellin (1987):  

 

como vimos anteriormente, para solucionar o problema da mão de obra, a 

Coroa Portuguesa recorreu à escravidão negra. A escolha não se deveu ao 

fato do negro trabalhar melhor ou pior que o índio. Na verdade a 

escravidão negra gerava uma intensa atividade comercial, relacionada com o 

tráfico de escravos. Segundo alguns historiadores, foi o tráfico que 

basicamente, condicionou a escravidão negra, não o contrário, como pode 

parecer. (Mocellin, 1987, p. 46-47, grifo nosso). 

 

De fato, não é possível perder de vista o lastro do comercio escravista, pelo menos até 

o século XIX. Porém, de alguma forma, só ocasionalmente em algumas abordagens e a partir 

da década de 1980, é que essa visão da preferência passa a ser questionada. 

Nas escritas da década de 1990, o relevo do discurso econômico compôs o teor das 

abordagens em torno da questão da escravidão. Mesmo quando estava subjacente a 

“desconstrução” da idéia da inadaptação dos nativos, assinalado anteriormente:  

a escravidão africana no Brasil não foi uma questão de preferência dos 

portugueses pelo negro em relação ao índio. Foi isto sim, uma questão de 

interesse econômico do governo e da burguesia mercantil de Portugal, que já 

obtinham grandes lucros com o tráfico negreiro antes da descoberta do Brasil 

(Silva, F. A., 1990, p. 43). 

 Podemos vislumbrar uma mudança na perspectiva destas abordagens das décadas de 

1980 e 1990, quanto à naturalização da experiência da escravidão, como recorte central, 

conforme seu teor nessas escritas? 

A princípio, se recorremos ao contexto mais amplo, as décadas de 1980 e 1990 

constituem um momento proeminente da revisão da historiografia sobre o tema (Mattos; Rios, 

2005). E, também, de debates em torno dos direitos sociais, ancorados na própria Constituição 

de 1988. E, fundamentalmente, os debates por ocasião do centenário da abolição.  
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 Como na escrita de Luiz Koshiba; Denise Pereira (1980) e de Francisco Alencar et. al. (1985). 
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Em linhas gerais, o panorama que compreende esse processo de revisão historiográfica 

circunscreve-se a segunda metade do século XX. A rigor, os questionamentos a respeito da 

produção da década de 1930, mais particularmente as teses da cordialidade e harmonia racial 

freiriana, cuja influencia se estende até o final dos anos 1940, segundo Mattos (2005), torna-

se objeto de crítica nas décadas de 1950 e 1960, sobretudo por intelectuais vinculados à 

Escola Paulista - Roger Bastide/Florestan Fernandes (“Brancos e negros em São Paulo, 1955) 

e a Integração do negro na sociedade de classe (1964)”, de Florestan Fernandes. De forma 

que, para Mattos, a década de 1960 marcaria a “primeira revisão das teorias interpretativas da 

escravidão brasileira”, particularmente da visão harmoniosa construída nas interpretações do 

início do século XX, como infere a autora, 

a denuncia do racismo existente e a continuada filiação de relação causal 

estabelecida anteriormente (situação do negro como decorrência da 

escravidão) foram a releitura desta última. Afinal de contas, persistindo a 

relação causual inaugurada nos anos de 1930, se existia racismo, a 

escravidão não poderia ter sido tão suave assim. A escravidão no Brasil 

passa então a ser percebida, por cientistas sociais e historiadores, como 

produto de uma sociedade completamente desprovidas de convivência entre 

livres e cativos, para além das relações de violência e trabalho, na qual o 

escravo teria sido realmente transformado em simples mercadoria (Mattos, 

2005, p. 21/22). 

Ainda que a revisão da historiografia, do final dos anos 1970, tenha demonstrado 

indicativos de rompimento com os paradigmas estruturalistas das interpretações 

predominantes desde o século XIX - a tese da coisificação do escravo; o paradigma da 

cordialidade etc, e mesmo com as interpretações da “reificação subjetiva” do escravo da 

Escola Paulista dos anos 1960, como critica Chalhoub (1990), somente na década de 1980 e 

seguinte, foi que a história social da escravidão vislumbra um papel protagonista para o negro 

em todo o processo escravista. Consegue chegar a termo, como assinala Chalhoub, que “a 

violência da escravidão não transformava os negros em seres „incapazes de ação automática‟, 

nem em passivos receptores de valores senhoriais, nem tampouco em rebeldes valorosos e 

indomáveis” (Chalhoub, 1990, p. 42). 

Entretanto, no que demanda aproximar essas escritas de todo esse contexto, não seria 

de todo pertinente. Inclusive porque não é nos manuais escolares onde vamos mensurá-los em 

primeira mão. E nem é desse ponto de vista, que os tomo como objeto de minha análise. 

Talvez dizendo de outra forma, seria reafirmar que essas aproximações fazem sentido 

sim, mas não na imediatez com que esses debates foram sendo travados no campo da 

produção acadêmica. A incorporação, ou se quisermos, os ecos de idéias importantes 

revisitadas, sem dúvida nesse cenário, tiveram importância e maior acolhida nas escritas pós-
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2000. Por outro lado, haveremos de reconhecer que as mudanças alcançadas na escrita escolar 

tem passado, mais diretamente, pelas orientações e decisões educacionais. E nesse caso, 

embora reconheça que há uma alteração de tom, no caso das escritas da década de 1990, como 

pode sugerir a justificativa da escravidão não mais como uma questão de preferência pelos 

africanos (citação anterior). Necessariamente não é indicativa e nem ilustrativa de tal 

conclusão. No sentido de ser considerada resultante dos debates ocorridos no âmbito 

acadêmico, como já mencionado. 

Quanto ao discurso que naturaliza a escravidão africana, na dimensão em que se 

apresenta nessas escritas, demarca a forma e o conteúdo do referido discurso. E constrói 

entendimentos acerca do que seria uma espécie de “genealogia da história” do negro, quando 

essas alusões passam a ser a África. Justamente para identificar a necessidade da sua vinda e 

permanência como escravo no Brasil, oficialmente até meados do século XIX, 

convencionalmente. 

Pelo menos quatro justificativas constituem a base desse discurso no contexto das 

abordagens em questão: a) a necessidade econômica do sistema colonial
82

; b) a aptidão para o 

trabalho braçal do africano
83

; c) a sua submissão
84

, d) e a inferioridade racial e cultural
85

, 

enquanto tal. 

Neste sentido, a escravidão como referencia para a perspectiva da circunscrição 

temporal e enunciativa - além de representativa no conjunto das escritas - por exemplo, na 

totalidade das obras como tema, perspectiva e discurso, representa em torno de 90% do 

conteúdo. O que constitui um elemento importante na inteligibilidade e adensamento dos 

demais discursos (classificatório e valorativo).  

Quanto às menções à África como lugar de procedência geográfica dos escravizados 

embarcados para o Novo mundo, foi uma ideia referenciada em todas as escritas do recorte 

temporal do estudo. Com maior recorrência nas escritas das décadas de 1950 (04 obras), e 

1960 (04 obras) ou, seja, a totalidade das obras selecionadas em ambos os períodos. Mas 

também nas demais: 1970 (01 obra), 1980 (02 obras) e 1990 (01 obra). Entretanto, algumas 

questões me parecem substanciais: a partir de quais parâmetros esse lugar foi nomeado e 

identificado? Qual o teor dessas nomeações? 
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 Como em Hermida (1969), Carvalho (1972), Teixeira; Dantas (1974,  Koshiba; Pereira  (1980) Alencar et. al., 

(1985), Santos, M., (1986), Mocellin (1987),  Piletti; Piletti (1993), Arruda; Piletti (1995), Dreguer; Toledo, 

(1995). 
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 Magalhães (1958), Tapajós ( 1960), Mussumeci ( 1961), Carvalho (1972),  Hollanda, S., et. al., (1973),  Silva, 

F. A.,(1990). 
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 Taunay; Moraes (1964). 
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 Silva, J., (1950), Magalhães (1958); Taunay; Moraes (1964), Holanda, S., et. al., (1973). 
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Como exemplifico no Fluxograma 3 (p.102), a África como lugar geográfico foi 

nomeado a partir das seguintes referencias: lugar de partida dos escravos. Ou seja; a alusão do 

lugar geográfico em si; como referencia para aludir às supostas características sociais e 

culturais daquele Continente. Como por exemplo, o sedentarismo e a arte de povos africanos, 

porém inferiorizando-os, a partir a ideia do tribalismo e do primitivismo. 

Em algumas escritas essas localizações foram especificadas textualmente, em outras, 

não. Como na escrita de Basílio de Magalhães: “os pretos vieram para a nossa terra de vários 

pontos da África, quer da Costa ocidental, entre o Cabo Verde e o cabo da Boa Esperança, 

quer da Costa oriental (Moçambique) e até de algumas regiões do interior” (Magalhães, 1958, 

p. 46). Entretanto, na maioria, essa referencia de localização foi apenas geral, da África. 

Porém, o aspecto que gostaria de pautar diz respeito à relação que há entre a África como 

lugar geográfico e as respectivas nomeações a ela atrelada. 

Primeiramente, o estágio evolutivo-civilizacional foi, sem dúvida, uma referencia de 

nomeação e classificação. Seja para reportar à sua condição de escravo, na saída do 

Continente, seja para remetê-los ao Brasil. Em ambos, porém, através da nomeação e 

adjetivação da África como tribal e primitiva. Nesse sentido a escrita de L.G Mota Carvalho 

(1972) é emblemática: 

achamos em plena África, junto a tribos de homens negros que, na sua 

simplicidade, outra coisa não fazem que não seja viver e caçar, lutar e 

dançar, plantar e colhêr. Sua vida decorre, em geral, sem maiores 

preocupações, pois a alimentação é farta e as grandes noitadas festivas se 

realizam com muita frequência (Carvalho, 1972, p. 68, grifo nosso). 

O entendimento que atravessa essa inferência, na escrita de Carvalho, é sugestiva de 

pelo menos dois movimentos de reflexão: um que é necessário situá-la para além da escrita e 

autor em questão, ou seja, estabelecer o universo em que faz sentido ou se coloca tal 

concepção. Segundo, não perder de vista como as noções em torno do termo primitivo, 

imputada aos povos africanos, como sabemos, foi delineando uma condição supostamente 

inerente a estes. E perdem de vista “as grandes noitadas festivas”. 

A idéia ocidental, em particular naquele contexto, sobre os universos africanos, no que 

se refere as práticas culturais, sociais e econômicas, de interações com a natureza, ou da 

relação com o corpo etc, fez emergir um conjunto de estereótipos e, mais do que isso, 

elaborou um imaginário parametrado na visão Ocidental. Um exemplo, como mencionado na 

escrita de Carvalho, é a visão sobre o universo corporal e das formas de integração entre o 

cotidiano e a natureza. 
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Segundo ressalta Pinto (2001), 

 
quando os portugueses chegaram à África Meridional assustaram-se não 

somente com o corpo desnudo dos africanos - reação semelhante àquela de 

Pero Vaz de Caminha quando deparou com os nativos no Brasil - mas 

ficaram especialmente indignados com o movimento desses corpos quando 

estimulados pela música. Do seu ponto de vista a mímica dançada era 

excessivamente insinuante e lasciva, os movimentos imorais e condenáveis 
(Pinto, 2001, p. 232, grifo nosso). 

 Ou seja, dois “códigos culturais” distintos, que são defrontados, e que por si só já 

colidiriam, mas nesse caso, colidem dentro de um processo de exploração e de violência física 

e simbólica, como sabemos, terem sido os colonialismos no mundo africano. Como afere 

Antonacci (2013), trata-se de 

culturas que se expressam e comunicam, guardam e transmitem memórias e 

energias em performances corporais, associando tempo a espaço, homem à 

natureza, arte à vida. Que produzem e repassam culturas mediante 

mensagens e pessoas em presença e „fabricação‟ contínua de corpos, em 

interlocuções extraverbais, via imagens e metáforas, figurações e 

representações, simbologias e significados, recorrendo a rituais e ritmos, 

provérbios, adivinhações e outros recursos lingüísticos (Antonacci, 2003, p. 

229). 

Além disso, haveria relação entre o suposto primitivismo e a atribuição de uma 

condição de ingenuidade histórica, imputada a povos africanos, como elucida o conteúdo da 

escrita do mencionado autor: 

eis que, em determinado momento, começam a visitar o acampamento das 

tribos estranhos homens brancos, com suas complicadas e multicoloridas 

roupas, tão extravagantes quanto a sua diferente linguagem, que somente em 

um ou outro chefe nativo consegue compreender. Eram os portugueses: 

procuravam colonizar a África, ao mesmo tempo que se propunham a trocar 

fumo e aguardente por homens e mulheres das tribos. (...) Em sua 

ingenuidade, em seu primitivismo, nada viam de mal os chefes negros 
nas trocas que efetuavam, e de tal modo, iniciou-se, e depois prosseguiu por 

longos anos, a escravização dos negros, que manchou de crueldade e sangue 

o nosso solo e a história de nossa Pátria (Carvalho, 1972, p. 69, grifo nosso). 

Sobre essa questão, já se insurgia Fanon nos anos 1950, a propósito da linguagem 

colonial que costuma enquadrar o negro nessa condição de ingenuidade disfarçada de “sem 

intenção”. Diz Fanon, é justamente essa “ausência de intenção, esta desenvoltura, essa 

desconstrução, esta facilidade de enquadrá-lo, em aprisioná-lo, em primitivizá-lo, que é 

humilhante” (Fanon, 2008, p. 45). 

Por outro lado, não podemos perder de vista tratar-se de uma perspectiva pautada por 

uma referencia enunciativa fundamental na sustentação da diferença racial – o estágio cultural 
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de povos africanos -, e que prevalece nas escritas em todos os períodos, com exceção da 

escrita de Joel Rufino (1979) é expressiva. 

Os desdobramentos semânticos desta referência, além de adjetivados, pautam-se nas 

seguintes nomeações: 1) inferioridade civilizacional
86

; 2) tribal
87

; 3) Primitiva
88

, e 4) Infantil
89

  

Retomo, a título de exemplificação, a escrita de Taunay e Dicamôr Moraes (1964), 

cuja inferência remete, fundamentalmente, à inferioridade cultural de africanos escravizados: 

ainda se a escravidão da época colonialista fosse caracterizada pelo 

aproveitamento de elementos de apreciável nível cultural... mas não ! 

Excetuados os astecas e incas, cujas manifestações foram bastante afetadas 

pela brutalidade da conquista, os demais ameríndios o indígena africano 

eram „povos de nível cultural ínfimo, comparado ao de seus dominadores 

(...). Roma não teria sido o que foi se não contasse com o que lhe trouxeram 

seus escravos, recrutados em todas as partes do mundo conhecido, e que nela 

concentraram o que havia de melhor e culturalmente elevado. Muito lhes 

deveu e muito deles aprendeu a civilização romana. O escravo não foi nela a 

simples máquina de trabalho bruto e inconsciente que é o seu sucessor 

americano. (Taunay; Moraes, 1964, p. 115, grifo nosso). 

Embora essas referências aludam a um lugar, seja geográfico ou cultural, o arquétipo 

são os valores civilizacionais do Ocidente. Dessa forma, as memórias de parte dessa África 

transportada e “ancorada em corpos” (Antonacci, 2013), (Corneton, 1993), foi esvaída no 

exercício da produção dessas escritas sobre as quais estão fulcrada essas construções.  

Assim posto, a lógica da naturalização é tecida a partir de um conjunto de argumentos 

que supostamente guardam “inteligibilidade” nas referencias sobre a África: a simplificação 

do processo de dominação que gerou a escravidão; as ênfases na semântica da escravidão; o 

teor das justificativas aludidas para pensar o africano como escravo - a herança, o costume, 

sincronia cor/escravo ideal, por exemplo -; sem perder de vista as supostas necessidades 

econômicas próprias daquele contexto e a idéia de objeto comercial. 

Portanto, ainda que não seja expressivo, temática e quantitativamente falando, os 

conteúdos e as abordagens sobre a África, nas escritas em questão, são significativas, na 

medida em que pautam noções e referências alusivas a povos africanos, especificamente no 

que diz respeito a contextos e processos relativos à escravidão.  
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A conotação racial que atravessa essas referências, em se tratando da África na sua 

vinculação com o Brasil, é inteligível, melhor dizendo, cria uma inteligibilidade norteada pelo 

imaginário dotado de noções advindas de categorias coloniais. A exemplo das noções que 

supostamente explicariam a inferioridade do estágio civilizacional dos povos africanos no 

contexto em questão. Mas é também racional. Essas duas características marcam o conteúdo 

do imaginário que podemos localizar nessas escritas.  

Entretanto, se esses referenciais, como tais, adéquam até certo ponto um vocabulário 

que traz substratos da forma como são pensados africanos e afro-brasileiros entre nós, e no 

mundo marcados pela colonialidade, nos termos discutido por Lander (2005), sobre quais 

discursos foi preconizado? Qual o seu teor e em que medida é pertinente considerá-los como 

denotativos de uma visão racializante? 

2.2. Discursos, redundâncias e culminâncias 

“O discurso nada mais é do que a reverberação de uma verdade nascendo 

diante de seus próprios olhos; e, quando tudo pode, enfim, tomar a forma do 

discurso, quando tudo pode ser dito e o discurso pode ser dito a propósito de 

tudo, isso se dá porque todas as coisas, tendo se manifestado e intercambiado 

seu sentido podem voltar à interioridade silenciosa da consciência de si” 

(Foucault, 1970 edição 2013, p. 46, grifo nosso). 

 Se o discurso é a “reverberação de uma verdade”, como define Foucault, ainda que 

assinale as limitações de qualquer verdade e opere com o princípio da exclusão de outras, não 

deixa de ser uma dimensão fundamental da produção dos outros, da alteridade, nos termos em 

que coloca Mudimbe. E por isso mesmo, um pré-requisito para pensar o que foram as 

formações discursivas no âmbito do pensamento Ocidental acerca da África e dos universos 

que a ela dizem respeito.  

 Entretanto, será sobre a idéia de produção e controle dos discursos que tais questões 

merecem nossa atenção. De acordo com o autor, “em toda sociedade a produção do discurso é 

ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 

procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 

acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade” (Focault, 1970, grifo 

nosso).  

 Os discursos que têm os povos africanos e afro-brasileiros como alvos, prospectaram 

uma visão praticamente “universal” em termos de categorias, vocabulário, categorizações 

empregados. E ele mesmo constituiu uma parte do discurso da universalidade excludente.  



114 
 

Percorrendo o conjunto das abordagens em questão, cuja referencia gravita em torno 

da história da escravidão, ou de aspectos alusivos a esta, como já discutido no tópico anterior, 

gostaria de levantar alguns elementos, importantes para pensar sobre essa dimensão 

discursiva, no âmbito da escrita escolar da disciplina História. 

 

O discurso classificatório 

A primeira observação que destaco é a noção de classificação. Como aspecto que 

ganha centralidade nas referidas abordagens, especialmente por meio do vocabulário. Ou seja, 

o emprego recorrente de um vocabulário baseado no verbo comparar e qualificar. O teor 

comparativo, envolvendo desde processos históricos, formas de vida, até perspectivas de 

vivencias de sociedades, é o que chamo atenção nas minhas observações e considerações 

subsequentes.  

Inicialmente, é importante salientar que em todas as escritas do período em questão há 

um discurso comparativo que está centrado no aspecto evolutivo, porém, absolutamente 

adjetivante. Essas comparações são diversificadas e envolvem, desde a comparação entre um 

suposto estágio cultural dos próprios africanos
90

, até a hipotética “distância cultural em 

relação aos europeus”
91

. 

O teor comparativo está marcado pela ideia de primitivismo e tribalismo, como 

principais rótulos de adjetivação, mesmo quando referencia vivencias históricas distintas. A 

exemplo do quilombismo no Brasil, ou na recuperação de uma suposta inteligibilidade do 

contexto que explica a presença de africanos na História do Brasil. Neste sentido, gostaria de 

ilustrar minha inferência, recuperando alguns exemplos: 

Na escrita de Taunay; Moraes fica subjacente a ideia que o aproveitamento do africano 

como escravo ocorreu em função do estágio agrícola em que este atingira na África, como: “o 

elemento negro, que, na África atingira o estado de cultura já francamente agrícola, foi 

aproveitado pelo português tão logo se decidiu D. João III por uma colonização de tipo 

agrário para o Brasil, a lavoura da cana-de-acuçar” (Taunay; Moraes, 1964, p. 37). Entretanto, 

torna-se mais enfática a assertiva ao comparar o referido estágio cultural com outros povos, 

dentro e fora do circuito da implantação da escravidão moderna, como já citada menção que 
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 Silva, J., (1950), Magalhães (1958), Taunay; Moraes  (1964),  Hollanda, S., et. al., (1973, Mocellin (1987). 
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 (Holanda, S., et. al., 1973).   
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faz o autor de que os “os africanos não tinham um nível cultural apreciável” (citação completa 

na página 112). 

Na escrita de Holanda, S., et. al., tanto a ideia do primitivismo quanto dos “degraus” 

da civilização, sobressaem na identificação dos escravizados: “dos grupos e respectivas 

origens de africanos vindos para o Brasil, o grupo bantu, o mais primitivo, habitavam 

regiões do Congo, Angola, Moçambique, colônias portuguesas na época do comércio de 

escravos”. (Hollanda, S. B., et. al., 1973, p. 68, grifo nosso). Somente em relação aos povos 

indígenas é que se faz possível estabelecer uma comparação digamos assim, positiva: “os 

negros eram mais adiantados do que os indígenas brasileiros, principalmente os do grupo 

sudanês, que haviam sofrido a influencia da cultura árabe” (p. 68, grifo nosso). 

 Na abordagem de Magalhães, esse cotejamento faz-se notar tanto para classificar os 

próprios africanos, balizado pelos critérios da civilização ocidental:  

não é possível afirmar-se que todos êles se encontravam no mesmo degrau 

da escada ascencional da civilização. Assim, os negros dos grupos angola-

conguense Moçambique (da hoje chamada „cultura bantu‟). Estavam mais 

atrasados do que os jorubas, evês, fântis-axântis, hauças, tapas, mandes e 

fulas (pertencentes ao grupo sudanês), notando-se que os últimos haviam 

sofrido a influência maometana. Os primeiros acima citados achavam-se na 

fase do feiticismo puro (adoravam árvores e símbolos toscos) e da 

propriedade coletiva, com uma organização rudimentar da família e do seu 

governo patriarcal. Os que receberam certo influxo do islamismo (como os 

famosos malês da Bahia) eram os relativamente mais adiantados, e foram 

esses, sem dúvida, os que em nossa terra tomaram parte principal em 

movimentos de rebelião, ou para organização em quilombos, ou para atender 

aos que lhes acenavam com a libertação (Magalhães, 1958, p. 46), 

como para classificar a própria cultura africana recriada no Brasil e, portanto, o lugar ocupado 

nesse processo: 

uns e outros exerceram significativa influencia em todos os setores da nossa 

evolução, certamente em muitos dêles mais ainda do que o elemento 

indígena. Verifica-se isso, não sòmente em nosso melting-pot, como em 

nosso léxico e em nosso folclore, notadamente em grande número de 

supertições ( p. 47, grifo nosso). 

Nas escritas da década de 1980, duas ideias foram balizadoras do discurso em questão. 

A primeira é a ideia de cultura subsidiária, como em Koshiba: “realmente existe influencia 

negra em certos setores, mas é ela restrita ao cotidiano: superstições, vocabulário, culinária, 

remédios. Muito pouco se levarmos em conta a riqueza de sua cultura” (Koshiba; Pereira, 

1980, p. 36, grifo nosso). 

A outra noção diz respeito a sobreposição da perspectiva econômica à dimensão 

cultural. Nesse sentido, a questão não parece estar posta no fato do africano ser portador de 
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uma cultura ínfima, ou tribal como mencionado, e sim na re-significação da perspectiva de 

inferioridade transportada para a lógica do rudimentar, quanto à capacidade de consumo 

dentro da lógica capitalista. Como exemplificar minha inferência? 

Por exemplo, na escrita de Alencar et. al., a sobreposição do econômico em relação à 

dimensão cultural (vista pelo viés da dimensão religiosa), está atrelada à força da asfixia da 

escravidão e não às formas de vida e re-criação dos universos amalgamados em todo o 

percurso históricos desses povos na História do Brasil: 

em seus cultos, os escravos resistiam, simbolicamente, à dominação. A 

macumba era, ainda é, um ritual de liberdade, protesto, reação à opressão do 

Deus dos brancos. Rezar, batucar, dançar e cantar eram maneiras de aliviar a 

asfixia da escravidão (Alencar et. al., 1985, p. 27). 

Outro exemplo para o argumento emerge na escrita de Teixeira; Dantas, na qual a 

ideia de um “desenvolvimento mental rudimentar”, supostamente explicaria a exclusão dos 

negros da sociedade brasileira do final do século XIX: 

o homem formado dentro desse sistema social está totalmente desaparelhado 

para responder aos estímulos econômicos. Quase não possuindo hábitos de 

vida familiar, a ideia de acumulação de riqueza lhe é praticamente estranha. 

Demais, seu rudimentar desenvolvimento mental limita extremamente 

suas „necessidades‟ Sendo o trabalho para o escravo uma maldição e o ócio 

o bem inalcançável, a elevação de seu salário acima de suas necessidades – 

que estão definidas pelo nível de subsistência de um escravo – determina de 

imediato uma forte preferência pelo ócio (Celso Furtado, 1963 Apud 

Teixeira; Dantas, 1974, p. 52-54, grifo nosso). 

Um dos aspectos históricos sobre qual a noção de classificação também empresta 

sentido, encontra-se na abordagem sobre a organização dos quilombos. Ao tratar sobre essa 

experiência, em algumas escritas, sobressai um discurso meramente classificatório, baseado 

em critérios comparativos, relacionados a processos históricos e universos culturais. Alguns 

exemplos: 

Na escrita de Joaquim Silva, a organização dos quilombos, especificamente quando 

menciona o Quilombo de Palmares, seria equivalente, na comparação do autor, aos “estados 

selvagens” africanos:  

a organização dos Palmares era equivalente à dos estados dos selvagens 

dos sertões africanos; lá se tornavam livres os negros que fugiam dos 

senhores, mas eram escravos os que, abandonando Palmares para voltar a 

seus antigos donos, fossem de novo apanhados. (Silva, J. 1950, p. 88, grifo 

nosso).  

Na década de 1960, particularmente na escrita de Tapajós, a formação dos quilombos 

teria um significado primitivo, decorrente da sua vinculação com a África tribal:  
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os escravos rebeldes, que não queriam aceitar a escravidão, fugiam para a 

mata virgem, nela acabavam por estabelecer-se formando aldeias do tipo 

das que haviam deixado na África, escolhiam chefes e viviam mais ou 

menos à moda primitiva. Esses aldeamentos de negros fugidos, muito 

numerosos no século XVII, chamavam-se quilombos (Tapajós, 1960, p. 71, 

grifo nosso).  

Na década de 1970, dois exemplos são emblemáticos da concepção em questão: a 

abordagem de Carvalho (1972) e de Holanda, S., et. al. (1973). Para o primeiro, é sugestivo 

que o quilombismo decorreu de um desvio quanto à suposta aceitação da condição de 

escravização, cujo resultado teria sido a formação de quilombo-tribo: “essa aceitação do 

trabalho escravo por parte do negro nem sempre se efetivou com submissão e 

humildade. Por vezes fugiam de seus algozes e se reuniam em grupos nas matas, 

constituindo-se em tribos independentes” (Carvalho, 1972, p. 76, grifo nosso). 

Em Hollanda, S., et. al., as “aldeias fortificadas”, conforme contemplado na sua versão 

da História do Brasil, acaba por descaracterizar o significado que tem para a história do negro 

brasileiro, como analisa Moura (1986; 1993). Porém, na escrita em questão, colocada nos 

termos subsequente: 

desde o começo do século XVII, escravos fugidos de engenhos e fazendas 

começaram a formar aldeias fortificadas, no sertão, onde viviam escondidos. 

Essas aldeias eram chamadas de mocambos. Várias dessas aldeias juntas 

formavam um quilombo. (...) Mas de maneira geral, os quilombos formavam 

verdadeiras fortalezas no meio da mata, de onde os negros saíam para 

assaltar e saquear vilas e fazendas, afim de obterem armas e munições 

(Hollanda, S., et. al., 1973, p. 63). 

 Esse conjunto de idéias que foram articulados sobre aspectos da história do quilombo, 

nos termos em que foi contemplado em cada uma das escritas, até certo ponto se cruza com 

leituras e interpretações que, em algum momento circulou no Brasil, ou mesmo marcaram 

contextos. Conforme mostra Pirola (2011), a história da rebeldia escrava no Brasil conheceu 

várias interpretações cujos focos e questões se destinguiram em cada contexto específico. A 

partir dos anos 1930, segundo lembra o autor, foi interpretada em estudos como de Nina 

Rodrigues, Artur Ramos, Edson Carneiro, Roger Bastide, na perspectiva da “contra 

aculturação”, conforme enfatiza, 

para esses autores, a rebeldia escrava representou um movimento contra-

culturaltivo. Ou seja, os resultados do contato entre as culturas africanas e a 

cultura dos senhores brancos podem ser examinados dentro de três aspectos: 

aceitação, adaptação (também chamada de sincretismo) e a reação. A reação 

englobava os movimentos de rebeldia escrava, que iam desde a fuga 

individual até a formação de quilombos, passando pelos assassinatos de 

senhores e pelas insurreições (Pirola, 2011, p. 219).  
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 Nas décadas de 1960 e 1970, ainda segundo o autor, essas matrizes interpretativas 

descolam para as lutas de classes, com foco na rebeldia escrava. Nessa seara encontram-se os 

estudos de Clovis Moura, Décio Freitas, Suely Robles Reis etc. Segundo chama atenção 

Pirola, o deslocamento do aspecto cultural para a luta de classes, também implicou em uma 

interpretação na qual “as diferenças herdadas da África dificultavam a formação de uma 

consciência de classe e impediam a formação de uma comunidade cativa organizada na luta 

contra a opressão senhorial” (Pirola, 2001, p. 222), comenta o autor ao retomar o foco das 

leituras desses estudos. 

 Ao chegar os anos 1980, mediante os estudos de João José Reis, Flavio Gomes, Robert 

Slenes, dentre outros, afirma o autor, o epicentro das interpretações acerca da história dessas 

rebeldias, é posto na sua influencia para a “transformação do sistema escravista” (p. 224).  

De todo modo, como disse, o que fundamentou a escrita escolar a este respeito, ainda 

que concebida e explicada com termos próprios, coaduna elementos dessas leituras. Se foi 

possível produzir todas essas associações, a história dos quilombos - aldeia fortificada, 

estados selvagens, primitivos, etc, não deixa de adquirir uma certa significação, assim como 

foram deslocados os focos das interpretações fora desse âmbito. 

Quanto às noções de tribalismo, primitivismo, animismo, exotismo, rudimentarismo, 

conjugados no vocabulário escolar, de forma explicita e, não necessariamente subjacente, são 

entendimentos que atravessaram as abordagens do período em questão. 

Assim posto, parece indispensável assinalar que na dimensão em questão - do teor da 

classificação e do vocabulário empregado -, constitui mais do que uma recorrência. Dispõe 

construções de escritas onde o discurso da classificação tomou uma forma diversificada - em 

termos daquilo que mediou o emprego do teor da classificação (conteúdos, processos, fato 

histórico, alusivos seja à África ou ao Brasil -, porém ao mesmo tempo, predominante do 

ponto de vista do que ampara esse discurso, possivelmente aos referenciais e a bases 

epistemológicas eurocentradas. Questão retomada no capítulo 4. 

De todo modo, são práticas de escrita que conjugam um repertório significativo de 

categorias coloniais, a exemplo das mencionadas anteriormente. Nesse sentido retomo a 

análise de Bokolo e Amselle (1999). Para esses autores, a ideia de etnia, tribo, etc, 

comumente atribuída ao continente africano - mesmo atualmente -, são taxonomias inventadas 

no contexto do colonialismo europeu. E como tais, precisam ser ”interrogadas 

epistemologicamente” (Bokolo; Amselle, 1999, p. 15), na medida em que tratou-se de um 

processo de extrema violência, capaz que foi, de transformar experiências históricas 
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fundamentais em categorias circunscritas ao universo colonialista e aos interesses que movia 

os respectivos contextos. 

Dessa forma, afirma Amselle, essa lógica européia transformou “espaces d‟ échange”, 

“espaces lingúistiques”, “espaces culturels et religieux”, pré-coloniais a partir de critérios e 

valores de uma sociedade de classe e amparada pelos parâmetros do Estado-Nação, como se 

definia a Europa, para ler essas experiências históricas africanas. Resultando daí, não somente 

o que o autor denomina de “dècoupages territoriaux”, cortes territoriais, mas “desarticulou 

essas relações entre as sociedades locais” (Bokolo; Amselle, 1999, p. 38, tradução própria). E 

o denominou de tribalismo e mais tarde de questão étnica. 

Quanto à suposta distinção, como menção, da “influencia africana” aventada em várias 

escritas
92

, é contraposto com a noção de destituição ou de estancamento da referida influencia. 

Um exemplo são as ênfases que assinalam uma condição de inferioridade a partir de uma 

abordagem sempre comparativa. Essa idéia, em algumas escritas, está posta por vezes, no 

aspecto religioso, como em Mocellin:  

os negros vieram para o Brasil das mais variadas religiões. A maioria, 

porém, era adepta das religiões animistas. (...) Na verdade, mesmo sendo 

batizados como católicos, os negros nunca abandonaram sua religião 

primitiva, conforme explica o sociólogo Gilberto Freire (Mocellin, 1987, p. 

50, grifo nosso), 

ou na condição exótica da cultura recriada no Brasil, como em Basílio de Magalhães: “como 

ponderou acertadamente o sábio Artur Ramos, todos esses elementos exóticos amalgamaram-

se aqui, tendo contribuído a vários aspectos, para o conjunto da civilização brasileira, 

biológica, social e economicamente considerada” (Magalhães, 1958, p. 198, grifo nosso). 

Ainda que o autor reconheça sua importância para o que denomina de “conjunto da 

civilização brasileira”, essa contribuição ocorre nos marcos do exótico.  

O que escapou a esse julgamento, praticamente sumário em relação aos universos 

africanos, tem sido objeto da construção de uma crítica que pauta questões enfrentadas sob 

vários aspectos: para Lander, por exemplo, há duas dimensões históricas que se encontram na 

base desse pensamento: “as sucessivas separações ou partições do mundo “real” que ocorrem 

na sociedade ocidental e as formas como se vai construindo o conhecimento sobre as bases 

desse processo de sucessivas separações. A segunda dimensão remete à forma como se 

articulam os saberes modernos com a organização do poder, especialmente as relações 

coloniais/imperiais de poder, constitutivas do mundo moderno” (Lander, 2005, p. 23). 
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 Concepção presente nos manuais de Magalhães (1958), Taunay; Moraes (1964), Holanda, S., et. al., (1973), 

Koshiba; Pereira (1980), Silva, F., (1990), Dreguer; Toledo (1995). 
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No primeiro caso, as separações a que Lander se refere foram, fundamentalmente, 

entre o “sagrado e o humano”, entre “cultura e natureza”. E, ainda que de origem religiosa - 

nesse caso a cultura judaico-cristã -, infere o autor, essa separação se completa sob a égide da 

ilustração e do nascimento da ciência moderna, como “marco histórico da separação 

representado pela ruptura ontológica entre corpo e mente, entre a razão e o mundo, tal como 

formulada na obra de Descarte” (Lander, 2005, p. 24). 

Se esta concepção está na base da tradição Ocidental, como chama atenção Lander, 

“não está presente em outras culturas”. Certamente, parte significativa da África, no contexto 

aos quais aludem essas inferências contidas nas escritas em questão, compartilha outras 

cosmovisões. A crítica de Sodré (1988), Antonacci (2013), dentre outros, atenta para essa 

diferença que não é só conceptual, mas, de fato, de cosmovisões que não se assentam na 

especulação racionalista. Lá e cá, esses universos dizem de outras formas de conceber e se 

relacionar com o mundo. Talvez, como infere Trouillot (1995), “parte dessas culturas não 

foram alienadas” a esta dinâmica das partições cartesianas. 

Em algumas escritas, sobretudo quando o conteúdo abordado tratou da formação 

cultural do Brasil, esse coeficiente, além de específico, traduziu uma concepção já exaurida 

pela própria referencia temporal, onde estas contribuições se fizeram, como por exemplo, na 

formação do idioma93:  

na formação do idioma falado no Brasil, os índios e os negros contribuíram 

não apenas com algumas palavras que enriqueceram o vocabulário, mas 

também principalmente com o jeito de falar, com o jeito aberto e espontâneo 

de pronunciar as palavras, absolutamente diferente da maneira fechada e 

carregada típica do português (Silva, F., 1990, p. 109). 

Sobre esse aspecto vale ressaltar que o discurso predominante, no que se refere à 

contribuição da língua, no caso dessas escritas, é norteado pela perspectiva da influência. 

Uma visão advinda da década de 1930, que como tal deve ser vista, conforme chama atenção 

Fiorin; Peter (2009, p. 16), em pelo menos dois planos distintos: o linguístico e o ideológico. 

Ao contrapor, seja a visão ou ao debate em torno do que seria uma influencia das línguas 

africanas no português falado no Brasil, infere Emílio Bonvini:  

nossa interpretação da presença de vocábulos no português falado no Brasil é 

a seguinte: trata-se simplesmente de um fenômeno de „empréstimo 

linguístico‟ feito pelo português, completamente normal em si, provocado 
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 Segundo a literatura especializada, a partir de 1530, com o início do tráfico para o Brasil, “falantes de, 

aproximadamente, 200 a 300 línguas africanas” (Perter, 2006, Apud Oliveira; Lobo, 2009). Além do aspecto 

quantitativo, que não deixa de ser extraordinário, as línguas africanas, tanto faladas como escritas, lembra 

Oliveira; Lobo (2009, p. 6), estão na base da “formação histórica do Português brasileiro”. Sobre o Português 

escrito por africanos no Brasil do século XIX ver Lobo; Oliveira (2009). 
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por uma situação de contato de línguas para a qual a utilização de conceitos 

como „influencia‟, „criolização‟ ou ainda „semicriolização‟ parece 

inapropriada (Bonvini, 2009, p. 2, aspas do autor). 

Dessa forma, a dimensão do discurso classificatório nas escritas em questão, pode ser 

considerado, ao mesmo tempo, amplo e polarizado: seja pela natureza institucional do próprio 

aparato escravista, seja pela semântica discursiva, mobilizados neste vocabulário. Mas o teor 

desses discursos seriam apenas de cunho classificatório? 

 

O discurso valorativo 

“O negro foi bom trabalhador, porém mau 

escravo” (Manuel Quirino Apud Mocellin, 1987, p. 

48).  

Etimologicamente, a palavra valoração tem sua origem no verbo valer, de “ter valor, 

custar” (Dicionário Lexikon, 2010, p. 667). A semântica está atrelada a sinônimos como, por 

exemplo, validação, avaliação, julgamento. Portanto, a ideia da atribuição de mérito, de valor, 

de validade, constitui a essência etimológica deste vocábulo. Relacionado às indagações deste 

estudo, o intento é de fato compreender como essa noção perpassa as abordagens em questão,  

que em 78% (ou 15 manuais), esse discurso está presente.  

Primeiramente, o discurso de cunho valorativo nas abordagens tem vários vieses: uma 

perspectiva institucional, a priori. Especialmente quando a abordagem tem como foco o 

sistema escravista-colonial, e/ou quando tratou de considerar a subjetividade e a condição do 

escravo dentro do referido sistema. Atado a tal perspectiva nota-se que algumas valorações 

são recorrentes, de modo específico em torno da noção de humanismo, seja do sistema ou dos 

seus protagonistas, bem como da hipotética submissão do escravizado. De todo modo, foram 

variados, na medida em que transcenderam a simples recorrência. Exemplificando minha 

inferência. 

Nas escritas situadas na década de 1950, o discurso valorativo está presente em dois 

momentos enunciativos: na abordagem da escravidão, no qual se percebe um elogio à 

instituição escravista, e na suposta hierarquia moral do escravizado. No primeiro caso, a ideia 

do abrandamento e da suavidade, em função do suposto humanismo do senhor, como nas 

escritas de Joaquim Silva (1950) e Lobo (1959). E segundo, na dicotomização valorativa do 

“bom e do mau” escravo, assim como da suposta submissão, como encontramos na escrita de 

Silva: 

torna-se frequente o costume de alforiar, em testamento, de todo ou sob 

condição, os bons escravos e recusar o dinheiro de alforria que o negro 
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pouco a pouco ajuntava para redimir o cativeiro. Tudo isso, entretanto, não 

impedia que os escravos procurassem, às vezes, reagir contra as torturas a 

que os sujeitavam (Silva, J., 1950, p. 87, grifo nosso). 

Nos regimes escravocratas, em particular como o que aconteceu no Brasil, as 

manumissões ou alforrias, em que o senhor cedia a posse do seu escravo, constituiu não 

apenas uma prática corrente na vigência do sistema escravista brasileiro como um todo, como 

marcou o enfrentamento por parte dos escravizados à violência desse sistema. Conforme 

mostra Schwartz (2001), mais da metade das alforrias concedidas no período escravista foram 

pagas, ou seja,   

a iniciativa dos próprios escravos de competir com as exigências da 

sociedade escravagista é impressionante. Embora existissem senhores 

„bondosos‟, a análise quantitativa demonstra claramente que os escravos que 

desejassem obter a liberdade por meio de pagamento, frequentemente 

dependiam deles mesmos ou de parentes para obter a quantia necessária 

(Schwartz, 2001, p. 203, grifo do autor). 

Embora a questão das alforrias não seja um tema de pouca complexidade para a 

pesquisa histórica, dada a diversidade das estratégias e dos padrões de manumissões 

(Schwartz, 2001), assim como não foi o processo histórico em si, a escrita escolar captaneou, 

a partir do mencionado exemplo, justamente a perspectiva que referenda a suposta 

humanização dos escravizadores, e em certa medida do próprio sistema. Um discurso sem 

dúvida recepcionado e adensado com outras referencias de cunho valorativo, como podemos 

perceber na relação que Joaquim Silva estabelece entre os próprios africanos escravizados, em 

função do seu pertencimento étnico: 

os geges seriam preferidos para os serviços domésticos; alcançavam altos 

preços como escravos dóceis, e formaram a mais densa população negróide 

das nossas cidades, enquanto os pretos de peores qualidades, como os 

congos, eram mandados para as minas e para os campos... (Silva, J., 

1950, p. 87, grifos nosso)
94

. 

Nas escritas da década de 1960, o viés da subjetividade foi construído a partir dos 

seguintes discursos: da submissão
95

, da “boa índole”
96

, mas também em virtude da evidencia 

em torno da institucionalização da escravidão, via de regra, por meio da suposta “brandura” 

da escravidão
97

 e do coeficiente étnico-cultural.  

O suposto “bom tratamento” dado aos escravizados pelos senhores, assinala, na 

construção de algumas escritas, um aspecto recorrente, mas especialmente, um marcador 

discursivo. Seu teor torna inteligível o elogio da escravidão como algo natural. Exemplar é a 
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  Afirmação atribuída pelo autor à Pedro Calmon em História da Civilização Brasileira. 
95

 Mussumeci (1961). 
96

 Taunay; Moraes (1964). 
97

 Hermida (1969). 
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escrita de Silva quando ressalta “as leis vigentes, a índole benévola da maioria dos senhores, 

inspirados pela religião, procuravam suavizar as durezas do cativeiro”, segundo o autor (Silva, 

J., 1950, p. 87). 

Na abordagem de Borges Hermida este elogio é personificado na própria benevolência 

do governante: “no Brasil eram em geral bem tratados. Mas como houvesse casos de 

castigos cruéis, o Rei de Portugal proibiu, em 1700, que os escravos fossem marcados a 

ferro quente, mutilados ou açoitados por falta de importância”, (Hermida, 1969, p. 70, 

grifo nosso). Além disso, a violência do sistema é praticamente amortecida pela ideia da 

exceção.  

O discurso do bom tratamento dado ao escravizado está presente em outros momentos 

da abordagem. Como por exemplo, da abolição. Ao tratar das suas consequências, entende 

Hermida que os escravos ou boa parte deles ficaram nas fazendas porque eram bem tratados. 

Ou seja, ausentando do próprio discurso “harmônico” sobre a escravidão, o que minimamente 

indica a falta de opção do ex escravo e de compromisso institucional por parte do Estado 

brasileiro no pós-escravismo, 

contudo, não houve nem as desordens sociais, nem as crises econômicas que 

muitos esperavam, e até muitos negros, porque eram bem tratados, 

preferiram ficar, como trabalhadores livres, nas fazendas em que serviam 

(p. 272, grifo nosso).  

 Além dos aspectos já mencionados, é importante assinalar, que esse discurso foi 

também alimentado pelo ângulo étnico-cultural, sobretudo quando as alusões acerca dos 

povos africanos no Brasil, esteve vinculada à este aspecto
98

. Retomo, à título de 

exemplificação, a escrita de Taunay, ao tratar das contribuições étnico-culturais. O autor 

postula o português como melhor colonizador, além de comparar e hierarquizar as qualidades 

morais do branco em relação ao africano:  

o elemento branco, ao qual indiscutivelmente se deve a maior contribuição 

em nossa formação cultural, por isso que dele herdamos quase a totalidade 

de nossas instituições econômicas, sociais e políticas – tal elemento era, se 

comparado ao inglês, francês e holandês, o mais indicado para colonizar um 

pais que, como o nosso, fica situado em zona tropical e subtropical” 

(Taunay;Moraes, 1964, p. 36, grifo nosso).  

No desenvolvimento da abordagem, os autores apresentam uma lista do quais seriam 

as qualidades do branco-português-colonizador: “miscibilidade; aclimatabilidade e 

mobilidade” (p. 36). Ao contrário quando se refere aos africanos o critério de identificação 

está calcado em um discurso valorativo e hierarquizante. Um exemplo é quando os referidos 
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 Entendimento presente nas abordagens de Taunay; Moraes (1964), Hermida (1969), Silva, F.,(1990). 
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autores se referiram aos nagôs: “altos, corpulentos, valentes, trabalhadores, de melhor índole 

e os mais inteligentes de todos, segundo observação de Nina Rodrigues, Manuel Quirino e 

Édison Carneiro” (p. 120, grifo nosso). 

A recorrência desse discurso também está presente na mensuração das contribuições 

culturais de povos africanos à cultura brasileira: “alguns outros traços da influência negra na 

formação do brasileiro: no sentimentalismo doentio que os caracteriza; na linguagem 

enriquecida de termos africanos; na superstição, fruto de primitivismos religiosos...” (p. 37, 

grifo nosso).  

Nas escritas da década de 1970, além dos aspectos já assinalados, chama atenção a 

dimensão subjetiva a qual já me referi, não só no sentido da aceitação da condição escrava 

mas do suposto esquecimento desta condição, como na escrita de Mota Carvalho: “depois de 

habituados à nova terra, refeito da longa viagem e da triste separação, trabalhando sem cessar, 

o escravo aos poucos se esquecia de suas mágoas” como no manual de Carvalho (1972, p. 

73, grifo nosso).  

Supostamente, com o labor escravo seria processado o esquecimento, bem como a 

própria violência da condição escrava. Esta é uma ideia que emerge na escrita em questão: “a 

toda essa crueldade, o negro respondia com seu trabalho. De suas mãos foram brotando - do 

século XVI ao século XIX - a base e o sustentáculo de toda a riqueza do Brasil-colonial” (p. 

73).  

 Ângulo reforçado nas escritas da década de 1980, a rigor dentro de uma abordagem 

ancorada na perspectiva econômica. A suposta destruição da cultura africana no Brasil, como 

na escrita de Koshiba; Pereira (1980), talvez possa ser entendida como ilustração do referido 

discurso: 

assiste-se uma verdadeira destruição da cultura do negro pois a dominação 

atinge o limite (trabalho compulsório do Antigo regime). Não cabe aqui falar 

em „mistura da cultura negra com a branca‟ pois os fundamentos da 

cultura africana perdem o sentido e desaparecem de forma violenta. 

(Koshiba; Pereira, 1980, p. 36, grifo nosso). 

Já nas escritas da década de 1990, embora esteja presente a ideia do bom trabalhador
99

, 

e do coeficiente cultural na formação da sociedade brasileira
100

, esse discurso apresenta 

elementos resignificados, mas também outros que não estiveram nas abordagens anteriores. 

Seja em relação ao viés, seja ao foco. Por exemplo, a ideia do infantilismo do africano aparece 
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 Mais expressivo na escrita de Silva, F.,(1990). 
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  Presente na escrita de Dreguer; Toledo, (1993). 
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resignificado no elogio da escravidão, sobretudo através da valoração dos traços marcantes 

dos seus universos culturais:  

portanto, os senhores não devem estranhar que os negros criem seus próprios 

reis, cantem e dancem honestamente por algumas horas em alguns dias do 

ano. Não estranhem, também o fato de se alegrarem inocentemente à tarde 

depois de terem feito pela manhã suas festas a Nossa Senhora do Rosário e 

São Benedito (Silva, F. A., 1990, p. 52, grifo nosso). 

Sobre o viés da instituição familiar, praticamente ausente no vocabulário das escritas 

de 1950 a 1980, estão presente com valorações antes alocadas na subjetividade do 

escravizado. Como por exemplo, a suposta promiscuidade do escravo por viver em ambientes 

coletivos, conforme assinalado na escrita de Arruda; Piletti: “nas fazendas os escravos viviam 

em promiscuidade, em habitações coletivas, as senzalas” (Arruda; Piletti, 1995, p. 160). Ou 

seja, esse deslocamento do individual para o coletivo, mobilizou outras referências 

discursivas, para remeter às vivências escravizadas de povos africanos no Brasil, como, por 

exemplo, o cotidiano das senzalas: 

bem diferente era a vida da senzala, o mundo dos escravos. A senzala uma 

construção coletiva, feita de barro, baixa e com poucas janelas, em que os 

escravos se amontoavam em miseráveis camas feitas de varas. (...) Não havia 

privacidade para as famílias; todos viviam juntos, misturados. Na mesma 

senzala viviam escravos vindos de regiões diferentes da África, com 

costumes diferentes, com tradições diferentes, com religiões diferentes 

(Piletti; Piletti, 1993, p. 69). 

 A rigor, quando percorremos as referências enfocadas nessas alusões e mediamos com 

alguns contextos mais amplamente, podemos localizar, em alguma medida, ecos, mesclas, 

ênfases ou mesmo validações, de um conjunto de percepções construídas acerca de povos 

africanos e afro-brasileiros, que antes tiveram a alcunha das Ciências Sociais. E, ainda que 

deslocados do momento contextual em que foram produzidas e circularam, essas 

interpretações acadêmicas em relação a sua inserção na escrita escolar, são visões amplamente 

difundidas, como se sabe, nos quadros da historiografia e da sociologia brasileira. A exemplo 

da visão branda da escravidão, da suposta docilidade de uns e da má índole de outros; das 

categorizações entre bantu e iorubas, como abordado por Pirola; ou mesmo de um suposto 

“desaparecimento da cultura afro-brasileira”, etc.  

 Como remete Brito; Malandrino (2007), não podemos perder de vista que as teses da 

cordialidade foram fecundas e predominantes a partir da década de 1930, com Gilbeto Freire, 

Artur Ramos, etc; Da mesma forma que é possível entender, segundo assinala Pirola (2011), 

que as categorizações distinguindo bantus e iorubas numa escala amparada nas concepções 

racialistas do século XIX, “favorece o surgimento de imagens como do escravo mais 
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resistente, fiel a sua cultura africana, contra o escravo assimilado, que se tornou mais próximo 

da cultura senhorial” (Pirola, 2011, p. 225/226). 

 Essas interpretações são filhas do século XX. E, como tais, configuram parte 

importante da produção sobre a história do negro no Brasil, mas também são contempladas 

sob algumas formas na escrita escolar, conforme exemplifico no quadro subseqüente: 

 

Quadro 4: Identificação da literatura acadêmica citada nos manuais de História do Brasil – 1950-

1995 na abordagem sobre povos africanos e afro-brasileiros 

1950 1960 1970 1980 1990 

Oliveira Viana, 

Nina Rodrigues, 

Southey, Ernesto 

Ennes, Sílvio 

Romero, João 

Ribeiro, Artur 

Ramos, Nelson 

Werneck, Roquette 

Pinto 

Gilberto Freire, 

Euclides da 

Cunha, Caio 

Prado Junior, 

Pedro Calmon 

Emília Viotti, 

Nelson Werneck 

Sodré, Celso 

Furtado, Gilberto 

Freire 

Fernando Novais, 

Gilberto Freire, 

Perdigão 

Malheiros, Edison 

Carneiro, Caio 

Prado Jr, Oliveira 

Viana, Joaquim 

Nabuco, Florestan 

Fernandes, Emília 

Viotti, Ronaldo 

Vainfas, Décio 

Freitas.
101

 

Caio Prado, 

Clovis Moura, 

Rafael de 

Carvalho, José 

Chiavinato, Jorge 

Pereira de lima. 

Fonte: Manuais escolares de História do Brasil - 1950-1995. Sistematização da autora. 

 Portanto, embasadas em conteúdos de cunho historiográfico e tendo como base uma 

literatura acadêmica reconhecida, as escritas da História do Brasil em questão, são 

convergentes tanto nos recortes históricos alusivos a povos africanos e afro-brasileiros, com 

maior significado a escravidão, mas também em aspectos discursivos. Assim, com base nos 

dados até aqui assinalados, arrisco inferir, que no conjunto, esses discursos dão sentido para 

pensamos que há um forte teor racializante nas escritas e respectivas de abordagens, na 

seguinte configuração:  
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 O levantamento toma como base a literatura citada, tendo em vista que em alguns dos manuais, essa 

referencia não é feita através de citações direta. 
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Organograma 2:Teor dos discursos racializantes nas abordagens de História do Brasil-1950-1995 

 

Fonte: Manuais didáticos de História do Brasil - 1950-1995. Sistematização da autora. 

Esses discursos resignificam e realocam concepções que, em função do seu teor, 

exercem papel significativo para postularmos a presença de uma visão que mais racializa do 

que cognitivamente contribui para situar sobre que condições as múltiplas vivencias históricas 

desses sujeitos foram e continuam em curso no Brasil.  

Entretanto, essa arquitetura discursiva não é prerrogativa apenas do suporte escrito, 

ganhando reforço em um discurso imagético que, no caso da literatura em questão, articula 

referencias e universos mentais de viajantes europeus no contexto das práticas descritivas de 

mundos não europeus, nos termos em que Pratt tece as suas críticas. Portanto, há um discurso 

da diferença racial que é também imagético, através de imagens temporalmente situadas entre 

os séculos XVII e XIX. 

Dessa forma, podemos postular que a literatura escolar destinada ao ensino de História 

no Brasil, produzida entre 1950 e 1995, está embasada em uma concepção atravessada por 

pressupostos racializantes, especificamente em relação aos povos africanos e afro-brasileiros. 

São pressupostos adensados através de uma arquitetura enunciativa/discursiva, cujos suportes, 

são, sobretudo, de natureza escrita e visual.  

Ou seja, ela ratificou, mas também produziu discursos e, de certa forma, também 

controlou. O que faz retomar mais uma vez e por fim, o argumento de Magalhães na epigrafe 

inicial do capítulo. Contudo, esse controle é feito à medida em que realocam noções 

intrinsecamente vinculadas a categorias coloniais. E isto não se faz porque a escrita escolar é 

atrasada em relação aos debates travados no universo acadêmico, mas porque cria uma 

inteligibilidade adequada, seja na escrita da História, aos pressupostos epistemológicos às 

quais se vinculam, ou a ambos, como de fato faz sentido pensá-la. 

Mediadas por referencias historiográficas, vinculadas à processos históricos 

predominantemente de natureza econômica, as abordagens que compuseram o conjunto 

dessas escritas, compartimentaram a ordem econômica como viés dominante de alusões, 

O teor dos dircursos  
racializantes  no 

contexto das escritas 
da História do Brasil

Classificatório

Justificador

Valorativo
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inferências e enquadramentos discursivos. Há uma dimensão marcante nesta base discursiva, 

cuja dinâmica acentua conteúdos, processos históricos, perspectivas e, sobretudo, referencias 

epistemológicos eurocentrados.  

Essa base discursiva apresenta configurações relacionadas a aspectos temático-

representativos e temporais, como a ângulos de abordagem e a imagética. Intercruzados com 

esse aporte, o discurso racializante acerca de africanos e afro-brasileiros, tomou forma e foi 

desenvolvido a partir de referencias cuja alcunha é a História. Porém, cimentado em uma 

visão atravessada de apanágios, justificativas, valorações, classificações e categorizações, cuja 

adjetivação demarcou e enfatizou o teor e a perspectiva de sua abordagem, na literatura em 

questão.  

 Dessa forma, para efeito do propósito indicado no título desse capítulo, considero que 

a partir dos dados apontados no texto, ganha pertinência afirmar que o conteúdo da escrita da 

História do Brasil, sobre o qual versam essas abordagens; os discursos sobre o Brasil 

enquanto objeto histórico; os discursos sobre o negro e os discursos sobre a escrita escolar são 

elementos constitutivos e marcantes de uma visão de cunho racializante, que tem lugar na 

escrita escolar da História, no Brasil. 

 As considerações acima apontadas podem ser relevantes para pensar essa problemática 

no contexto brasileiro. No entanto, avançando para outros contextos, no caso específico de 

Moçambique, como colocar a problemática da racialização enquanto questão para ler a escrita 

escolar da História? Que singularidades e papel teve essa escrita, no período em questão? O 

próximo capítulo se ocupa dessas indagações e, de certa forma, de pautá-las como questão da 

análise. 
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Capítulo 3 - OS LIVROS DIDÁTICOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA 

HISTORIA DE MOÇAMBIQUE - 1950-1995 

 

“Eles não falam da África, nem dos africanos, mas 

antes justificam o processo de inventar um 

continente”. (Mudimbe, 2013, p. 38).  

 

 Em que medida a literatura escolar da História de Moçambique pode ser pensada 

como subsídio significativo na construção de discursos racializantes em relação a povos 

africanos? Quais aspectos e singularidades podem ser apontados como indicativos desse 

contributo? 

Figura 11: Detalhe do afresco da capela Sistina (Cena do Juízo Final ), de Miguelangelo 

 

Fonte: Imagem em preto e branco: História e Geografia de Portugal. Para o Ciclo Preparatório do Ensino 

Secundário - 1º Ano.  Maria Helena de Almeida Cavaco; Maria Helena Porto Costa. Verbo Escolar Editora: 

Lisboa, 1970 (p. 217). 

 

Fonte: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ju%C3%ADzo_Fin

al_(Michelangelo). Acesso em 

28/05/2014 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ju%C3%ADzo_Final_(Michelangelo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ju%C3%ADzo_Final_(Michelangelo)
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 A imagem-narrativa (Fig. 11) produzida no século XVI, de autoria de Michelangelo
102

 

e conteúdo do Manual História e Geografia de Portugal da década de 1970, é certamente 

significativa para pensar o papel da escrita escolar da História na construção de discursos, 

cujo maior mérito foi contribuir para demarcar um cunho racializante no conhecimento 

escolar. E como tal, produzido, divulgado e consumido no contexto do que Walter Mignolo 

(2011) denominou colonialidade do saber e do ser. 

 Problematizar as peculiaridades desses discursos, sobretudo em contextos marcados 

pelo colonialismo, requer ter em conta suas consequências, particularmente as de natureza 

epistemológicas. Isto exige, não sem pouco esforço, ter sempre em vista as diferenças 

contextuais e culturais sobre as quais foi impostos o estatuto colonial, seus aportes e 

pressupostos. 

 Na experiência moçambicana, pensar a produção escolar compreendida entre 1950 e 

1995, inevitavelmente nos coloca o desafio de situá-la em dois momentos históricos distintos 

- pelo menos do ponto de vista jurídico-institucional: o colonial e o pós-colonial. Esses dois 

contextos, com todas as suas complexidades, são fundamentais para entender as finalidades 

dessa produção, mas, sobretudo, as peculiaridades de natureza histórica, ideológica e 

epistemológica, marcantes dos processos educativos, de uma forma geral e das propostas de 

escrita escolar em particular.  

 Portanto, o propósito de construir possibilidades analíticas em torno dessa 

problemática, implicará, sempre, um olhar voltado para uma literatura cuja relevância  

embute, também, um papel simbólico: o de demarcar o lugar de quem tem o poder da escrita e 

                                                           
102 A pintura do teto da Capela Sistina, erguida entre os anos de 1475-1483, em homenagem ao papa Sistus IV, 

foi uma solicitação do Papa Júlio II. Michelangelo, segundo a literatura especializada sobre o tema, utilizou a 

técnica do afresco e pintou cenas bíblicas relacionadas, principalmente, ao Antigo Testamento (Gênesis e 

Êxodo), ao Evangelho e ao Apocalipse. Especificamente sobre o afresco em questão - O juízo Final - citado no 

mencionado manual de História e Geografia de Portugal é importante levar em conta o contexto geral do 

pensamento renascentista e o próprio contexto religioso, sob a égide do Concílio de Trento (1545-1563) e da 

Contra-Reforma, neste ultimo caso. Situada nesse entrelaçado contexto, a concepção individual do autor na 

construção da referida representação constitui um aspecto a não perder de vista: pintada na segunda etapa da 

produção da pintura (1535 a 1541), a obra de Michelangelo trata, conforme Martins (2008, p. 8), de uma “arte 

designativa, inspirada no ideal humanista e na arte grego-romana, que se esforça por criar um universo paralelo 

ao que tomamos por mundo real”.  

Embora as tensões pessoais do autor e do contexto da chamada Alta Renascença constituam a complexidade do 

conteúdo acerca da representação do Juízo Final (2008), ressalte-se que o iconoclastismo teve um papel 

relevante na consolidação do cristianismo, bem como na sua instrução. Como explica a historiadora da Arte, 

Tâmara Quírico (2010, p. 126), ao comentar sobre os principais autores da chamada arte religiosa no medievo 

(São Boaventura e Tomás de Aquino), a “iconoclastia cristã tinha a função de instruir e estimular a devoção, em 

particular dos iletrados”. Esta dimensão, portanto, constitui um aspecto central do cristianismo ocidental, 

independentemente do período em que foi produzida, da autoria e da categorização dessa arte visual.  
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do ensino. Isto significa considerar que, num e noutro contexto, é imprescindível indagar qual 

a contribuição desta literatura para a consolidação desse poder. 

 A empreitada colonialista européia em Moçambique circunscreveu-se a dois 

momentos históricos específicos, porém, interligados: no século XV
103

, contexto marcado 

pela expansão portuguesa, viabilizada pelas Grandes Navegações; e no século XIX, a partir da 

legalização dessa apropriação ou “agressão imperialista”, como denomina Serra (1983), 

referendada pela Conferência de Berlim de 1884/1885, quando praticamente todo o continente 

africano foi retalhado e ocupado pelas potências colonialistas e capitalistas européias.  

 Na primeira fase, marcada por intensos conflitos e confrontos com os reinos afro-

islâmicos (Rocha, 1983), a exploração e comercialização das riquezas mais cobiçadas pelos 

portugueses - ouro (1505-1693), marfim (1693-1750), escravos (1750-1840) -, foi 

acompanhada por brutal exploração física e material, com escravização para fins de 

exportação, marcando, sem dúvida, esta etapa do expansionismo imperial de Portugal. 

 Como pontua Serra (1983, p. 27), “a fase mercantil estrita constituiu, de certo modo, 

uma espécie de transição para a fase seguinte”. De modo que, afirma este autor, “quando, em 

1886, um ano após o término da Conferência de Berlim, os portugueses principiaram, formal 

e sistematicamente, a ocupação do Zambeze, um novo período da história colonial se encetava 

para os Moçambicanos” (Serra, 1983, p. 15).  

 Intensificou-se, portanto, o processo e as dinâmicas de implementação do 

colonialismo, inclusive do ponto de vista da ideia de ocupação, como assinala Serra: “aqui se 

forjou o conceito de „ocupação efectiva‟, o que significava só poder ter colônias a potência 

que demonstrasse, de facto, estar em condições de ocupar, administrar e explorar” (Serra, 

1983, p. 28).  

Dessa forma, a montagem do aparelho político-administrativo e jurídico por António 

Enes, coadjuvado por Mouzinho de Albuquerque incluiu uma plataforma de ações, entre elas: 

a codificação das leis africanas (1869), o enquadramento territorial dos indígenas na chamada 

Circunscrição Indígena (1895); a adjudicação de partes do território moçambicano às 

companhias de capital estrangeiro e, paralelamente, as campanhas de ocupação no norte, 

centro e sul de Moçambique (1888), a criação de um sistema judicial indígena (1899), a 
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 De acordo com os principais textos historiográficos moçambicanos, data de 1505 a fundação da primeira 

feitoria portuguesa, em Sofala, seguida da feitoria da Ilha de Moçambique, em 1507, e da conquista de Cabo 

Delgado, em 1522. A partir desse período os portugueses intensificaram os ataques e envio de expedições 

militares subsequentes, prosseguindo, dessa forma, a penetração rumo ao interior e, portanto, todo o processo de 

desintegração das estruturas sociais, políticas, culturais e econômicas locais. (História de Moçambique, v. 1, 

1983, p. 13). 
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criação da Secretaria dos Negócios Indígenas (1904), cujos termos de referência incluíam a 

definição da política indígena, a regulamentação das obrigações dos régulos (1929), a 

organização de um registro civil indígena, o controle da emigração, a definição do papel dos 

cipaios, a introdução de culturas obrigatórias, essencialmente a do algodão (1930), e, ainda 

nesta sequência, a organização do recrutamento da mão de obra (1940)
104

. 

 Esse conjunto de ações teve como consequências a eliminação das organizações 

políticas coloniais e as subsequentes reestrurações político-administrativas, levadas a cabo, 

em 1907, por Aires de Ornelas, e a partir de 1932, por António de Oliveira Salazar (este no 

contexto do Estado Novo português), e que foram acompanhadas pela publicação de 

legislação colonial: a Carta Orgânica da Colônia de Moçambique (1913), o Acto Colonial 

(1930)
105

 e a Lei da Reforma Administrativa Ultramarina, as quais constituíram alicerces 

fundantes do Estado Colonial em Moçambique, que durou até 1975. 

 Assim, a construção e efetividade do Estado Colonial Português é resultante de um 

longo processo de várias fases, com características próprias, expressamente já definidas no 

final do século XIX. Segundo Mondlane (1995), entre 1890 e 1910 ficaram definidas as 

principais características do colonialismo português: uma rede administrativa centralizada e 

autoritária; a aliança com a Igreja Católica; sistema de concessões; o trabalho forçado e a 

exportação, em grande escala, de trabalhadores para a África do Sul (Mondlane, 1995, p. 37). 

          No que se refere à educação em particular, não podemos perder de vista sua 

importância como estratégia e seus diferentes significados, em ambos os contextos. Num e 

noutro constitui não apenas um campo, mas, certamente, um ponto de partida obrigatório, 

sobretudo para compreendermos seu relevante papel nesses processos. 

 A crítica do sistema educacional colonial consiste, na produção acadêmica atual de 

Moçambique, um ponto de interesse e convergência em trabalhos de fôlego como, por 

exemplo, os de Brazão Mazula (1995), Miguel Buendia (1999), Severino Ngoenha (2005, 

2011) e José Castiano (2005, 2011). O seu rigor chama atenção, sobretudo, na escrita dos 

autores Severino Ngoenha (2005, 2011) e José Castiano (2005, 2011). Na medida em que 

traduzem uma acuidade crítica, ao ultrapassar a análise dos aspectos materiais não menos 

importantes, e perscrutar os mecanismos epistemológicos dessa arquitetura.  
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 Sobre a problemática do aparelho jurídico colonial imposto por Portugal a Moçambique e suas conseqüências 

sobre os nativos, ver a tese de Esmeralda Simões Martinez, Uma justiça especial para os indígenas - aplicação 

da justiça em Moçambique (1894-1930). Universidade de Lisboa, 2012. 

105
 O Acto colonial de 1930 foi precedido de outros dispositivos (de 1890, 1911, 1914 e 1926), a que Serra 

chama laborais, e em essência traduz um aperfeiçoamento do controle da exploração colonial sobre os povos 

moçambicanos, naquele contexto denominados de indígenas. História de Moçambique, v. 2, 1983. 
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 A montagem do sistema formal de educação no sistema colonial data do final do 

século XIX, com a criação das primeiras escolas oficiais em Moçambique. De acordo com 

Alda Saute, no período que vai do século XVI até 1845, “o interesse do governo português 

pela educação formal da colônia tinha sido até então limitado e esporádico e quase 

inteiramente a cargo das missões” (Saute, 1995, p. 16). Ocorre que, nesse primeiro momento, 

tratavam-se de escolas estatais destinadas e “obrigatória para todas as crianças europeias que 

residam numa zona de três quilômetros de uma escola e que tenham entre 7 e 14 anos de 

idade”, com os mesmos programas curriculares da Metrópole (Mondlane, 1995, p. 59). 

          Somente na década de 1930, nos marcos do Acto Colonial editado nesse mesmo ano, o 

governo português empreendeu a organização de um sistema de educação especificamente 

destinado aos nativos, àquela altura denominados indígenas. A partir da publicação do 

Diploma Legislativo nº 238, de 16 de maio de 1930, o referido ensino, qualificado de 

rudimentar, tinha os seguintes ramos: Ensino Rudimentar, Missionário ou de Adaptação 

(nomenclatura utilizada a partir de 1956); Ensino Primário (3ª, 4ª classes); Ciclo Preparatório 

(1º e 2º anos); e Admissão para o Liceu.  

 Essa organização de um ensino específico para indígenas convivia, segundo Saute 

(1995) e Mondlane (1995), com outro sistema escolar destinado a europeus, assimilados e 

asiáticos, dotado da seguinte estrutura: Ensino Primário (com cinco anos de obrigatoriedade) e 

Ensino Liceal, com três ciclos: 1º (dois anos), 2º Ciclo (três anos) e o 3º Ciclo (dois anos). 

Segundo Mondlane (1995, p. 57), este último ciclo destinava-se àqueles que se preparavam 

para entrar nas universidades portuguesas. 

 Se as bases do sistema rudimentar de ensino têm um arcabouço legal, essa legalidade,  

terminantemente, foi portadora, como não poderia deixar de ser, de um discurso que 

transformou os povos moçambicanos em indígenas. A construção desses dispositivos, 

portanto, foi fundamental para tal propósito. O Estatuto Político Civil e Criminal dos 

Indígenas e o Diploma Orgânico das Relações de Direito Privado entre Indígenas e não 

Indígenas, fundamentado nos Decretos 16.474 e 16.474, de 6 de fevereiro de 1929, são 

exemplos explícitos, ambos originados no Acto Colonial, na Carta Orgânica do Império 

Colonial Português e na própria Constituição Política do Estado Português. 

 “Deseja-se acentuar ter havido agora a preocupação de, sem enfraquecer a proteção 

legal dispensada ao indígena, considerar situações especiais em que ele pode encontrar-se 

com o caminho da civilização, para que o Estado tem o dever de impelir”, diz o texto de 
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apresentação do “Estatuto dos Indígenas Portugueses para as Províncias da Guiné, Angola e 

Moçambique”, de 1954: 

Art. 2º Consideram-se indígenas
106

 das referidas províncias os indivíduos de 

raça negra ou seus descendentes que, tendo nascido ou vivendo 

habitualmente nelas, não possuam ainda a ilustração e os hábitos 

individuais e sociais pressupostos para a integral aplicação do direito público 

e privado dos cidadãos portugueses.  

§ único: Consideram-se igualmente indígenas os indivíduos nascidos de pai 

e mãe indígena em local estranho àquelas províncias, para onde os pais se 

tenha temporariamente deslocado. (Estatuto dos Indígenas Portugueses das 

Províncias da Guiné, Angola e Moçambique, 1954, p. 4. Arquivo Histórico 

de Moçambique, grifos nossos).  

 

 Dessa forma, a outorga do direito à ilustração, facultada pelo colonizador e respaldada 

em instrumentos legais, é certamente um dos elementos importantes de todo o processo que 

criou essas identidades, no sentido empregado por Quijano (2005). E, que, no caso de 

Moçambique, independente do grupo étnico foram denominados de indígenas. 

A regulação foi uma prática sem dúvida fundamental, para assegurar essas novas 

identidades culturais. No entanto, a massificação desse teor, viabilizada por outros meios, foi 

ação deveras importante e determinante para a efetividade do sistema discriminatório, 

baseado no aspecto racial. Nesse sentido, considero pertinente pensar que o teor da escrita 

acerca da memória histórica portuguesa, largamente difundida através da escrita escolar e no 

ensino, demarcou um lugar privilegiado nas políticas racistas de cunho educacional, na 

arquitetura de dominação colonial. O Art. 6º do referido Estatuto indígena é ilustrativo da 

afirmação:  

o ensino que for especialmente destinado aos indígenas deve visar aos fins 

gerais de educação moral cívica, intelectual e física, estabelecidos nas leis e 

também na aquisição de hábitos e aptidões de trabalho, de harmonia com os 

sexos, as condições sociais e as conveniências das economias regionais. 

§ O ensino a que este artigo se refere procurará sempre difundir a 

língua portuguesa, mas, como instrumento dele, poderá ser autorizado o 

emprego de idiomas locais
107

. (Estatuto dos Indígenas Portugueses das 
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 No texto de 1954 foi suprimida, na definição do que era um indígena, a expressão “não indígena” presente no 

Estatuto de 1929, originado do Decreto nº 18.743 de 6 de fevereiro de 1929, conforme artigo 2º: “para efeitos do 

presente Estatuto, são considerados indígenas os indivíduos da raça negra ou dela descendentes que, pela sua 

ilustração e costumes se não destingam do comum daquela raça; e não indígenas, os indivíduos de qualquer raça 

que não estejam naquelas condições. Aos governadores das colônias compete definir, em diploma legislativo, as 

condições especiais que devem caracterizar os indivíduos naturais delas ou nelas habitando, para serem 

considerados indígenas, para efeito da aplicação do Estatuto e dos diplomas especiais”. Fonte: Estatuto dos 

Indígenas portugueses das Províncias da Guiné, Angola e Moçambique. Lisboa, 1954. Arquivo Histórico de 

Moçambique.  
107

 A respeito do uso dos idiomas locais referido no documento, só pode ser tomado como uma falácia. No 

período colonial funcionou apenas como recurso para os missionários ensinarem a língua portuguesa no ensino 

rudimentar, conforme mostra o estudo de Lurdes José Lopes Zilhão, O ensino bilíngüe na Província de Manica: 

um estudo de caso da escola Sol (2012). A problemática da educação multilinguística em Moçambique está 

apenas no princípio, como questão de debate e objeto das políticas educacionais. Embora as estatísticas 
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Províncias da Guiné, Angola e Moçambique, 1954, p. 6. Arquivo Histórico 

de Moçambique, grifo nosso). 

 

 Criadas formalmente as escolas rudimentares, importa assinalar que todo o processo 

curricular estava sob a gestão, num primeiro momento, do Departamento de Educação e 

Instrução do Território e, depois, da Igreja. Uma atribuição, segundo Modlane, iniciada nos 

anos 1940. “Entre 1940 e 1960, a Igreja Católica assumiu oficialmente a tarefa de elaborar os 

programas curriculares, e os exames passaram a ser feitos pela autoridade eclesiástica, assim 

como a atribuição dos diplomas” (Mondlane, 1995, p. 58). Aos indígenas, destinaram-se 

ainda o ensino Profissional e Normal
108

, este último com o objetivo de formar professores 

autóctones. 

          Entretanto, mesmo tardio (década de 1930), o sistema  caracterizou-se pela separação e 

por alto grau de exclusão. As estatísticas sobre o ingresso e permanência de africanos, nesse 

sistema de escolarização, inegavelmente comprovam a exclusão operante durante toda a 

vigência do sistema colonial moçambicano. Segundo Mondlane, 

embora quase 98% da população de Moçambique seja composta de africanos 

negros, apenas uma pequena porção das crianças que freqüentam as escolas 

primárias são africanas, e é insignificante o número de crianças africanas no 

ensino secundário. Em 1963 havia 311 escolas primárias com um total de 

25.742 alunos, mas deles apenas um quinto eram africanos. (...) Em 1960, na 

maior escola secundária de Moçambique (Liceu Salazar, em Lourenço 

Marques), havia apenas 30 estudantes africanos de um total de mais de 1000 

alunos (Mondlane, 1995, p. 60). 

 

 Outro exemplo advém dos critérios exigidos a um candidato indígena com pretensões 

a se tornar professor: num primeiro momento, segundo Saute (1995 p. 56), pedia-se idade 

                                                                                                                                                                                     
evidenciem que apenas 6% da população atual têm o português como língua materna e 39% como segunda 

língua, somente em 2004, no contexto da reforma curricular do ensino básico, foi oficialmente implantada a 

obrigatoriedade do ensino bilíngüe. Segundo mostra o mencionado estudo, os esforços com essa finalidade em 

Moçambique tiveram início nos anos 1970, seguido de uma experiência-piloto nas Províncias de Tête e Gaza nos 

anos 1990. Atualmente, o ensino de uma língua bantu é obrigatório apenas para as duas primeiras classes do 

ensino básico. Já na 3ª classe o ensino é ministrado usando uma língua bantu e o português, e, da 4ª classe em 

diante, adota-se apenas o português. Mesmo assim, confere o estudo, que atualmente o ensino bilíngue está 

presente em praticamente todas as províncias, com um total de 21.500 (vinte e um mil e quinhentos alunos), em 

dados de 2008. De qualquer forma, o que os estudos sobre a questão da exclusão das línguas bantu em todo o 

período colonial, sobretudo do ensino, vem mostrando é que esta exclusão produz entre outras coisas, a retenção 

de boa parte das crianças moçambicanas no processo de escolarização. Ou seja, diretamente, afirmam esses 

estudos, um fator determinante no alto índice de reprovação e evasão escolar registrado no país atualmente. 
108

 Acerca da habilitação dos professores indígenas para as escolas rudimentares, o trabalho de Saute (1995) traz 

um conjunto significativo de documentos primários e de reflexões acerca da 1ª escola na colônia com essa 

finalidade, a escola José Cabral. Oficialmente criada em 1926, somente iniciou suas atividades em 1930. No 

primeiro momento (1926-1941) esteve sob a jurisdição do governo colonial, na fase seguinte (1941-1959), foi 

dirigida pela Igreja católica secular, continuando sob a direção da Igreja, porém sob a responsabilidade dos 

Irmãos Maristas (1959-1967). A partir daí, explica a autora, o governo, no contexto das pressões anticoloniais, 

retomou a direção, encerrando suas atividades na década de 1970. 
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mínima de 16 anos, bom comportamento moral e civil, aprovação em exame de instrução 

primária elementar e não ter moléstia ou defeito físico incompatível com a profissão. Já a 

partir da década de 1940, a essas exigências acrescentaram-se a certidão de batismo
109

 e 

diploma ou certidão de comportamento moral e religioso.  

 Na década de 1950, essas exigências aumentaram, estreitando ainda mais o acesso do 

indígena à ilustração. Requereu-se, segundo a autora, a conclusão da 4ª classe e a 

apresentação de um documento assinado pelo candidato comprometendo-se a  prestar serviço 

à Missão por  no mínimo 10 anos. Na década seguinte, nota-se que tanto a autoridade 

eclesiástica quanto a civil partilhavam o rigor seletivo, posto que era solicitado ao candidato a 

certidão de batismo, expedida pela igreja, e o atestado de “idoneidade moral e cívica”,  

fornecido pela autoridade administrativa. Além disso, ainda era requisitado um “Atestado de 

robustez” e boletim de vacina contra a varíola (Saute, 1995, p. 57). 

 A educação formal, seccionada racialmente (escola para pretos e escolas para brancos 

europeus), selecionava tanto no ingresso quanto na saída do sistema, como demonstram as 

estatísticas de graduados nas escolas de formação de professores indígenas. Houve anos, 

revela o estudo de Saute, que nenhum candidato foi aprovado. Em 1930, por exemplo, 

ingressaram 61 alunos, mas nenhum deles obteve aprovação. Em 1932, novamente, em 73 

ingressos, nenhuma aprovação. (Saute, 1995, p.58). 

 Assim sendo, a educação formal no período colonial moçambicano constituiu um 

instrumento de demarcação do lugar racial de brancos e negros. A severa barreira racial que 

alí se construiu e foi alimentada tem uma vigência longa e multifacetada. Na medida em que 

seus mecanismos de coerção e exclusão foram atualizados e readequados. Refiro-me, neste 

caso, à legislação, aos programas disciplinares, ao conteúdo, à perspectiva e, sobretudo, às 

práticas segregacionistas. 

 Nesse contexto, qual foi o papel da literatura escolar? Quais aspectos são importantes 

pautar para discutí-la como um dos elementos significativos na construção desses marcadores 

raciais? 

 

3.1. Regular, controlar e difundir 

 Como já mencionado anteriormente, toda a educação formal em Moçambique colonial 

era de competência restrita do governo português. Mesmo no caso do ensino indígena, gerido 
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 Ao supervisor da missão competia a expedição da referida certidão. Com isso, somente os que estudavam em 

escolas controladas pela Igreja Católica e eram batizados se enquadravam nesses critérios. 
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pelas missões, ao Estado cabia legislar. Nesse contexto, os ordenamentos legais constituíram  

um suporte fundamental para capitanear, controlar e subsidiar a produção dessa literatura. 

Qual a concretude dessa afirmação no tocante aos manuais escolares? 

 Em primeiro lugar, trata-se de uma relação normatizada, o que pudemos identificar ao 

percorrer o conjunto das medidas legais expedidas pelo governo ultramarino português para 

suas colônias, tendo como objeto os manuais escolares. De uma forma geral, esse aparato 

contemplou uma diversidade significativa de categorias legais: portarias, despachos, decretos, 

retificações e avisos, conforme exemplificado no gráfico abaixo: 

Gráfico 9: Categorias da legislação sobre manuais escolares expedidas pelo Governo Ultramarino 

no período de 1951-1974 

 

Fonte: Anuários de Ensino -1951 a 1974. Arquivo: Centro de Documentação do Ministério da 

Educação\MINED-Moçambique. Sistematização da autora. 

 

 Estes dados (Gráfico 9) são certamente indicativos da incumbência do governo 

ultramarino de legislar sobre os manuais escolares a serem adotados nas suas colônias. Esse 

papel normatizador do governo português tem caráter normativo e designativo ao mesmo 

tempo. Evidencia, também, uma abrangência significativa em termos de aplicação dessas 

normas, uma vez que estas contemplavam todos os níveis escolares da educação básica e eram 

obrigatórias em todas as possessões territoriais do chamado Ultramar, que compreendia as 

Províncias de São Tomé, Cabo Verde, Macau, Moçambique, Angola e Guiné, como parte dos 

domínios do chamado Estado Português da Índia
110

. 

 Por exemplo, com relação aos níveis escolares, a legislação publicada no período em 

questão contemplou todos os graus e modalidade de escolaridade da educação básica, àquela 

altura assim estruturada: Ensino Primário - oficial e particular; Liceal; Profissionalizante - 
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 O Estado Português da Índia logo no princípio da conquista referia-se a todas as possessões que 

compreendiam desde a África Austral ao sudeste asiático, com capital em Goa desde 1510. Porém, no que se 

refere às possessões asiáticas, faziam parte do domínio português as seguintes áreas: Timor, Solor, dominados 

até 1844, Nagar Haveli e Dadrá até 1954 e Goa, Damão e Diu que ficaram sob domínio português até 1961. 

0

5

10

15

20

Portarias Despachos Decretos Retificações Avisos

3 4

1 1

17



138 
 

Técnico, Industrial e Comercial; e Ciclo Preparatório. Com isso, podemos afirmar que o 

controle sobre o que ensinar não estava restrito apenas à definição dos programas 

curriculares
111

, mas também abarcava o conteúdo da escrita veiculado por esses manuais. 

 Embora o foco da minha análise não sejam os programas curriculares, não deixa de ser 

relevante chamar atenção para a sua importância no norteamento do escrever, não apenas  

porque os programas desse período versaram, explicitamente, sobre o aspecto pedagógico, 

mas, principalmente, pelo enquadramento da perspectiva e das regras sobre as quais foi 

assentada a escrita escolar. Veja-se, por exemplo, a Portaria 15:108, de 10 de novembro de 

1954, que aprovou o programa das disciplinas do ensino liceal para o Ultramar. Diz o texto: 

1º. Sem quebra da uniformidade do objetivo próprio do ensino liceal, 

cumpre às autoridades e conselhos escolares velar no sentido de que 

naquelas disciplinas e matérias cuja didáctica assenta na observação e 

experimentação se prefiram os elementos e centros de interesse que o meio 

ambiente da respectiva província pode proporcionar. 

 2ª. Na disciplina de História (4º e 5º anos) é obrigatória, em cada ano, a 

introdução de lições expressamente dedicada à versão dos factos da 

história de Portugal ocorridos na Província respectiva, conquanto 

integrados na linha geral dos acontecimentos relativos à Nação 

Portuguesa.  

3ª. Na disciplina de História Geral da Civilização (6º ano) e em História da 

Civilização Portuguesa (7º ano) dar-se-á a devida amplitude aos reflexos 

na respectiva província dos factos da história da civilização portuguesa 
constantes das rubricas do programa. (Anuário do ensino, 1954, p. 111, 

grifos nossos). 

 

 Outro aspecto frontal na construção e controle do teor dessa escrita da História dá-se 

na definição de quais manuais deveriam ser adotados. Nesse sentido, toda a legislação do 

período em questão traz a lista dos livros obrigatórios, detalhando títulos, autores e séries para 

os quais se destinavam e, em alguns deles, até mesmo a indicação da livraria distribuidora, 

como mostrado a seguir no excerto de uma dessas leis.  

 Boletim Oficial nº 47, 2ª série, de 19 de novembro de 1955, publica um despacho da 

Direção Geral do Ensino Ultramarino acerca dos livros a serem adotados no ano de 1955, com 

o seguinte teor:  

Despacho que manda adoptar vários livros para o ensino Liceal do Ultramar 

- Substitui a lista inserta no Diário do Governo nº 276, de 24 de novembro de 

1954.  Pelo despacho do Ministério do Ultramar de 5 de Outubro de 1955: 

Adoptados para o ensino Liceal do Ultramarinos termos da primeira parte do 

artigo 388 do Estatuto do Ensino Liceal, conforme relação da Portaria nº 
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 De acordo com o que pude constatar na legislação educacional expedida pelo governo português para as 

colônias ultramarinas, há um significativo número de dispositivos legais que normatizaram esses programas. 

Normalmente, contemplando as principais modalidades de ensino, inclusive o ensino rudimentar. Todavia um 

aspecto que se faz importante assinalar diz respeito à indicação de manuais, de acordo com o conteúdo temático 

dos referidos programas.  
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12:238, de 9 de janeiro de 1948, os seguintes livros, em substituição dos 

constantes da lista publicada no Diário do Governo nº 276, 2ª série, de 24 de 

Novembro de 1954” (Anuário de Ensino 1955 p. 240)
112

. 

 

 Os manuais escolares de História, obrigatórios para o ensino no Ultramar no ano de 

1955, relacionados pelo referido despacho foram: “Compêndio de História Universal, 3º ano, 

por Antônio Matoso
113

. Depositária, Sá da Costa, Lisboa; “Compêndio de História 

Universal”, 4º ano, idem; ”Compêndio de História Universal”, 5º ano, idem” (Despacho da 

Direção-Geral do Ensino publicado no Boletim Oficial nº 47, 2ª serie, de 19 de novembro de 

1955. Anuário de Ensino 1955 p. 242). 

 O despacho em questão contemplou o conjunto dos componentes disciplinares do 1º 

ao 3º ciclo. Especial atenção aos livros de leitura, normalmente indicados, no caso do 1º ciclo, 

juntamente com os livros de História, em aspecto bastante expressivo da integração entre 

língua e História
114

, característico, sem dúvida, do empenho do colonizador em unir duas 

dimensões fundamentais do processo de expansão da cultura portuguesa no mundo colonial: a 

adoção da língua portuguesa e da história do colonizador. 

 Conforme assinalado anteriormente, no tocante à abrangência em termos de níveis e 

modalidades, esta normatização do ensino colonial também era aumentada no que diz respeito  

à cobertura das matérias de ensino: História, Geografia, Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências Naturais, Línguas, Educação Religiosa e Moral, etc. O Aviso publicado no Boletim 

Oficial nº 34, 2ª série, de 24 de agosto de 1963, reforça essa inferência:  

                                                           
112

 No referido Despacho, a lista dos Manuais indicados para o ensino Liceal contemplou os três ciclos que 

constituíam, na época, essa modalidade de ensino, com as seguintes disciplinas: Língua e História Pátria; 

Francês, Matemática e Desenho, para o 1º Ciclo. Português, Francês, Inglês, História, Geografia, Ciências 

Naturais, Ciências Físico-Químicas, Matemática, no caso do 2º Ciclo. E Latim, Alemão, Inglês, Francês, 

Ciências Naturais, Ciências Físico-Químicas, Matemática e Desenho, relativas ao 3º Ciclo. Cf. Diário do Ensino, 

1955 p. 240-242. 
113

 Segundo entrevista realizada no dia 07/12/2013 com a professora Eulália Maximiliano, docente de História no 

período colonial moçambicano, os compêndios de História de Portugal de autoria de Antônio Matoso foram 

muito utilizados em todo aquele período. Não por acaso, o conjunto da legislação a que tive oportunidade de 

coletar no período de estudo de campo em Maputo confirma a informação da entrevistada.  Constatei que o 

referido autor de fato está indicado em vários dispositivos do período colonial, como, por exemplo, no Despacho 

de 1961, “que designa os livros adoptar no ensino liceal no ultramar”; assim como nos avisos com a mesma 

finalidade dos anos de1966 e 1968, dentre outros localizados na referida legislação. Fonte: Anuários de Ensino 

do período de 1950 a 1974. Centro de Documentação do MINED/Moçambique.  
114

 Nesse período, segundo pude constatar ao trabalhar com a referida legislação, foi comum a adoção 

dos chamados livros de leituras. O conteúdo desses livros, na verdade, constituía um reforço do 

conteúdo de História de Portugal, com a diferença que os marcos historiográficos eram diluídos no 

próprio conteúdo selecionado como tema de leitura. Assim, por exemplo, os feitos das grandes 

navegações, a biografia das dinastias portuguesas (caso de Egas Moniz, D. Afonso Henrique, Viriato 

Correia etc.), a história dos santos e os imperativos da moral religiosa e cristã foram conteúdos 

praticamente obrigatórios e correntes nesses livros. Para uma cuidadosa observação desses aspectos,  

ver a lista de livros de leitura do banco de dados da Biblioteca Digital Memórias da África e do 

Oriente: Disponível em: http://memoria-africa.ua.pt/Library/LivrosEscolares.aspx 

http://memoria-africa.ua.pt/Library/LivrosEscolares.aspx
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Aviso que manda adoptar nas escolas do ensino técnico da Província, dois 

livros escolares de Religião e Moral: Ciclo Preparatório: Deus e os homens 

-I volume, pelo Pe. Dr. Amilca Amaral. Curso de Formação e de 

aprendizagem, Deus e os homens - II volume Pe. Dr. Amilca Amaral. 

Direção dos Serviços de Instrução, em Lourenço Marques, 20 de Agosto de 

1963. O Substituto do Director, Laurindo José da Costa. (Anuário do Ensino, 

1964, p. 99, grifo nosso).  

 

 O controle de todas as matérias de ensino fica evidente na quantidade dos referidos 

dispositivos (Gráfico 9, p. 137). Dessa forma, podemos verificar que até 1974, ano que 

antecede a independência de Moçambique, oficializada a 25 de junho de 1975, esses 

dispositivos foram tanto diversificados quanto aumentaram, significativamente, entre as 

décadas de 1950 e 1970, como exemplifica a tabela subseqüente: 

Quadro 5: Identificação e evolução da legislação ultramarina sobre os manuais escolares por 

período 

 

Década de 

1950 

Quantidade Tipo Modalidade de ensino 

1953 1 Portaria Comissão de Expansão do Livro 

1955 1 Despacho Liceal 

1956 1 Despacho Liceal 

1957 1 Despacho Liceal 

1959 1 Aviso Primário Oficial 

Década de 

1960 

   

1960 1 Portaria Nomenclatura de livros didáticos 

1962 2 Avisos Liceal; Primário Oficial e Particular 

1963 4 Avisos Liceal Particular e Oficial, Técnico 

1964 1 Aviso Liceal Particular e Oficial, Técnico Profissional 

1966 1 Aviso Técnico Profissional 

1968 1 Aviso Liceal; Técnico e Primário 

Década de 

1970 

   

1971 1 Portaria Comissão de Expansão do Livro-Ampliação 

1972 2 Avisos Primário; Liceal;Técnico;Preparatório 

1973 1 Decreto; 

Retificação 

Regulamentação da avaliação ; Primário 

1974 5 Avisos Liceal; Secundário Técnico; Preparatório; 
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Primário;  

Fonte: Manuais escolares de História de Portugal, referente ao período de 1950 a 1974. Sistematização da 

autora. 

 Essa normatização respaldou uma perspectiva de controle da qual a escrita foi objeto. 

Nesse sentido, penso tratar-se de um controle a ser compreendido não somente nos termos da 

sua instituição legal, mas na relação com outro aspecto que considero central: a legitimidade 

da cultura escrita. Ou seja, os mecanismos envolvidos nesse processo inscrevem-se, nesse 

contexto, não apenas como função auxiliar, mas, sobretudo, como um estatuto,  na medida em 

que subverteu e ignorou as práticas e lógicas dos universos sulbaternizados.  

 A construção de uma perspectiva difusionista, garantida através da escrita, constituiu 

aspecto a não se perder de vista. A sua expansão corroborou, indiscutivelmente, para a difusão 

dos códigos de civilização do colonizador, portanto, um elemento de relevo deste 

difusionismo. Depreendo que através desse veículo, um dos mais importantes entre os que 

constituíram o estatuto colonial, pôde ser assegurada uma memória escrita da História de 

Portugal, cuja obrigatoriedade nas colônias ultramarinas teve efeito de lei, ou seja, a lei como 

instituinte da escrita.  

 Pensada nessa perspectiva, é fundamental não perder de vista que essa relação, tornada 

praticamente intrínseca ao contexto colonial moçambicano, na verdade o extrapolou. A escrita 

legitimada pela força da lei colonial reverberou para além desse período. E tanto durante a 

administração colonial, quanto posteriormente, tem peso considerável na visão que sobrepõe o 

escrito ao oral. 

  A criação e institucionalização da chamada “Comissão de Expansão do Livro 

Português no Ultramar”, de 1953, é significativa como elucidação da referida perspectiva, 

tendo como meio primordial a literatura escolar. Instituída pela Portaria nº 14:597, no  âmbito 

das ações do Ministério do Ultramar, a Comissão de Expansão do Livro, segundo o texto, 

decorreu de “uma diligência” do referido ministério: 

tornado-se preciso que as diligências do Ministério do Ultramar com vista à 

expansão do livro português nas províncias ultramarinas sejam concentradas 

numa entidade que assegure as coordenações mais necessárias naquele 

sentido: manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministério do 

Ultramar, o seguinte: É constituída na Direção-Geral do Ensino a Comissão 

de Expansão do Livro Português no Ultramar, em que estarão representadas 

a Direção-Geral do Ensino, a Agência-Geral do Ultramar e a Direção do 

Grêmio Nacional dos Editores e Livreiros
115

, competindo a respectiva 

                                                           
115

 O Decreto-Lei nº 44.348, de 14 de Maio de 1962, autorizou o Grêmio Nacional dos Editores e Livreiros a 

atuar diretamente nas províncias ultramarianas, conforme reza o texto do Decreto em questão: “Autoriza o 
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presidência ao representante da Direção-Geral do Ensino”. Ministério do 

Ultramar, 3 de Novembro de 1953 – O Ministro do Ultramar, Manuel Maria 

Sarmento Rodrigues. (Anuário do Ensino, 1953, p. 153).  

 

 Mais tarde, em 1971, por meio da Portaria 10/71, de 5 de janeiro, o Ministério do 

Ultramar ampliou a abrangência institucional da Comissão, vinculando-a à própria Direção 

Geral de Educação e também ampliando a representação, com a inclusão da Corporação da 

Imprensa e das Artes Gráficas. A partir daí, a expansão do livro português passou a ser 

também uma competência administrativa da referida instituição educacional.  

 Essa comissão tem peso institucional, mas, sem dúvida, também simbólico, sobretudo 

para pensarmos a relação entre escrita e colonização. A ideia da expansão acabou sendo 

expressamente acordada e firmada através de instrumentos legais. Expandir o livro português 

no ultramar foi emblemático. 

 Outro aspecto da política de controle da escrita escolar diz respeito à avaliação. A 

“apreciação dos livros escolares” tornou-se lei nos idos da década de 1970. Como objeto de 

regulação, por parte do governo colonial, pode-se inferir que politicamente o governo colonial 

completaria seu cerco com a publicação do Decreto nº 61\71, de 24 de Fevereiro, que 

determinava: 

torna-se necessário regular a forma como decorre a apreciação de livros 

escolares do ensino primário e secundário destinados às províncias 

ultramarinas, tal como já se determinou quanto aos que se destinam ao ciclo 

preparatório do ensino secundário. Por motivo de urgência, ao abrigo do 

(parágrafo) 3º 136 da Constituição; usando da faculdade conferida pelo 

(parágrafo) 1º do artigo 136 da Constituição e de acordo com o (parágrafo 

2º) do mesmo artigo, o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei 

no Ultramar, o seguinte: 

Artigo 1º. Os livros, compêndios e cadernos a usar no ensino primário e 

secundário do Ultramar dependem de aprovação ministerial, sob parecer do 

Gabinete de Estudos da Direção-Geral de Educação, competindo a escolha 

entre os aprovados as seguintes entidades: a) No ensino Primário, às 

Inspeções Provinciais de Angola e Moçambique e aos Serviços de Educação 

das restantes Províncias; b) No ensino secundário, aos Conselhos escolares 

dos estabelecimentos de ensino. (Anuário de Ensino, 1973, p. 29-30, grifo 

nosso). 

 

 Constituído por 22 artigos, o decreto, além de regular a produção técnica dos livros 

escolares a serem destinados às colônias do ultramar -  formas e prazos de inscrição das obras 

(Art. 8º.  ao 15º.), prazos de vigência (Art. 5º)
116

, orientações técnicas (Art. 21), etc. - primou 

                                                                                                                                                                                     
Grêmio Nacional dos Editores e Livreiros a alargar o seu âmbito territorial às Províncias Ultramarinas, nos 

termos da legislação vigente na Metrópole”. Fonte: Anuário do Ensino, 1964, p. 895-896. 
116

 De acordo com este artigo, o prazo de vigência de um livro aprovado sob as orientações desse decreto era de  

3 anos, renovável  por mais 2. Nesse sentido, podemos inferir que a vigência do seu uso nas escolas era bem 

extensa. 
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por estabelecer, de forma efetiva, a prerrogativa da aprovação apenas ao ministério. Conforme 

determinava o Artigo 1º, já citado, mesmo o parecer sendo competência do Gabinete de 

Estudos da Direção-Geral de Educação, a quem competia a escolha entre os aprovados pelos 

dois avaliadores de cada disciplina, designados pelo diretor geral de Educação (Art. 16), o 

veredito final cabia ao ministério, ou seja, a centralização burocrática evidencia outras formas 

de gestão, cuidadosamente controladas e eficazes no processo de implementação do 

colonialismo e do racismo. 

 Nota-se, no âmbito dessa regulação, a preocupação em torno da questão moral e civil, 

objeto do Artigo 3º: “não poderão ser considerados os trabalhos que se mostrem em 

desarmonia com a moral tradicional do País ou com os superiores interesses e valores da 

Nação” (Decreto 61/73, publicado no Boletim Oficial 1ª série, nº 30, de 30 de março de 1973. 

Anuário de Ensino, 1973, p. 30, grifo nosso), corroborando para assegurar, nos termos da lei e 

através de um procedimento pedagógico, a ratificação do conteúdo da difusão: a história e a 

cultura portuguesa através da escrita escolar. 

 Conforme assinalado anteriormente, o detalhamento da regulamentação reforçou, de 

forma intencional, esse controle. Nesse sentido, o Art. 22 é emblemático, como se pode 

observar no seu teor: “não é permitido aos professores, quando haja livros autorizados para 

uma disciplina, orientar por outros livros” (Decreto 61/73, publicado no Boletim Oficial 1ª 

série, nº 30, de 30 de março de 1973. (Anuário de Ensino, 1973, p. 32). 

 O arcabouço legal que embasou a relação do Estado colonial com os manuais 

escolares serviu, indiscutivelmente, para exercer um controle efetivo sobre a escrita escolar, 

porquanto elemento fundamental na construção da legitimidade do estatuto colonial, tão 

premente naquele contexto. No cerne da construção dessa legitimidade estava o controle da 

formação educacional, de uma forma geral, notadamente o controle da escrita desses manuais, 

cujos destinatários eram também os indígenas. Entendemos que tais  aspectos  não podem  ser 

desprezados  na problematização da  literatura aqui em estudo. 

Diante, portanto, dessa estrutura normatizada, legitimada e controlada, quais discursos 

sobre povos africanos foram produzidos pelos conteúdos e abordagens desses manuais
117

? 

Qual a base desses discursos? 

                                                           
117

 Embora o conteúdo dos manuais como um todo tenha sido considerado, na minha análise, para pensar as 

questões postuladas nesse tópico, tomei como conteúdo principal os capítulos referentes ao Ultramar, mais 

especificamente à África. 



144 
 

3.2. “Ceuta é de deus e a África foi de cristãos”: os discursos sobre a África na escrita 

escolar da História de Portugal - décadas de 1950 - 1970 

 Quando iniciei as atividades da pesquisa de campo em Maputo, no segundo semestre 

de 2013, o alvo de muitas idas e vindas aos principais arquivos da cidade era localizar os 

manuais escolares de História, primordialmente. 

 No começo, devido ao período da investigação, me deparei com a seguinte realidade: 

os livros de História adotados em Moçambique até 1975 eram referentes à História e 

Geografia de Portugal - o que de certa forma deve ter acontecido em toda a África em relação 

às demais potências colonizadoras. Por tal razão, principiei minhas buscas por esses manuais. 

Entretanto, aquilo que parecia ser um alvo fácil tornou-se logo motivo de angustia. E qual a 

razão?  

 Os manuais do referido período, segundo informações obtidas de diferentes pessoas, 

dentro e fora dos arquivos em que pesquisei, haviam sido queimados, se não todos, parcela 

significativa dos livros, após a oficialização da independência de Moçambique, em 25 de 

junho de 1975, já que “tudo que lembrava o colonialismo deveria ser exterminado”, 

informação não oficial que ouvi ao manifestar minha dificuldade em localizá-los nos 

principais arquivos de Maputo. O Quadro 6 abaixo contém a relação do material  que foi 

possível encontrar: 

Quadro 6: Relação dos manuais escolares por período, localizados nos arquivos de Maputo 

Título Autor Ano Arquivo 

01.118 Portugal, História e 

Geografia para o Ciclo 

Preparatório do Ensino 

Secundário. Primeiro Ano. 

Tomo I. Editora Aster, 

Henrique Barrilaro; 

VIDAL, Frederico Perry; 

BARRETO, Mascarenhas 

Década de 1950 Biblioteca do Arquivo 

Histórico de Moçambique. 

 

02. Lições de História de 

Portugal – Meu Livro de 

História de Portugal- O 

aluno 

 

Paz, Mendoça. Década de 1950 Biblioteca do Arquivo 

Histórico de Moçambique. 

03. História e Geografia Maria da Graça Lameiras; Década de 1960  

                                                           
118

 Os títulos 01, 03 e 04 se repetem no acervo das Bibliotecas Nacional e do Mined. A pesquisa de campo 

realizada entre setembro e dezembro de 2013 foi feita no acervo dos  seguintes arquivos: Biblioteca do Arquivo 

Histórico de Moçambique, Biblioteca Nacional de Moçambique, Biblioteca e Centro de Documentação do 

Ministério da Educação/Mined.  
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de Portugal para o 2º ano 

do Ciclo Preparatório do 

Ensino Secundário. Porto 

Editora EMP. Ltda 

Fluminense, Livraria 

Arnado. 

SIMÕES, Manuela da 

Costa Simões; FREITAS, 

Gustavo de Freitas 

 

04. História e Geografia 

de Portugal. Para o Ciclo 

Preparatório do Ensino 

Secundário – 1º Ano. 

Verbo Escolar Editora: 

Porto 

 

CAVACO, Maria Helena 

de Almeida; COSTA, 

Maria Helena Porto 

1970? Biblioteca do Ministério 

da Educação/MINED 

05. História e Geografia 

de Portugal Para o Ciclo 

Preparatório do Ensino 

Secundário – 2º Ano. 

(Fichas de Trabalho). 

Lisboa: Verbo Escolar 

Editora. 

SANTOS, M. Martins 1973 Biblioteca do Ministério 

da Educação/MINED. 

06. História de Portugal 4ª 

Classe. Edições Despertar: 

Porto. 

 

PIMENTA, João Armando 

Pimenta; JORGE, 

Eduardo; PIRES, 

Fernando 

1974 Biblioteca do Ministério 

da Educação/MINED 

    

  

Mais do que a extensão material do fato (nenhum dos informantes forneceu dados 

quantitativos), a dimensão simbólica é particularmente significativa para estimular a reflexão 

acerca do lugar da literatura escolar como questão relevante no colonialismo e na transição 

entre o colonial e o pós-colonial em Moçambique, permitindo acompanhar como ocorreu (ou 

não) essa discussão no processo de construção da ruptura colonial. De qualquer forma, os 

manuais de História e Geografia de Portugal foram, nesse período e por força de lei, 

obrigatórios em Moçambique colonial e nas demais colônias do Ultramar. 
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Figura 12: Tomada de Ceuta, 1415 

119
  

No dia 21 de Agosto de 1415, depois de uma luta em que, de parte a parte, se 

lutou com heroísmo - o heroísmo próprio daqueles para quem a vida e a 

morte tem valor diante de Deus -, a cidadela de Ceuta rendeu-se a Nuno 

Alvares. O próprio Rei e seus três filhos mais velhos tinham já dominado o 

resto da cidade. Começava assim um tempo novo na História de Portugal 

(Portugal: História e Geografia - Tomo I - década de 1950, p. 85, grifo 

nosso). 

 A sobreposição da imagem ao texto certamente não altera a perspectiva da minha 

análise acerca da escrita em questão. Sobretudo pela importância de ambos na construção de 

abordagens sobre África. Um e outro constituem recursos importantes na composição de 

discursos com esse teor, caminho que venho construindo ao longo deste trabalho, seja do 

ponto de vista metodológico ou da construção do entendimento analítico. 

 Não por coincidência o capítulo “A missão de Portugal no Mundo” (p. 85 ss), do 

Manual escolar História e Geografia de Portugal, de Henrique Ruas et al., inicia com a 

tomada de Ceuta pelos portuguesas, em 1415. Esse marco fundacional
120

 da ação colonialista 

imperialista em África, além do peso histórico que representa, como conteúdo da escrita em 

questão é significativamente expressivo de como a África foi construída por discursos na 

escrita escolar produzida por Portugal para Moçambique. 

 A versão européia da história dos povos africanos não poderia estar ausente nos 

Manuais de História de Portugal especificamente nesse período, justamente porque coincidia 

com o domínio colonialista sobre essa região por parte de Portugal. E também porque 

importava não apenas construir a imagem do colonizado, mas, acima de tudo, a do 

colonizador. E, fundamentalmente dizer aos próprios, quem eram. Mas, acerca de quais 

assuntos  trataram esses manuais escolares? 

                                                           
119

 Iconografia de 1572, intitulada Civitates Orbis Terrarum, de autoria de Georg Braum e Franz Hogenberg. 

Origem: http://diglit.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1582bd1.   

Fonte: Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Braun_Ceuta_UBHD.jpg Acesso em 01/04/2014. 
120

 Sobre a tomada de Ceuta como fato histórico e invenção, ver a tese de Kátia Brasileiro Michelan: Ceuta, para 

além da terra dos mouros - A fabricação histórica de um marco do império português (Século XV e início do 

XVI). Programa de História da UNESP/Franca, 2013. 

http://diglit.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1582bd1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Braun_Ceuta_UBHD.jpg
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 O gráfico subsequente exemplifica, de forma temática, um apanhado do teor dos 

manuais analisados, tomando-se como referência a produção imagética: 

Gráfico 10: Temas da imagética sobre África nos manuais de História de Portugal - 1950 a 1974 

 

Fonte: Manuais escolares de História de Portugal referente ao período de 1950 a 1974. Sistematização da autora. 

 Como podemos visualizar no Gráfico 10 acima, o tema das riquezas coloniais e das 

conquistas portuguesas foi predominante. Com relação ao primeiro, é importante pensar que 

evidenciar as dimensões geográficas, como também materiais, do Ultramar, era um conteúdo 

indispensável, na medida em que dava materialidade aos feitos das conquistas e consequente 

expansão. 

 A visualização do aporte material, tais como: as culturas agrícolas específicas de cada 

porção ultramarina, os aspectos geográficos, etc., bem como os tipos físicos dos nativos (tema 

que abrange, nos manuais, 18% do conteúdo) e seus habitat natural são recorrentes em todos 

os manuais. Ressalte-se que, nesses manuais, estão circunscritos os recortes temporais do 

século XVI ao XIX - conforme exemplificado na página 35 -, tanto a imagética quando os 

textos alusivos à África. 

 Essa representação do material, denominada “riquezas tropicais do Império 

português”, conjugada a imagens do nativo, seus tipos físicos, espécies de moradias etc.,  

além de importante para o discurso da conquista foi fundamental para fixar a idéia do 

“rudimentar”. As imagens alusivas (Figura 9, subsequentes) aos tipos de moradia são 

exemplos contundentes desse propósito: 

:   

11%

21%

41%

18%

7% 2% Tipos de moradias

conquistas portuguesas

Paisagens e riquezas 
coloniais
Povos nativos

Chefes politicos nativos

Construções portuguesas 
nas posseões coloniais
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Imagem 01- Angola 

  

Imagem 02 – África Central 

  

Imagem 03 -Angola 

 

Imagem 04 - Nigéria 

 

                             Imagem 05- Angola 

 

                Imagem 06 – Norte da África 

 

                       Imagem 07 – Cabo Verde 

Fonte: Manuais de História de Portugal – 

1950-1974. Sistematização da autora. 
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 A legenda da imagem 04 é ilustrativa desse propósito a que acabo de  me referir: “uma 

aldeia atual da Costa do Oiro - Nigéria, no mesmo estado de civilização em que se achava 

no século XVI” (Portugal: História e Geografia, década de 1950, p. 109, grifo nosso). Se o 

manual é da década de 1950, a percepção que nele vigora está ancorada em ideias do século 

XIX, de uma África inalterada pelo movimento da história, sendo impossível não remeter ao 

discurso de Hegel. 

 Entretanto, os dados visuais são pertinentes na medida em que representam uma 

construção da inferiorização. O rudimentar é uma condição, quando não o próprio indígena, 

na visão colonialista. E demarcar a alteridade pressupõe demarcar o lugar de cada um. 

 Neste sentido, a análise de Mudimbe sobre a questão da alteridade, para pensar o 

mundo africano, é pespicaz. Para este autor, esta problemática acabou por esconder uma 

relação de desigualdade, classificação e desqualificação de povos africanos. Conforme chama 

atenção o filósofo congolês, a ideia de alteridade, que supostamente servia de contraponto aos 

modelos e visões sobre os povos africanos defendidas por Lineu (1735) e Hegel
121

 (1897), 

não conseguiu mudar o significado epistemológico desses discursos, 

o que torna os discursos dos séculos XIX e XX sobre a tradição pertinentes 

não é a sua sofisticação e denominada capacidade para discriminar as 

características culturais e organizar as taxonomias, mas o significado 

epistemológico dos seus modelo e o sistema de valores que estes modelos 

sugerem e manifestam. (Mudimbe, 2013, p. 236). 

 Ou seja, no âmago de tais modelos é que ganham dimensão idéias como as que 

atribuem aos africanos o estatus de “sem história”, “sem escrita”, tradicionais, e/ou sem 

modernidade. É o teor de entendimentos como esses que marcam a alteridade como 

problemática na construção do discurso Ocidental, de uma forma geral e epistemológico, em 

particular, que o autor suscita como questão. 

 Assim, é importante não perder de vista que rudimentar era sinônimo de primitivo, 

estagnado, distante da civilização e quase um improvável adquirente dessas benesses, como 

                                                           

121
 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo alemão, criador da corrente idealista, é autor de várias obras, entre 

as principais, Fenomenologia do Espírito,1807, Ciência da Lógica, 1816, Enciclopédia das Ciências 

Filosóficas,1817-1830, Elementos da Filosofia do Direito, 1817-1830. Dentro do legado do pensamento 

iluminista, a teoria de Hegel compõe uma parte indiscutivelmente significativa. Entre outros, a idéia de uma 

identidade universal fundada na razão, constitui um dos esteios da teoria hegeliana. Para uma análise crítica dos 

ecos dos postulados de Hegel na configuração de visão baseada na alteridade e na negação ontológica dos povos 

africanos, ver Achile Mbenbe (2010) e Mudimbe (2013). 
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defende Pereira na sua dissertação de conclusão do Curso Superior de Altos Estudos 

Coloniais
122

, sobre a educação dos indígenas em Moçambique:  

o preto não pode transpor abruptamente de um salto, a enorme distância que 

o separa da civilização européia. Defendemos, sim, a sua nacionalização, a 

sua integração total na nossa sociedade, mas para lá chegar há que prepará-

lo, transformá-lo, lenta e persistentemente, de preferência no seu meio 

habitual (Pereira, 1948, p. IV).  

 Nessa perspectiva, a escola e a ideia da instrução constituem um requisito fundamental 

para a “superação racial” - no sentido literal de deixar de ser preto ou de ser, por exemplo, 

Makua, como defende esse mesmo autor: 

a escola é, portanto, indispensável, nessa tarefa de aproximação entre o 

educador e o educando, e um dos melhores meios de atuar na alma do 

primitivo, naturalmente arredio de quem não vive e não sente como ele e 

não comunga os seus próprios ideais, que bem pouco são. (p. 67, grifo 

nosso). 

 Penso que a relevância do discurso desse autor de época está, também, no sentido de 

percebermos de qual lugar institucional fala e constrói seu discurso sobre a educação dos 

indígenas da colônia de Moçambique: no caso a Escola Superior de Altos Estudos Coloniais. 

Em todo esse processo, sabemos, foi imprescindível construir espaços institucionais de 

respaldo científico. As ciências sociais assumem, segundo Lander (2005), um lugar 

privilegiado na construção de uma episteme eurocêntrica.  

 Portanto, o aparato de sustentação a toda essa construção nomeativa e designativa 

incluiu representações imagéticas sobre os povos africanos. No exemplo mencionado, não 

seria, possivelmente, mais um modo de apontar aos pretos africanos seu lugar e sua condição 

no Ultramar?  

 Tomando como referência não somente o imagético, mas, igualmente, o escrito, a 

propósito das questões anteriormente levantadas, retomo a imagem e o texto alusivos à 

tomada de Ceuta em 1415, já referidos à página 146 deste capítulo. O trecho, provavelmente 

originado das crônicas de Azurara
123

 - e se não, ao menos compatível com o seu teor -, 

                                                           

122
 O referido curso, integrado atualmente à Universidade de Lisboa sob a denominação  Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Políticas, foi criado em 18 de janeiro de 1906 com o objetivo de preparar quadros para a 

administração das colônias ultramarinas. De lá até hoje teve várias denominações: Curso colonial, nome com o 

qual iniciou; Escola Superior Colonial(1927); Administração Colonial e Altos Estudos Coloniais (1946); 

Instituto Superior de Estudos Ultramarinos (1954); Curso de Administração Ultramarina e Curso Complementar 

de Estudos Ultramarinos (1961); e Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina (1962). Fonte: 

Disponível em: http://www.iscsp.utl.pt/ Acesso em 19/04/2014. 

123
 O cronista  não está citado no referido manual. Entretanto o teor da abordagem, possivelmente, está amparado 

em suas narrativas. Segundo Michelan, “o cronista-mor do reinado de D. Afonso V (1432-1481), o Africano, 

http://www.iscsp.utl.pt/
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comporta um dos discursos predominantes nas abordagens tomadas como objeto desta 

análise: o discurso acerca da missão cristã de Portugal nos mundos pretensamente “não 

civilizados” que precisavam ser salvos. Incumbência que colocou o cristianismo ibérico não 

apenas como um credo, mas, acima de tudo, como avalizador da ação colonialista, acentuando 

esse caráter de nobreza do colonialismo. Qual a dimensão que tais discursos ganham nessas 

abordagens? 

 No Manual de Ruas, Vidal et al., “Portugal- História e Geografia”, década de 1950, o 

texto é direto e desprovido de modéstia: “a História de Portugal abraça a geografia do 

mundo e prepara a História Universal e a comunicação entre Deus e os Homens” (Ruas, 

Vidal et. al., década de 1950, p. 6). Nessa tarefa diríamos completa e insuspeita, por tratar-se 

de uma missão divina, o protagonismo de Portugal é também uma predestinação, uma vez que 

a sua própria origem estaria ligada ao ideal cristão, como assinalado por esses mesmos 

autores: “a própria origem de Portugal está ligada, por mais de uma forma, ao ideal cristão, 

isto é, a dilatação do Reino de Deus, através do ensino da Doutrina da Igreja, que conduz à 

cristianização dos povos” (p. 70, grifos nossos). 

 A ideia da predestinação nesse discurso missionário coloca Portugal  como a nação 

supostamente mais preparada para expandir o reino de Deus, como manifesta  o texto:  

de todas as nações cristãs, era Portugal a mais preparada para levar o 

evangelho pelo mundo além, cumprindo assim o mandato de cristo. E o Rei 

de Portugal, depois de ter ouvido os seus conselheiros e de saber que era essa 

a maior vontade dos filhos, decidiu continuar no Norte de África a 

Reconquista, realizando assim o antigo desejo de outros Reis. E decidiu 

também que essa acção começaria pela bela cidade de Ceuta, a última das 

terras africanas que, sete séculos antes, deixara de ser cristã (p. 85, grifo 

nosso). 

 A falaciosa “missão de Portugal no mundo”, sem dúvida, foi fundamental para 

justificar a expansão. “Os portugueses do século XV (...) resolveram, aconselhados e 

abençoados pela Igreja, ver se conseguiam que todos os homens se tornassem mesmo, de 

vontade, por gosto, muito a sério, filhos de Deus. Como Cristo. Como o filho de Maria” 

(Ruas, Vidal et. al., década de 1950, p. 87, grifo nosso). 

                                                                                                                                                                                     
Gomes Eanes de Zurara (141?-1474), na Crônica da Tomada de Ceuta por El-Rei D. João I, escrita por volta de 

1449 e 1450, ou seja, aproximadamente 30 anos após conquista da praça de Ceuta (1415), apontou que um dos 

argumentos favoráveis para a preparação de uma armada com destino a Ceuta era a realização de um feito que 

proporcionasse honra e prestígio aos filhos do rei D. João I (1357-1433), o de Boa Memória, (que também 

participou do cerco), argumento apresentado pelo vedor da fazenda do rei D. João I, João Afonso de Alenquer. 

Buscando construir uma narrativa cênica para o evento”, diz a autora. (Michelan, 2003, p. 23).  
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 No manual da década de 1960, o discurso missionário e cristão também se fez  

presente, e a obra missionária e civilizadora constituiu um tópico específico: “as missões 

desempenharam um papel de relevo, pela cristianização e civilização dos indígenas” 

(Fernando, Simões et. al., década de 1960, p. 134, grifo nosso).  

 “Os interesses morais e espirituais”, como já evidenciado no próprio título, incluía 

outra tarefa supostamente quase divina, civilizar, conforme o texto, 

quando os portugueses se estabeleceram na sua terra para aí levaram a 

civilização européia, exploraram as terras e as suas riquezas, que depois 

comerciaram, fizeram cidades, e abriram estradas. Os missionários para lá 

levaram a religião cristã e, ao mesmo tempo que catequizavam os indígenas, 

fundaram escolas onde os instruíram. (p. 254, grifo nosso).  

 O refinamento dos alegados valores, historicamente falando, contrasta com as 

consequências de sua aplicação na vida de povos e mundos colonizados. Conforme Torres 

(2006), ao comentar a análise de Aimé Césaire a respeito da “crise do homem europeu”, a 

justificativa da cristianização e da civilização, intrinsecamente conjugadas às práticas 

colonialistas européias, foram indispensáveis para a consolidação da sua hegemonia nesses 

mundos. O “fardo do homem negro”, como assinala Basil neste texto (2000), incluiu também 

os substratos dessas práticas avalizadas por um discurso violento, e ao mesmo tempo, 

duradouro como foi, sem dúvida, o colonialismo com seus efeitos materiais e 

epistemológicos. 

 Como perspectiva chama atenção, em todos os manuais, a diversificação da 

abordagem. A inclusão da história dos Santos católicos como conteúdo é recorrente, com 

especial ênfase nas vidas de Santo Antônio
124

 e São Francisco Xavier. Entretanto, além da 

inclusão direta de hagiografias, o endosso a valores morais e cristãos perpassa outros 

referenciais, tais como: objetos da arte portuguesa
125

; apresentação das “figuras exemplares da 

História de Portugal”
126

, sobretudo dos reis portugueses, tornados santos porquanto vítimas da 

agressão dos conquistados. D. Fernando, considerado o Infante Santo, é um desses alçados à 

divindade. 

 A escrita de Cavaco et. al., é ilustrada por um texto de Os lusíadas, com o seguinte 

teor:  

viu (D. Duarte) ser cativo o santo irmão Fernando, que a tão altas empresas 

aspirava, que por salvar o povo miserando cercado, ao Serraceno se 

entregava. Só por amor da pátria está passando. A vida da senhora feita 

                                                           
Como encontramos no manual de Ruas, Vidal et. al. (década de 1950)

124
.  

Exemplificado em Fernandes; Simões (década de 1960)
125

 . 

Pimenta; Jorge et. al. (1974)
126

 . 
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escrava, por não se dar por ele a forte Ceuta: mais o público bem que o seu 

respeita (Cavaco; Costa, 1970, p. 131, grifo do autor). 

 A história do infante santo, assim como outras biografias santificadas, com realce nas 

virtudes dos personagens
127

), abundam nos manuais, abrangendo de D. Nuno Gonçalves a 

Isabel de Aragão. Assim, quer no texto, quer na imagética, tais conteúdos contribuíram para 

endossar a perspectiva em questão e, sobretudo, reforçar a ideia dos valores morais e cristãos, 

dos quais Portugal seria seu maior portador.  

 Nessas escritas, o fator religioso também está contemplado na abordagem, como 

motivação para “Causas e condições da expansão” (p. 135 ss). Os textos apontam que “a 

religião foi também outra razão dos Descobrimentos. Na mensagem de Cristo manifesta-se 

o desejo de que as verdades da Fé alcancem todos os homens” (p. 135, grifo nosso).  

 O realce a esta ideia aparece, ainda quando os autores tratam especificamente sobre a 

“Ação da Igreja” (p. 217) no desenvolvimento do Ultramar. E, nesse sentido, é significativa a 

reprodução de um texto atribuído à carta de São Francisco Xavier a Roma, “(...) é tanta 

multidão dos que se convertem à fé de Cristo, nesta terra onde ando, que muitas vezes me 

acontece ter cansados os braços de baptizar, e não poder falar, de tantas vezes dizer o 

credo e os mandamentos na língua deles e as outras orações ...” (p. 217, grifo nosso).  

 O discurso missionário, base da justificativa para a tomada de Ceuta, no norte da 

África, no princípio do século XV, e a subsequente invasão de outras regiões do continente, 

de parte da Ásia e da América, foi o mesmo a dar origem a nomeação de povos africanos 

como indígenas, adjetivando-os, de incivilizados.  

 Retomo aqui a imagem que abre este capítulo e que ilustra um dos manuais escolares 

produzidos por Portugal para suas colônias, por ser representativa de analogia e apropriação. 

Afinal, a suposta apresentação “por um português, de um índio do Brasil e um negro de 

África” na cena do Juízo Final de Michelangelo, conforme legenda da imagem (Figura 11, p. 

129), coroaria o cumprimento da “missão de Portugal no mundo”, em particular em África e 

na América. 

 Na inquietante e consistente análise de Mudimbe (2013), quando trata das relações 

entre o que chama de formações discursivas e a alteridade, a questão da classificação 

ocidental dos povos africanos está na base da própria marginalização destes.  

A estrutura colonizadora, mesmo nas suas manifestações mais extremas – 

como a crise na África do Sul -, poderá não ser a única explicação para a 

atual marginalidade de África. Talvez essa marginalidade possa, mais 

                                                           
Cavaco; Costa ( 1970

127
 . 



154 
 

basicamente, ser entendida do ponto de vista das hipóteses mais gerais sobre 

a classificação dos seres e das sociedades. (Mudimbe, 2013, p. 21). 

 Para Mudimbe, a construção que levou a tal classificação é complexa e percorre uma 

diversidade de representações, inclusive pictóricas, em que o Ocidente, por meio  de pintores, 

escultores, viajantes e cronistas deu vazão, seja através de discurso científico, seja de 

especulação desses universos pretensamente “selvagens e primitivos”, a práticas 

classificatórias. Entretanto, assinala o autor, na base de todo esse processo está, seguramente, 

uma “episteme, silenciosa, porém poderosa” (p. 23). 

 Outro aspecto importante a se desvendar nas escritas, aqui em análise, diz respeito ao 

discurso em torno da ideia de que prevaleceu ao longo de todo o processo de colonização 

portuguesa, uma harmonia racial, discurso presente tanto nos manuais da década de 1950, 

como nos dos anos 1960 e 1970, de forma mais significativa. Recupero alguns exemplos: 

 Na escrita de Fernandes, Simões et al., “História e Geografia de Portugal” para o 2º 

ano do Ciclo Preparatório do Ensino Secundário (década de 1960), o acento na suposta 

harmonia visa assinalar a aquiescência, por parte dos colonizados, da dominação portuguesa: 

os reis indígenas aceitavam o rei de Portugal como seu chefe, ficando, às 

vezes, a pagar-lhes tributo. Não se passava, porém, disso: os portugueses 

nem colonizavam aquelas vastas terras africanas, nem se quer as ocupavam 

permanentemente (estabelecendo nelas autoridades e tropas), nem 

mandavam nos régulos, que procediam com independência completa ou 

quase completa. (Fernandes, Simões et. al, década de 1960, p. 128, grifo 

nosso). 

 A propósito de tal harmonia entre colonizadores e colonizados, vale ainda trazer a 

conhecimento o Dr. Alexandre Lobato
128

 e sua obra “Economia, Engenharia e História em 

Moçambique”, que discorre sobre a importância da presença portuguesa para a formação 

territorial de Moçambique e sobre o aceite das autoridades locais a tal presença. 

(...) Alias o estabelecimento dos portugueses, sempre ao longo da costa, 

resultou do consentimento dos reis nativos para a abertura de feitorias 

comerciais, que, ao modo da época, dada a insegurança das instituições 

locais e a barbárie dos costumes, foram protegidas com fortificações, casas 

fortes ou simples tranqueiras, e assim se mantiveram séculos guarnecidas 

(Fernandes, Simões et. al, década de 1960, p. 128, grifos nossos). 

                                                           
128

 O autor citado encontra-se publicado no Boletim Geral do Ultramar. - Ano XLII, nº 503 (Maio 1967). Fonte: 

Disponível  em: 

http://memoriaafrica.ua.pt/Catalog.aspx?q=TI%20economia,%20engenharia%20e%20historia%20de%20mocam

bique Acesso em 05/05/2013. 
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 Se, por um lado, não se pode desconsiderar a efetividade do discurso, por outro, não 

há como perder de vista que, mesmo com especificidades próprias, essas abordagens 

asseguraram respaldo aos textos acadêmicos, como nesse caso. A inclusão, nesse sentido, 

assevera quase uma comprovação do teor do argumento dessa exposição didática.  

 Mas, voltando ao enfoque das relações harmônicas, além do suposto consentimento ou 

aceite da dominação, por parte dos nativos, outro aspecto que se destaca nos manuais é a ideia 

de fusão, atestado na ênfase dada ao “surgimento de diversos povos” (p. 258), como consta 

nos tópicos finais do manual de Fernandes e Simões: 

e que em todas essas parcelas que descobriram e colonizaram, os 

Portugueses procuraram o entendimento com as populações indígenas. 

Assim surgiu uma população brasileira, outra luso-indiana, outra cabo-

verdiana, que provam a simpatia humana e o sentimento universalista 

dos Portugueses (p. 259, grifo nosso).  

 Ou, ainda, na manutenção dos substratos da cultura portuguesa: a língua, a religião e 

os costumes, certamente como resultantes da eficácia da colonização. 

se da fusão de vários povos, nasceu uma população portuguesa, também da 

fusão desses portugueses com gente doutras raças - peles vermelhas, negros, 

indianos - nasceram novas populações às quais os Portugueses souberam 

transmitir a sua religião, a sua língua e os seus costumes, deixando em 

cada terra descoberta, um bocadinho de Portugal (p. 259, grifo nosso). 

 Em “História de Portugal”, para a 4ª classe, de 1974, a ideia da harmonia racial é 

abordada num tópico específico, intitulado “Integração portuguesa de raças e civilizações” (p. 

55) e ainda que, neste caso, a referência seja a conquista de possessões no Oriente, trata-se de 

um discurso válido para o mundo colonial Português como um todo, 

foi depois da conquista de Goa, em 1510, que Afonso de Albuquerque tratou 

de firmar o domínio português da Índia, não pela força das armas, mas 

tratando com justiça as populações nativas, respeitando seus costumes, 

confiando-lhes lugares da administração e procurando criar uma raça 

luso-indiana, pelo casamento dos seus homens com mulheres da terra 

(Pimenta, Jorge, et. al., 1974, p. 55, grifo nosso). 

 “Muitas raças” é o título atribuído a um texto cuja finalidade é dar evidência aos 

“Heróis de Portugal de hoje” (p. 67 ss.), com o seguinte teor:  

a Metrópole e as Províncias de Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe, Angola, 

Moçambique, o Estado da Índia, Macau e Timor, são os territórios que 

formam a Nação Portuguesa. Estes territórios estão espalhados por todas as 

partes do Mundo e são habitados por povos de todas as raças, de costumes e 

religiões diferentes. É por isso que dizemos que Portugal é uma nação 

pluricontinental e plurirracial. Contudo, apesar desta diversidade de raças, 

religiões e costumes, a língua que em todos os nossos territórios se fala é a 

mesma - a língua portuguesa. São também os mesmos o amor e a amizade 

que unem populações entre si e todas à Mãe Pátria. Isso significa que todos 
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nos sentimos portugueses onde quer que estejamos ou tenhamos nascido (p. 

67, grifo nosso). 

 A ênfase à multirracialidade, associada ao projeto de nação, é referência importante 

para outro discurso presente nas abordagens dos textos escolares, qual seja, a unidade. A 

unidade do Ultramar, a unidade das raças, tudo em prol de uma pátria comum. Essa é a ideia 

transmitida por conteúdo do manual “História de Portugal”, para a 4ª classe: 

todos somos, na verdade. Temos os mesmos direitos. Recebemos a mesma 

instrução. Obedecemos às mesmas leis. Reconhecemos e respeitamos o 

mesmo chefe. Respeitamos a mesma bandeira. Não têm mesmo conta os 

exemplos de Portugueses de todas as raças que tem lutado pela Pátria 

comum. É prova disso o que sucede a 10 de junho de cada ano, no “Dia de 

Portugal”, em que, publicamente, recebem a mesma e justa consagração os 

heróis da Pátria, sejam eles brancos, pretos, mestiços ou amarelos. Esta 

devoção e este amor é que tem mostrado o que é a unidade portuguesa e o 

que significa „muitas raças e uma só nação (p.67, grifos nosso).  

 As muitas raças do ultramar, de acordo com o texto, ilustram também, por tal ângulo, 

o papel de Portugal na sua formação. A matriz é portuguesa e, portanto, símbolo sinônimo de 

grandeza, porquanto obra dos portugueses, conforme se referem os autores ao Brasil, 

enquanto resultado da ação de portugueses.  

ora essa nação é grande é de raiz portuguesa, foi feita pelos portugueses e o 

seu desenvolvimento tem sido possível porque, no vasto território apenas 

habitado por escassas dezenas de milhar de homens em estado selvagem, 

Portugal conseguiu instalar, misturar e fazer crescer harmoniosamente uma 

população que, à data da independência, era já de milhões, com organização, 

instituições e cultura próprias e uma consciência nacional esclarecida. 

(Fernandes; Simões et. al, década de 1960, p. 100, grifo nosso). 

 Obviamente que a circunferência desse discurso vai muito além da escrita escolar. 

Trata-se de uma ideologia devidamente arquitetada, na qual estão os ecos das idéias luso-

tropicais das quais Gilberto Freire é expoente. Neste sentido, a propaganda do Estado Novo 

(1933-1974) salazarista foi profícua na defesa de um discurso da mistura racial e do 

lusotropicalismo como chaves para legitimar o que Pinto (2010) denomina de refundação da 

ação colonialista na África. De modo que, dentro e fora da vigência da ditadura de Salazar, os 

princípios do lusotropicalismo tiveram acolhida indiscutíveis. 

 Assim como no âmbito político governamental, os princípios norteadores do 

lusotropicalismo - assimilação cultural, acomodação, harmonia racial etc, também tiveram 

significativa recepção nas teorias sociais por parte de intelectuais africanos, assim como 

deram sustentação a “interpretações equivocadas sobre a sociedade africana”. É o caso da 

perspectiva da criolidade defendida pelos sociólogos angolanos Antônio Fernandes de 

Oliveira e José Carlos Venâncio, lembra Arenas. Segundo a crítica de Conceição Neto (1997), 
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Kajibanga (2001), Pinto (1987) e Arenas (2010), essas interpretações, embasadas nessa teoria 

freiriana, contribuíram, segundo esses autores, entre outras coisas, para encobrir o caráter 

racista e violento do colonialismo português na África. 

 De todo modo, o discurso da harmonia racial e o suposto poder civilizador dos 

portugueses constitui não apenas conteúdo da abordagem desses manuais escolares, mas a 

própria perspectiva. Afinal, transformar selvagens em não selvagens, com capacidades de 

criar instituições, consciência, ciência e cultura, como expressa a inferência destacada 

anteriormente do manual de Fernandes; Simões, consagra tal propósito. É uma visão 

espetacular, sem dúvida, da presença benéfica de Portugal em todo o processo de colonização 

do Ultramar. Um discurso que contribuiu, no plano prático, inclusive, para amaciar práticas 

racistas de todo esse processo histórico. De qualquer forma, mesmo no plano político, como 

assinala Reis (2008), esse discurso da não agressividade e da harmonia racial dos portugueses 

não se sustenta.  

 Por fim, considero relevante fazer referência, no tocante ao conteúdo dos manuais, à 

visão-exaltação da colonização. Esta perspectiva está presente nas abordagens de todo o 

período correspondente à publicação dos Manuais. Alguns exemplos são elucidativos e, de 

certa forma, constituem possibilidades de se pensar como esse discurso foi assegurado e 

constante na escrita escolar do período. 

 Percebe-se o empenho português em enfatizar os supostos benefícios da colonização 

portuguesa no Ultramar, quer visualmente, quer através do texto escrito. Isto fica evidenciado, 

por exemplo, nas imagens referentes aos fortes, presentes nos manuais
129

, ou, como já 

mostrado no Gráfico 10 (p. 147), através do destaque a conteúdos alusivo às riquezas 

materiais de Portugal no Ultramar (41% do conteúdo) e das próprias conquistas  portuguesas 

nesses territórios (18%). 

 Entretanto, é importante observar que a glorificação da ação colonialista nos textos 

escolares, foi construída a partir de um discurso que evoca, primeiro, a ideia do 

despovoamento para, posteriormente, realçar o suposto progresso alcançado com a  

implantação do sistema colonial. 

 Povoar, quando se trata das colônias ou províncias ultramarinas, está aliado à ideia de 

progresso. Trata-se de um entendimento que se atualiza na abordagem de diferentes 

momentos da história político-administrativa de Portugal
130

. Por exemplo, na chamada 

                                                           
de Ruas; Vidal et. al. (década de 1950), Fernandes; Simões et. al. (década de 1960), Cavaco; Costa (1970)

129
  

130
 Para fins didáticos, a organização da História de Portugal está dividida em cinco grandes períodos, 

denominado de épocas. A primeira época seria a da “Formação de Portugal”, entre o século VI e o XIV; a 
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República Portuguesa (proclamada em 5 de outubro de 1910), atribui-se à presença lusitana, 

nas colônias ultramarinas da África, o desenvolvimento dessa parte do mundo, como 

asseguram  os autores: 

foi sobretudo na época republicana, ou melhor, depois de finda a Guerra 

Mundial, que as províncias ultramarinas intensificaram o seu 

desenvolvimento. Este desenvolvimento foi provocado pelas condições 

criadas pela política ultramarina e também pelo grande número de 

imigrantes que para lá foi trabalhar (Fernandes; Simões et al., década de 

1960, p. 159). 

 Como para corroborar tal argumento, os autores complementam o texto com 

estatísticas demográficas sobre a presença branca em Angola, 

de 1890 a 1910 o numero de brancos em Angola passara de 9000 a 12.000 

(subida de 3000 em dez anos, ou seja 300 por cento por ano), e em 1913 já 

era cerca de 14.000 (subida de 600 por ano). Em 1920 atingia quase 21.000 

(subida de mil por ano) em 1922, 29.000 e em 1924, 36 000 (subida de 3.500 

por ano), graças tanto aos progressos da província nos meios de transporte e 

comunicação como à política do alto-comissário Norton de Mattos
131

, que 

continuou o que o governador-geral Paiva Couceiro começara 13 anos antes. 

(Fernandes; Simões et. al., década de 1960, p. 159).  

 Antes, o “nada”; depois da presença portuguesa, as obras, as supostas transformações, 

os logros: “a pequena Ilha de Moçambique tornou-se no século XVI, por obra dos 

Portugueses, um povoado importante, com fortalezas, igrejas e muito casario” (Cavaco; 

Costa, 1970, p. 181). Ou, como no texto e na representação visual abaixo sobre o 

“povoamento e colonização da Ilha da Madeira”, no mesmo manual, 

quando os portugueses chegaram à Madeira, a ilha estava coberta de 

florestas e matagais, mas sem habitantes nem animais domésticos. A 

situação da ilha tornou-a um local de escala necessária à navegação, que se 

pretendia continuar, cada vez mais para sul, ao longo da costa africana. Dr. 

Henrique organizou a colonização e o povoamento da Madeira. Doou-a a 

dois fidalgos navegadores, que a distribuíram por colonos. „Estes começaram 

de ali fazer suas sementeiras mui grandes de que vieram mui abastosas 

novidades‟, como conta Azurara (p. 166).  

 

                                                                                                                                                                                     
segunda época, referente à “Expansão Portuguesa no mundo”, a história dos descobrimentos, das viagens etc, vai 

do século XV ao XVI; a terceira, da “União Ibérica”, engloba de 1580 a 1640; a quarta, referente à 

“Restauração”- da autonomia de Portugal em relação à Espanha -, compreende de 1640 a 1820, quando Portugal 

inicia o chamado constitucionalismo monárquico, que se estende até 1910. E, finalmente, a quinta época, que vai 

de 1910, ou seja, da vigência do constitucionalismo como aparato jurídico do regime político adotado, até o 

presente, incluindo ai diferentes movimentos políticos e processos históricos, entre os quais  a adoção do regime 

republicano. Fonte: Manuais didáticos do período entre 1950 a 1974. Legislação exclusiva sobre os programas 

curriculares para o ensino Português. Anuários de Ensino. Centro de Documentação histórica de Moçambique.  
131

 José Maria Mendes Ribeiro Norton de Matos foi comissário da República portuguesa em Angola de 1921 a 

1924. 
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Figura 3: Ilha da Madeira no Período Colonial 

 

Fonte: História e Geografia de Portugal (Cavaco; Costa, p. 166, 1970). 

 Esta visão está presente e é tratada, nos manuais, sob diferentes dimensões, 

principalmente a dimensão descritiva. Descrever, listar, visualizar foram “recursos didáticos” 

exaustivamente utilizados. No entanto, precisamos vê-los, sobretudo, na sua função 

discursiva. Isto porque foram importantes nas referidas demarcações. Mas seria uma 

prerrogativa unicamente da escrita escolar?  

 Pensamos que os discursos assinalados não são, em nenhuma hipótese, restritivos de 

um ou mais manuais relacionados ao período, mas espelha perspectivas que transcenderam o 

próprio contexto colonial. Se um reforço significativo, em torno deles, foi favorecido pela 

escolarização e demarcado nessas escritas, isso não significa uma questão óbvia ou muito 

menos particular. Também não se trata de um decalque. Supõe um estatuto que se manteve, 

inclusive, atado às diferentes aferições qualificadoras e marcantes, próprias da estrutura 

colonizadora, como analisa Mudimbe. Para este autor, a “estrutura colonizadora, suas 

modulações e métodos” têm na sua base “os procedimentos de aquisição, distribuição e 

exploração de terras coloniais; as políticas para dominar nativos; e a forma de gerir 

organizações antigas e implementar novos modos de produção” (Mudimbe, 2013, p. 16). 

Portanto, sugere o filósofo congolês, essa estrutura foi complementada “pelo domínio do 

espaço físico, a reforma das mentes nativas e a integração de histórias econômicas locais 

segundo a perspectiva ocidental.” (p. 16), 

estes projetos complementares constituem aquilo a que se poderia chamar de 

a estrutura colonizadora, que abarca completamente os espaços físicos, 

humanos e espirituais da experiência colonizadora. Esta estrutura também 

indica claramente a metamorfose prevista e projectada, com um grande custo 

intelectual, por textos ideológicos e teóricos, que desde o final do século 

XIX até a década de 1950 propuseram programas para “regenerar” o espaço 

africano e os seus habitantes. (p. 16, aspas do autor). 
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 Dessa forma, a armadilha do universal entranhado na ideia de Nação única e ancorada 

na suposta harmonia racial, constitui um discurso central identificado nos manuais escolares. 

A pilhagem do mundo africano e americano, sob uma roupagem histórica, foi avalizada pelos 

ideais mais distintos da civilização ocidental: o cristianismo e a superioridade das letras, da 

razão e da raça (Antonacci, 2013). A matriz desse pensamento está respaldada na construção 

de um discurso que tem a medida e a especificidade didática, também uma mediação 

importante. Os discursos sobre a África, na literatura escolar colonialista, com tal teor, foram 

quase inevitável. Talvez, o que não esteja nesse âmbito, seja o esforço para interrogá-la a 

partir de outros pressupostos.  

 Retomando a expressão de Mudimbe, na epígrafe deste capítulo, relativa aos 

reducionismos dos discursos ocidentais: “eles não falam da África, nem dos africanos, mas 

antes justificam o processo de inventar um continente, designando o seu „primitivismo‟, ou 

„desordem‟, bem como os meios subsequentes da sua exploração e métodos para sua 

„regeneração‟” (Mudimbe, 2013, p. 38, aspas do autor).  

 Diante de todo esse processo material, físico e mental ao qual Mudimbe se refere, e 

não do panorama até aqui pautado, parcial e limitado, como a literatura escolar foi 

problematizada no pós-colonial em Moçambique? Quais discursos ancoraram o propósito de 

reabilitar a História de África e de Moçambique nas escritas produzidas entre 1975 e 1995, 

frente ao legado recebido?  

 

3.3. “Queimar”, re-escrever e inscrever: a literatura escolar de História no pós-colonial em 

Moçambique, seus discursos e incongruências 

 

 Chegando à década de 1970, no contexto do difícil processo de independência iniciado 

em 1960, a herança e os resultados da devastadora ação expansionista da Europa iniciada no 

século XVI, ampliada no colonialismo, ambienta a realidade a ser administrada por 

Moçambique independente. 

 No campo educacional, o desafio ainda em processo, indubitavelmente, era - e ainda é 

- superar, juntamente com as questões materiais, as consequências do sistema racista 

prevalecente durante todo o período de dominação e depois dele. Creio ser impossível limitar 

a sua existência ao passado colonial. Não seria esta também uma questão do presente? E uma 

realidade social ainda de séculos de práticas eurocêntricas? 
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 De certo, não é tarefa simples enfrentar o legado racista/colonialiasta em 

Moçambique, seja ao nível dos debates teóricos ou da sua persistência em reatualizações nas 

práticas sociais pós-independencia. E ainda que fosse esse o propósito na esfera deste texto, 

seria excessivamente frágil a pretensão de dar conta da complexidade que apresentam tais 

problemáticas nas tessituras históricas e sociais do contexto em questão. Nesse caso, o recorte 

e a intenção objetivo recaem apenas sobre a literatura escolar da disciplina História. Não 

menos complexa, porém menos ambiciosa. 

 De uma forma geral, a problemática racial, grosso modo, foi posta como objeto de 

discussão - se estiver acertada minha percepção -, pelo menos em dois momentos históricos 

significativos: no contexto das lutas anticoloniais em África e, em Moçambique, em particular 

no pós-colonial. No primeiro caso, o pan-africanismo, a emergência dos chamados 

nacionalismos africanos (Nascimento; Rocha, 2013, p. 166), sobretudo na fase inicial, tiveram 

peso significativo em relação ao questionamento das estruturas e práticas racistas no 

continente como um todo. Questões como “o tráfico transatlântico de escravos, a partilha da 

África e, ainda, a brutalidade da exploração colonial” foram enfrentadas como questões 

centrais, segundo Nascimento e Rocha. 

 Em Moçambique, um exemplo ilustrativo adveio de espaços de denúncia na imprensa, 

através de periódicos como, por exemplo, “O brado Africano”, “O Grêmio Africano de 

Lourenço Marques”, o “Instituto Negrófilo” (Cabaço, 2009), dentre outros que podem ser 

evocados como expressivos desse momento inicial de questionamento ao estatuto racial.  

 Já no segundo momento, ou seja, no pós-independência, o debate e as ações políticas 

acerca da problemática do racismo assumem contornos, de certa forma, singulares, mas 

também ambíguos, sobretudo porque a questão racial tem sido atribuída às diferenças 

regionais. Desse modo, práticas racistas questão tem sido pouco tratadas enquanto 

problemática histórica e social. Ademais, observa-se que os focos de abordagem recaem ora 

sobre a questão das identidades étnicas (Cruz e Silva, 2000), (Serra, 2000), ora sobre as 

políticas assimilacionistas de Portugal, conforme analisado por José Luis Cabaço em sua tese 

de doutoramento (2009). Este último viés, sem dúvida, tributário das práticas racistas do 

período anterior.  

 A face racista do assimilacionismo
132

, que separou os pretos nativos dos brancos, 

imposta à Moçambique colonial por meio  de um forte aparato jurídico (Código do Trabalho 

                                                           
132

 O assimilacionismo foi uma política adotado por Portugal, no decorrer do período colonial, não só em 

Moçambique, vigente até 1961, quando foi abolido. Supostamente, tinha como objetivo formal integrar os 

nativos à civilização e ao estatuto de cidadão português, abarcando dois setores fundamentais, o trabalho e a 
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dos Indígenas de 1928; o Acto Colonial de 1930; o Estatuto dos Indígenas Portugueses da 

Guiné, Angola e Moçambique, publicado em 1953), no entendimento de Cabaço, constituíram  

a plenitude da dominação, como afirma este autor. 

Com a institucionalização da condição indígena e a consagração 

constitucional da „função histórica de civilizar as populações indígenas‟, a 

política de assimilação torna-se parte intrínseca da totalidade da dominação 

de Moçambique e instrumento jurídico que, na realidade, protege a 

comunidade não indígena (Cabaço, 2009, p. 114, aspas do autor).  

 No entanto, este assimilacionismo de que trata Cabaço, transformou e transgrediu, 

através da ideia de identidade, uma visão de racismo que parece ter encerrado com a abolição 

do indigenato, em 1961. Justamente porque as mutações e facetas desse racismo vêm sendo 

inoculadas como tema de debate e mesmo assunto de pesquisa atualmente em Moçambique. 

E, nesse sentido, vale um registro, ainda que sem pretensão conclusiva. O que pude perceber, 

tanto percorrendo a produção acadêmica local no âmbito das ciências sociais, quanto em 

conversas convencionais, é que a problematização dos racismos no Moçambique 

contemporâneo constituem tema tabu, de forma que, se não está totalmente ausente, também 

não figura entre as questões atuais da sociedade local, seja como preocupação de estudo por 

parte da intelectualidade, seja como questão a ser enfrentada no contexto, por exemplo, das 

políticas de educação ou outras esferas públicas. 

 Nesse sentido, algumas questões sobressaem a partir desses estudos, entre elas as 

implicações do processo de construção da ideia de nação e das diversidades que compõem o 

panorama étnico-cultural moçambicano.  

 Segundo Cruz e Silva, embora o projeto emancipatório moçambicano tenha nascido e 

se cimentado na realidade interétnica, os conflitos surgidos no seio desta nação colocam o 

tema como uma questão relevante nesse debate. “No pós-independência, a introdução de um 

sistema de partido único e a construção da unidade nacional numa nação pluriétnica, 

escamotearam o apelo às identidades raciais, étnicas ou religiosa” (Cruz e Silva, 2000, p. 

200). 

                                                                                                                                                                                     
educação. Os primeiros dispositivos legais com este objetivo remontam ao ano de 1893, data da primeira 

regulamentação do trabalho indígena, seguidos da Lei laboral de 1899, ambas de autoria de Antônio Enes. Os 

dois dispositivos, segundo chama atenção Cabaço (2009), retomaram o Regulamento de 1878 no que se refere à 

substituição do trabalho dos „libertos‟ pelo trabalho „contratado‟ sem vínculo, e introduziram a categoria de 

vadio. Portanto, o que proporcionam as leis indígenas das décadas de 1920, 1930 e 1950 é consolidar as leis 

anteriores de enquadramento do indigenato. Em linhas gerais, para tornar um nativo assimilado, algumas 

condições básicas, além do enquadramento aos dispositivos legais já mencionados, eram imprescindíveis: tornar-

se obrigatoriamente falante da língua portuguesa, assim como praticante do cristianismo; ser portador de valores 

morais e comportamentais brancos, conforme previsto no Estatuto do Indigenato; tornar-se letrado; usar a chapa 

como distintivo dos nativos “não civilizados”, etc. Para uma análise crítica e detalhada do processo das políticas 

assimilacionistas racistas em Moçambique colonial ver Cabaço (2009). 
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 Nessa direção, é contundente e severa a crítica de Ngoenha. Para esse filósofo 

moçambicano, os etnocentrismos que permeiam relações sociais e ideológicas, mobilizadas 

nesse processo, têm contribuído para “minar a identidade moçambicana”. Segundo sua crítica, 

a construção de uma identidade moçambicana assumiu contornos ideológicos, 

superlativizados nos discursos de construção da ideia de nação, por ele combatido. “Matar a 

etnia para fazer nascer a nação” (Ngoenha; Castiano, 2011, p. 105), constituiu um discurso, 

sem dúvida, respaldado nas ideias de Samora Machel e foco de inúmeros conflitos. 

 Um estudo, também da década de 2000, coordenado pelo historiador Carlos Serra - 

“Racismo, etnicidade e poder” -, chama atenção para as várias questões que assumem tal 

problemática e suas percepções sociais. O referido estudo lança luzes sobre a questão, 

inclusive no sentido de contribuir para assinalar singularidades da problemática racial em 

Moçambique. E uma delas é que o regionalismo e as tensões culturais predominam e exercem 

um peso determinante na configuração de desencontros que assumem matizes raciais e etno-

linguísticas. 

 De qualquer modo, ambos são considerados fundamentais, segundo defende Cruz e 

Silva, “como fenômeno de exclusão, mas também de inclusão”. Neste último caso, a referida 

autora chama atenção para “as lealdades étnicas” observadas na vida urbana contemporânea 

moçambicana, geradora de encontros e desencontros. 

 Deslocando as indagações para o campo educacional, mais especificamente para a 

produção de uma escrita escolar da disciplina História no pós-independencia, parece 

fundamental percorrer alguns aspectos relacionados à problemática do ensino de História 

nesse período pós-independência, como aspecto importante para compreender as inter-

relações da problemática da racialização no âmbito da produção escolar moçambicana. 

3.4. Situando a produção da literatura escolar de História em Moçambique na segunda 

metade do século XX 

 O debate acadêmico a respeito do ensino de História
133

 em Moçambique e, em 

particular, sobre o livro didático
134

 de História, possui uma história recente, situando-se no 

                                                           
133

 A criação do Mestrado em Educação da Universidade Pedagógica/UP, em 2003, tendo como uma das Linhas 

de Pesquisa, o Ensino de História, constitui o marco inicial da produção de trabalhos acadêmicos de Pós-

Graduação nesta área temática em programas próprios. Nesse sentido podemos afirmar tratar-se de uma 

produção recente, com recortes temporais e contextuais, na maioria absoluta dos trabalhos, voltados para o Pós-

independência. Nesse rol de pesquisas vinculadas ao referido mestrado localizam-se os trabalhos de JAMAL, 

Cassiano Manuel (2010), Integração de saberes locais no currículo do Ensino Básico, caso a Maganja da 

Costa; MUGIME, Santa Mônica Julião (2010); A cultura Chope: a timbila como instrumento de interpretação 

do social e do político em Moçambique - 1960 a 2005; JAIROCE, Jorge Fernando (2010), Ensino de História no 
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contexto do pós-independência. Osório (1988), Hofisso (1994), Pereira (2001), Tembe 

(2005), Lange (2005), têm o mérito de serem precursores no estudo e na pesquisa dessa  

questão. 

 Embora quantitativamente não seja uma produção acadêmica expressiva até o presente 

momento, a temática é tratada apenas transversalmente na maioria dos estudos que discutem o 

ensino de História
135

, conclusão alcançada a partir da coleta de campo e da leitura feita dos 

trabalhos.  

                                                                                                                                                                                     
nível básico em Moçambique: as conexões entre a História Local, Nacional e Global; José Francisco Banbo 

Sumburane (2010), As tradições e formação da identidade: caso de Jangano, 1992-2009; Cardoso Armando 

(2012), Interpretação da dança Nacula: uma contribuição para o Ensino de História Local do Posto 

Administrativo de Mutuali (1985-1990; OFIÇO, Aida, Ensino de História, no âmbito das Ciências Sociais, no 

EP2, na cidade Nampula e arredores (2011); NHANTUMBO, Fernando Marcos, Ensino-aprendizagem de 

saberes locais na localidade de Chidenguele (2012); MUTISSE, Otília Graciete Ananias Langa, Patrimônio 

cultural no ensino de Ciências Sociais no 3º Ciclo do Ensino Básico: O caso da Moamba, 2004-2009 (2013). 

Em torno dessa linha de pesquisa deverá continuar a produção acadêmica tratando de diferentes temáticas e 

questões pertinentes ao ensino de História em Moçambique. 

134
 O mapeamento dos trabalhos acadêmicos sobre ensino de História em Moçambique, incluindo os 

relacionados ao livro didático, deu-se através de visitas aos acervos de Monografias de Graduação e Pós-

Graduação, nas bibliotecas da Universidade Eduardo Mondlane e Pedagógica de Maputo, no mês de dezembro 

de 2013. Procedeu-se a levantamento também no acervo setorial do Departamento de História da UP, assim 

como no acervo do Programa de Pós-Graduação em Educação dessa mesma universidade. Portanto, trata-se de 

um levantamento parcial, condicionado ao que foi localizado nos mencionados  arquivos, nos quais  muitos 

títulos podem não ter sido devidamente catalogados. 
135

 O ensino de História em Moçambique como campo de pesquisa também ainda é recente. De modo 

que a minha percepção que a produção acadêmica sobre as questões que envolvem a literatura didática 

em Moçambique, é transversal às discussões da produção acadêmica sobre o ensino de História, 

também remetem a própria construção de um campo de pesquisa sobre o tema, ainda recente em 

Moçambique. Podemos constatar que os primeiros trabalhos de mestrado e doutorado, tratando 

questões sobre o ensino de História, são majoritariamente da década de 2000, uma parte deles 

desenvolvidos em Programas de Educação, com focos em questões curriculares e de políticas 
educacionais. Podemos dizer também que a primeira geração de trabalhos acadêmicos em torno dessa temática 

desenvolveu-se em Programas de Pós-Graduação no exterior, sobretudo na França e no Brasil. Nessa relação de 

pesquisas se encontram os trabalhos de OSÓRIO, Maria da Conceição, Les Manuels Scolaires D‟Histoire Au 

Mozambique-Une Anályse, dissertação defendida na Universidade de París, VII Jussieu, DEA em 1988; a tese de 

IVALA, Adelino Zacarias, O ensino de História e as relações entre os poderes autóctone e moderno em 

Moçambique (1975-2000), tese de Doutorado em Educação, defendida na Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo/Puc, em 2002;. “L‟histoire dans l‟enseigment général (de la huitiéme á la dixieme classe) an 

Mozambique : l‟analyse des programmes et manuels de l‟enseigment de l‟histoire, dissertação de PEREIRA, 

José Luís Barbosa Pereira, produzida na Université de CAEN, DEA em 2001/2002; MAMAN, Maria Deus 

Amida, O ensino de história no Primeiro ciclo do ensino secundário geral em Moçambique: apropriação da 

memória social como prioridade do ensino de história, Programa de Pós-Graduação em Educação. Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo/PUC-SP: 2004; MUINATELE, Antonio Américo Currículo e ensino: 

análise do ensino de história no segundo ciclo do ensino secundário geral em Moçambique”. Doutorado. 

Programa de Pós-Graduação em Educação. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo/Puc-Sp: 2004; 

SENGULANE, Hipólito Francisco Moisés Salomão, Ensino de História no nível Primário do 2º Grau em 

Moçambique: Um enfoque crítico pedagógico sobre os Programas e Sistema de avaliação da aprendizagem 

Tese de Doutorado. Programa de Educação/Currículo. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo/Puc, 2004, 

SELIMANE, Remane, A História e a Geografia na concepção da Disciplina de Ciências Sociais no ESG em 

Moçambique: Subsídios epistemológicos e didático-Metodológicos para a revisão curricular em curso,  

Dissertação. Programa de Pos-Graduação em Educação-Curriculo: Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo-Puc, 2011. 
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 No que se refere às temáticas de interesse desses trabalhos, pode-se dizer que três são 

centrais: os Programas e Reformas Curriculares elaborados no Pós-independencia: Sengulane 

(2004), Amida (2004), Pereira (2001), Ivala (2002), Selimane
136

 (2011); as questões 

ideológicas e culturais que atravessam a produção, sobretudo da História de Moçambique nos 

manuais escolares - Hofisso (1994) e Cardoso (2012), dentre outros; a preocupação com seus 

usos no processo de ensino e aprendizagem e avaliação mais direta do conteúdo (Tembe, 

2005), Lange (2005) e, como interesse mais recente, a questão do ensino de História Local 
137

, 

a exemplo dos trabalhos de Jairoce (2010) e Nhantumbo (2012).  

 Como podemos constatar, o embrião dos estudos sobre o tema data de finais da década 

de 1980. Conforme observa Lange (2005), o primeiro trabalho acadêmico tendo como 

preocupação o processo de avaliação dos manuais de ensino de História em Moçambique foi 

o de Osório (1988), que se propunha a analisar os primeiros manuais de História para o ensino 

primário (4ª, 5ª e 6ª classes), no Moçambique independente. 

 Do ponto de vista editorial, cabe uma observação em relação aos manuais aqui 

tomados como fonte: trata-se de uma produção editorial concentrada na Europa - como 

exemplificado no gráfico subseqüente -, mesmo considerando esta produção no pós-

independência, quando efetivamente os manuais escolares passam a ser escritos por autores 
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 Sobre a atual proposta de integração das disciplinas História e Geografia, através da reforma curricular 

iniciada em 2003 em Moçambique e efetivamente implementada em 2005 no ensino Primário, e em 2008 no 

Ensino Secundário Geral -1º Ciclo, ver a pesquisa de Remane Selimane, intitulada “A História e a Geografia na 

concepção da Disciplina de Ciências Sociais no ESG em Moçambique: Subsídios epistemológicos e didático-

Metodológicos para a revisão curricular em curso”. (2011). O chamado currículo integrado, foco da referida 

reforma, introduziu várias mudanças de natureza curricular, conforme mostra Selimane em seu trabalho (2011), 

entre as quais: a introdução dos ciclos de aprendizagem, a progressão normal ou por ciclos de aprendizagem, o 

ensino da História Local, o ensino das Línguas moçambicanas e inglesa, dos Ofícios e da Educação Moral e 

Cívica.  
137

 Como objeto de investigação, a problemática em torno do local – numa perspectiva histórico-cultural 

denominada na maioria dos trabalhos a respeito de saberes locais -, tem sido tratada por pesquisas do campo 

geral da educação, e específicas do ensino de História propriamente dito. No primeiro caso, destacam-se os 

trabalhos de, Bonnet (2002), sobre o Ethos local e currículo oficial. A educação autóctone tradicional macua e o 

ensino básico em Moçambique; Covinhavo (2006) intitulada, A relação entre os ensinamentos morais da cultura 

Macua e o ensino de Educação Moral e Cívica na 6ª Classe do 2. Grau do Ensino Básico; Basílio (2006), Os 

saberes locais e o novo currículo do ensino básico; Braço (2008); Educação pelos ritos de iniciação: 

contribuição da tradição cultural ma-sena ao currículo formal das escolas de Moçambique. Especificamente no 

campo do ensino de História, uma das primeiras investigações problematizando a questão da memória como 

aspecto central do ensino dos saberes locais nesta área curricular em Moçambique, a tese de Maman (2004). 
Outras pesquisas focando especificamente o ensino da História Local, pós 2003, apresentam como prioridade as 

questões relacionadas a cultura local, sobretudo os que trazem como preocupação o cumprimento ou não da 

exigência legal nas práticas de ensino dos professores de História, a exemplo do estudo de Jairoce (2010). Os 

demais, até o presente, entretanto, podem ser categorizados entre aqueles que trazem como 
preocupação, pensar o ensino da História Local, a partir das possibilidades de fonte para trabalhar o componente 

curricular em sala de aula, tais como os estudos de, Jamal (2010) e Armando (2012). Desse modo, constata-se 

que a preocupação com a questão da escrita não está ausente nas atuais pesquisas sobre o ensino da História de 

Moçambique, porém está contemplada apenas de forma indireta, haja vista que a prioridade das questões tem 

recaído sobre o ensino propriamente dito. 
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moçambicanos e impressos por uma editora nacional, o que não ocorria antes de 1975, já que  

os manuais utilizados no ensino eram de História de Portugal, e comumente lá produzidos e 

confeccionados.  

Gráfico 11: Localização geográfica das editoras dos manuais didáticos de História de Moçambique – 

1975 - 1995 

 

Fonte: Manuais escolares de História - Moçambique - 1950-1995 sistematização da autora. 

 No tocante às vinculações legais e educacionais, os manuais analisados referem-se a 

dois momentos gerais distintos: o período colonial, no qual todo o aporte legal era elaborado 

pela Metrópole, incluindo a obrigatoriedade da adoção de manuais escolares de História e 

Geografia de Portugal; e o pós-colonial que, para efeito da produção de uma literatura 

específica sobre História de Moçambique, já se torna fato por volta do ano de 1974 em diante. 

 A importância de retomar, ao menos parcialmente, o percurso dessa produção, 

constitui aspecto importante mas, de certo modo, está contemplado em alguns trabalhos que 

trataram do tema, em particular a dissertação de José Luis Barbosa (2001), ”L‟histoire dans 

l‟enseigment général (de la huitiéme á la dixieme classe) an Mozambique: l‟analyse des 

programmes et manuels de l‟enseigment de l‟histoire”; referência para vários  outros trabalhos 

desenvolvidos posteriormente. 

 Barbosa (2001) distingue três momentos do que denomina fases da produção de 

materiais escolares em Moçambique no Pós-Colonial de 1975-1982, a característica seria a 

ruptura com o sistema e a educação colonial. Nesse sentido, lembra o autor que o I Seminário 

Nacional da Educação da Beira
138

, realizado em janeiro de 1975, foi o evento que 

                                                           
138

 Na entrevista, o professor José Luis Barbosa contou que após esse seminário o Departamento Ideológico da 

Frelimo organizou brochuras com propósitos didáticos, nos quais  uma das finalidades era também contar a sua 

história. Conforme afirmou, “o primeiro seminário nacional a falar sobre educação, em que se tomou uma 

decisão, dar-se história da Frelimo, História de Moçambique, de África, do Primário ao Secundário. Então, não 

existiam manuais, existiam textos de apoio. Um dos primeiros livros que se publicou, e eu não tenho aqui mais... 

é a História da Frelimo produzida pelo departamento do trabalho ideológico da Frelimo. A História da Frelimo, e 

depois temos outra brochura que é A História de África. Eu devo ter em qualquer dos meus arquivos este 

livrinho, então era obrigatório dar-se essa história da Frelimo e História de África há mais brochuras produzidas 
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proporcionou o surgimento, em 1978, do 1º manual destinado ao ensino de História no pós-

independência: História para 5ª e 6ª classes: “África: Das origens ao século XV”. E, ainda de 

acordo com Ivala (2002), decorreu do referido seminário o primeiro programa curricular do 

ensino de História de Moçambique
139

.  

 De 1983 a1990, a segunda fase, ocorrida sob influência das orientações do então 

recém-criado Sistema Nacional de Educação/SNE, Lei nº 4/1983, foram elaborados os 

manuais destinados ao ensino da 4ª a 7ª classes; e, no final da década de 1990, os manuais da 

8ª e 9ª classes. De acordo com Barbosa, foi a fase dos manuais chamados de “adaptação”
140

, 

no caso, os destinados ao ensino secundário. Essa classificação atribuída pelo autor deve-se ao 

fato de os livros serem, praticamente, uma reprodução dos manuais portugueses. 

 E, por fim, uma terceira fase, de 1992-2005. Contexto da implementação da reforma 

no sistema educacional, criado em 1983, e da aprovação de novos programas curriculares, 

inclusive para o ensino de História, no começo dos anos 2000. Para Lange (2005), esse 

período corresponderia à produção da segunda geração de manuais para o ensino secundário 

sob os auspícios de uma editora própria, a Diname. 

 No quadro subsequente uma representação cronológica da produção de materiais 

didáticos de História, especificamente no período em questão: 

Quadro 7: Produção de Manuais e Textos de Apoio de História de Moçambique no período de 1975-

1995 

Ano Título Autor Serie Editora 

1976 História Comissão 

Coordenadora 

dos Textos de 

Apoio 

Ensino 

Secundário – 1º 

Ano – 1974-

1975 

Oficinas 

Gráficas do 

MEC 

1977 Pequeno Manual 

de História 

Grupo de 

Elaboração de 

6ª Classe MINED 

                                                                                                                                                                                     
pelo Departamento Ideológico da Frelimo. E sobre História de Moçambique existia um livrinho publicado pela 

editoria Afrontamento, que  retratava a história de Moçambique do ponto de vista mais doloroso do campo 

Marxista. Então nós fomos vivendo com estes manuais produzidos até que se cria a famosa comissão de Apoio 

Pedagógico/CAP. Então, cabia a CAP produzir material para alimentar o sistema”. Entrevista realizada em 

19/11/2013, na sala do Ensino Secundário Geral/Mined, Moçambique.  

139
 Segundo o autor, sob os auspícios do referido seminário ficou decidido a introdução da disciplina História e 

Geografia no currículo escolar, obrigatória, em todas as classes durante o ano letivo de 1975. Dos nove objetivos 

preconizados para o ensino da disciplina e objeto da sua análise, fica evidenciada a estreita vinculação aos 

referenciais marxistas e à história das lutas de classes, apesar de não textualmente explícito, segundo o autor 

(Ivala, 2002, p. 170). Substituído em 1977, o lugar da história da luta armada sob a condução da Frelimo torna-se 

mais enfático, assim como a ligação aos referenciais marxistas. Esses programas antecederam, portanto, o de 

1986, já sob a vigência do Sistema Nacional de Educação, criado em 1983.  
140

 São considerados manuais de adaptação os seguintes: Da comunidade Primitiva ao feudalismo (8ª Classe), 

Da aurora do capitalismo às vésperas da primeira guerra mundial (9ª classe).  
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(Texto de 

Apoio
141

): As 

massas fazem a 

História 

Textos. Grupo 

de História 

1978 História da 

África 

Edição do 

Departamento 

Ideológico da 

Frelimo 

 Colecção 

Conhecer 2 

1982 História Republica 

Popular de 

Moçambique 

10ª Classe Ministério da 

Educação e 

Cultura/IND

E 

1983 História, Republica 

Popular de 

Moçambique 

7ª Classe Ministério da 

Educação e 

Cultura/IND

E 

1986 A História da 

minha Pátria. 

Republica 

Popular de 

Moçambique 

5ª Classe INDE, 

Editora 

Escolar, 

1986. Edição 

Revista, 

1995 

1990 História – v. 1 Ministério da 

Educação e 

Cultura/INDE 

7ª Classe Ministério da 

Educação e 

Cultura/IND

E, 1990, 

Edição 

Revista, 

1995 

1990 História – v. 2 Ministério da 

Educação e 

Cultura/INDE 

7ª Classe Ministério da 

Educação e 

Cultura/IND

E, 1990, 

Edição 

Revista, 

1995 

1995
142

 História de INDE/Editora 6ª Classe INDE, 

                                                           
141

 Os Primeiros textos de apoio para subsidiar o ensino de História em Moçambique pós-independencia, como é 

possível constatar no trabalho de Hofisso (1994) e Sengulane (2004), começam a surgir muito antes da 

oficialização da Independência, com tutela da FRELIMO. É o caso de História de Moçambique - 4ª Classe - 

Imprensa do Instituto Moçambicano, editado pelo Departamento de Educação e Cultura da Frelimo, em 1971. 

Essa preocupação foi intensificada no pós-independência. No primeiro momento, com a elaboração dos 

chamados Textos de Apoio, seguido da produção de livros didáticos propriamente ditos, sob a coordenação do 

Ministério da Educação/MINED e do Instituto Nacional do Desenvolvimento Educacional/INDE. Importante 

ressaltar que além dos textos didáticos, este Departamento também avalizou a edição de Textos de Apoio para a 

formação do professor, com orientações para o trabalho em sala de aula a partir dos  textos didáticos já 

mencionados, sobretudo no imediato pós-independência. Como por exemplo, História: Novos rumos, Textos e 

Orientações para o professor primário, Lourenço Marques: Tipografia Acadêmica, 1975; Comissão de 

Elaboração de Textos. Grupo de História. Trabalho para o Curso de Reciclagem: MINED, 1977; Orientações 

para o professor para utilização do Texto de Apoio Egito Antigo - 5ª Classe – História, 1981.  

142 Os títulos produzidos pós 1995, constam apenas para fins da ilustração de um quadro geral da produção de 

livros didáticos de História em Moçambique no Pós-Colonial, incluindo os textos de apoio. Sistematização da 

autora. 
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África. Escolar Editora 

Escolar. 

Edição 

Revista, 

2008 História Lázaro Impuia 8ª Classe-1ª Ed. Texto 

Editores 

2009 História Telesfero de 

Jesus Nhopulo 

11ª Classe – 1ª 

Ed. 

Texto 

Editores 

2010 História Erudito Mulate; 

Graziela Tembe; 

Remane 

Selimane 

11ª Classe Longman 

Editora 

2010 História José Luis 

Barbosa Pereira 

12ª Classe Longmam 

Editora 

  

O desafio de produzir materiais didáticos sobre História de Moçambique, no contexto 

imediato do pós-independência, envolveu um compromisso coletivo. Segundo contou em 

entrevista (19/11/2013) o professor e autor de livros didáticos de História José Luis Barbosa, 

“muitos dos livros didáticos elaborados nesse período em Moçambique, teve (sic) como 

matriz e/ou nasceram de planejamentos de aulas desses professores”
143

. Assim como muitos 

deles foram incluídos, tanto nos chamados Textos de Apoio, como também em alguns dos 

livros didáticos em uso no ensino de História atual.  

 O dado acima mencionado constitui, certamente, uma característica distintiva do 

processo de produção desses materiais no período estudado. Assim como o fato de boa parte 

desses autores terem tido algum tipo de envolvimento na luta anticolonial. Alguns, por 

exemplo, participaram do processo na condição de recrutas, no sentido de se qualificar em 

áreas do conhecimento indicadas pela Frente de Libertação Nacional/FRELIMO, sendo uma 

das quais o magistério. Outros, ainda, promovendo alunos negros
144

, sempre em desvantagem 

no sistema racista colonial. Enfim, o nível de engajamento no processo foi diversificado e, no 

nosso entendimento, mais uma marca da geração de autores de materiais didáticos desse 

período. 

                                                           
143

 Dentre os exemplos, faço menção ao Manual de História para a 12ª Classe, elaborado pelo entrevistado para 

subsidiar suas aulas sobre História de Moçambique no Colégio Kitabu, versão ampliada em anos posteriores, 

2004, 2005 e 2009. Na introdução do referido Manual, explica o autor: “O Manual que agora se apresenta 

pretende ser um instrumento útil aos estudantes de História da 12ª Classe do Colégio Kitabu. Elaborado de 

acordo com o programa em vigor, procura sistematizar informações dispersas sobre metodologia e 

Epistemologia de História, bem como sobre a História de Moçambique”. (Manual de História – 12ª Classe. 

Colégio Kitabú. Maputo, 2005).  

144
 Inferência tendo por base o conteúdo das entrevistas realizadas com vários autores de livros didáticos de 

História no período pós-colonial. Entre eles, a professora Eulália Maximiliano, já mencionada neste texto, fala 

sobre a promoção de alunos negros, ao contar como se deu sua participação no referido processo.  
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 Outro elemento que marca essa produção diz respeito à escolha de uma perspectiva 

teórica praticamente única (corrente marxista), questão tratada no capítulo 4, assumidamente 

no discurso de ruptura e anticolonial. Essa particularidade constituiu o fio condutor da questão 

em torno da escrita escolar de História em Moçambique. Uma opção explicitamente assumida 

e já no primeiro momento posta em prática, através dos primeiros textos de apoio elaborados 

no pós-independência.  

 A reorientação dos referenciais teóricos se fez acompanhada por nova periodização, 

conjugada a uma espécie de recolocação de biografias e memórias de acontecimentos. E, 

nesse sentido, vale uma observação: a periodização da História de Moçambique, em particular 

em torno da qual foi organizada esta escrita escolar, compreende cinco grandes períodos: dos 

antigos Reinos e Impérios, incluindo a presença árabe e as relações comerciais a partir do 

Índico (século X ao XVIII); A penetração portuguesa (séc. XVI ao XVIII); Ocupação efetiva 

(Séc. XIX ao XX); A luta armada de Libertação Nacional (século XX); Moçambique 

Independente (segunda metade do século XX), como visto no  quadro a seguir.  

Quadro 8: Conteúdos e recortes temporais dos manuais de História de Moçambique: 
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 Convenção temporal adotada nos manuais de História e, neste em particular, que quer dizer “antes da nossa 

era”.  

Manual Ano de edição Conteúdo sobre a África Recortes temporais 

História (Texto de Apoio) 

 

1976 O Socialismo e a Luta do 

Proletariado. Não há 

conteúdo sobre a África. 

Sec. XIX e XX 

História - As massas 

fazem a História (Texto de 

Apoio) 

1977 O Egito Antigo Século XV  e VI a.n.e145 

 

História da África 

1978 As correntes da 

historiografia africana; O 

Egito Antigo; Os Estados 

Africanos de cultura 

Árabe;  

 

História - Manual da 10ª 

Classe 

1982 África Austral: processos 

sociais; da conquista 

colonialista e da formação 

da estrutura colonial 

racista. 

Séc. XIX e XX 

História - 7ª Classe 1983 África Austral: 

Moçambique e o processo 

de ocupação e dominação 

Séc. XVII ao Sec. XIX 
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Fonte: Manuais didáticos de História de Moçambique – 1975 a 1995. Sistematização da autora. 

 Possivelmente esse aspecto constitui um “distanciamento” das propostas anteriores, 

genericamente denominadas de manuais coloniais. Entretanto, não podemos perder de vista 

que a batalha em torno de um tempo-político, assim se poderia dizer, tem uma função 

ambígua. Se, por um lado, há uma nova periodização, por outro é imprescindível indagar em 

que medida trata-se de uma periodização que contribuiu para reabilitar a história dos povos 

moçambicanos. A periodização, efetivamente, nesse caso, contribuiu para lograr um tal 

conteúdo e  perspectiva?  

colonialista 

História - 7ª Classe v. 1 1990 A Colonização do 

Continente Africano: 

África Austral, Oriental, 

Ocidental e do Norte 

Séc. XV ao Sec. XX 

História - 7ª Classe v. 2 1990 A Luta contra a 

dominação colonial; as 

lutas de independências e 

os nacionalismos, na 

África como um todo 

Séc. XIX ao Séc. XX 

História da Minha Pátria-

5ª Classe 

1995 África Austral: 

Moçambique, Reinos e 

Impérios Antigos; 

Processo de dominação 

colonialista e 

Independência. 

Séc. XIII ao Séc XX 

História - 6ª Classe 1995 As Primeiras comunidades 

em África; África, o berço 

da Humanidade; Reinos e 

impérios africanos (sec IX 

a XVII); África Austral; 

África Oriental; África 

Central; África Ocidental; 

África na era do tráfico de 

escravos (séculos XVII-

XIX); O Tráfico na África 

Ocidental, O tráfico na 

África Oriental; O 

comércio Triangular; As 

consequências do Tráfico 

de escravos; A resistência 

do colonialismo. 

Ano 5000.000 a.n.e ao 

século 

. 
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 A partir do Quadro 8 (p. 170) podemos perceber que há uma condensação em relação 

ao enquadramento temporal, situado entre os séculos XV ao XX, excetuando “A História da 

Minha Pátria” e o Texto de Apoio “As massas fazem a História”. A princípio, suscitam uma 

pergunta quase inevitável: e antes dos marcos em questão, não houve fatos, eventos e 

processos de significado relevante de um recorte temporal em Moçambique? O que dinamiza 

a ideia desses recortes?  

 Já em relação à questão da inserção de memórias biográficas na escrita escolar, diria 

tratar-se de um ponto, ao mesmo tempo, de direito à história, pela importância na construção 

do novo cenário histórico pós-dominação, mas também de incongruências, sobretudo no 

tocante à construção da pretendida ruptura. Como exemplificar a inferência? 

Um exemplo ilustrativo, dentre tantos outros, é a biografia de Ngungunyane, na 

construção da memória nacional pós-independência e de como é abordada nos manuais de 

História do pós-independência. Tomando como indicação o uso de registros imagéticos 

subseqüentes, é possível observar: 

 

Figura 15- Representação da prisão de Ngungunyane no período colonial 

 

 

 Na escrita escolar de  

 

A alusão a este líder do povo vátua ilustraria, nas entrelinhas, a eficácia da ação 

portuguesa no processo de ocupação das suas possessões em África no século XIX. Dessa 

forma, a representação de Ngungunyane no momento da sua prisão em Chaimite, segundo 

informa a legenda, é elucidativa do fato, e de sua representação simbólica em termos da 

Figura 16: Fotografia de Ngungunyane no 

exílio na Ilha de Açores-1896 

  

 
Fonte: História da Minha Pátria - 5ª Classe. 

1986, p. 45 

 
 
 
 

 

Fonte: História e Geografia de Portugal 

- 2º Ano Ciclo Preparatório - Década de 

1960 (p. 132) 
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capacidade de Portugal “aquietar” e dominar os nativos. Visão adensada em materiais como, 

por exemplo, o caderno de atividades “Lições de História de Portugal”
146

, da década de 1950. 

No referido caderno, a Lição nº 27 constrói uma questão bastante expressiva da versão 

colonialista sobre Ngungunyane, com o seguinte teor: “Em Moçambique, os Vátuas, 

chefiados pelo terrível _______ (a resposta sugerida seria Ngungunyane), são submetidos e 

castigados pelos portugueses” (Lições de História de Portugal. Província de Moçambique, 

década de 1950, grifo nosso).  

 Devidamente ilustrada (conforme desenho abaixo), a atividade exercita, através da 

escrita, a versão da superioridade portuguesa no processo de invasão e posterior ocupação do 

continente africano, no final do século XIX. E dentre os instrumentos utilizados para facilitar 

e fixar esta compreensão, incluía-se a escrita e a imagética.  

Figura 17: Desenho alusivo a prisão de Ngungunyane  

.  

Fonte: Lições de História de Portugal (s/p). Arquivo Histórico de Moçambique, década de 1950. 

 Na Figura 16 (p. 172), a fotografia de Ngungunyane e família, já na condição de 

exilados em Açores, é retomada no manual “A História da Minha Pátria”, em outro contexto- 

o de Moçambique pós-colonial-, sob outra perspectiva e finalidade: assinalar a importância do 

processo de resistência anticolonial no país. A memória do herói, conforme enfatiza o texto, 

certamente é um divisor: “Ngungunyane, imperador de Gaza, e Matibjane, chefe de Zixaxa, 

foram deportados para a Ilha de Açores, Portugal, onde viveram até a morte, separados de seu 

povo. Mas o povo nunca esquece os seus heróis” (A História da Minha Pátria, 1986, p. 45).  

                                                           
146

 Com 33 Lições, incluindo redação, um breve resumo do assunto e questionário, o Livro se destina ao aluno. O 

recurso principal é uma chave de leitura dos temas e conteúdos selecionados para o aluno responder por escrito, 

no primeiro momento, e verbalmente, na sala de aula. Assim explica o autor na introdução do referido livro. 

Com relação ao conteúdo, trata-se do detalhamento da História de Portugal naquilo que compreende os grandes 

temas e processos que compõem o programa dessa disciplina naquele contexto: A formação de Portugal na 

Europa; as dinastias que governaram Portugal e a ação conquistadora no mundo. Arquivo: Biblioteca do 

Arquivo Histórico de Moçambique. 
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 Portanto, a figura histórica de Ngungunyane
147

, no contexto dessas escritas - ainda que 

ambos os registros feitos pelos portugueses -, uma situada no lugar colonial e outra no 

anticolonial, é expressiva como exemplo de um terreno onde se fazem e desfazem memórias: 

a escrita escolar. Como tal, inscreve-se também numa relação de referenciais simbólicos, em 

relação aos aspectos que precisam evidenciar o execrável do colonialismo. São duas 

abordagens, antagônicas a princípio, mas que não retiram a necessidade de indagar sobre os 

discursos de uma e de outra, em se tratando de escrita escolar o conteúdo curricular de 

História. 

Os dados, anteriormente salientados, possibilitam surpreender um aspecto fundamental 

e ponto de partida para se pensar indagações inerentes à construção da análise: trata-se de uma 

escrita com objetivos, perspectivas e conteúdos situados na condição pós-colonial. Isto, por si 

só, já engendra uma suposta condição, que não deve ser tomada, sob nenhuma hipótese, como 

algo já alcançado. Talvez, como pretensão.  

 De qualquer forma, com o propósito de lê-la nesta perspectiva, considero relevante 

trazer questionamentos quase invertidos: quais discursos ancoram a abordagem pós-colonial 

sobre a História de Moçambique e de África como um todo? Até que ponto esses discursos 

também contribuem para a construção de uma visão racializada dessa história? 

3.5. Da diversidade à unidade: um novo discurso da escrita escolar pós-colonial? 

 A produção de uma escrita escolar afinada com uma História de Moçambique, com 

forte apelo à construção de uma memória nacional e com um viés acentuadamente político-

ideológico foi processo concomitante ao que levou à independência de Moçambique, em 

1975. Considerar que os primeiros manuais, naquela altura denominados “textos de apoio”, 

começaram a ser produzidos antes da oficialização da independência política do país. Nesse 

sentido, ganha pertinência a indagação: em que medida foram construídas possibilidades 

efetivas de ruptura em relação aos postulados e à visão colonialista que marcou a literatura 

escolar do período anterior? 

 Gostaria de iniciar este ponto retomando as Figuras 15 e 16 (p. 172) que considero 

emblemáticas de um esforço intencional de salvaguardar, reabilitar e recolocar histórias e 
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 Sobre as implicações do contexto político-histórico que levou à derrota do império Vátua, liderado por 

Ngungunhana, no período de 1884-1895, diante da ação colonialista portuguesa, ver a análise de Maria da Graça 

Bretes, em Arqueologia de um mito: A derrota de gungunhana e a sua chegada a Lisboa. Penélope. Fazer e 

desfazer História, nº 2, fev. 1989. Fonte: Disponível em: 

www.penelope.ics.ul.pt/indices/penelope_02/02_07_MBretes.pdf . Acesso em março de 2014. 



175 
 

memórias através da escrita impressa, manuais escolares, com outros focos e 

direcionamentos.  

 Considerada em seus próprios contextos de produção, podemos notar que na década de 

1970, quando surgem os primeiros manuais - a maioria Textos de Apoio -,  o foco era, de fato, 

o delineamento das bases e referenciais que deveriam nortear a escrita e o ensino de História. 

O Manual de Apoio, de 1976, é emblemático desse quadro.  Apesar de ser um manual no qual 

não houve a inclusão de qualquer tema sobre Moçambique e África, o socialismo e a luta de 

classes constam como a base de todo o seu conteúdo. Ou seja, uma demarcação preponderante 

no conjunto da escrita das décadas subsequentes, de 1980 e 1990.  

 O texto de apoio “As massas fazem a História”, serve como mais um  ilustrativo da 

demarcação teórica de enquadramento da escrita desse período, a que já fiz menção  

anteriormente:  

Figura 18: Detalhe da capa do manual As massas fazem a História 

 

Fonte: Texto de Apoio As massas fazem a História, 1977. 

 A produção didática da década de 1970 apresenta sua circunscrição dentro dos 

parâmetros dessa corrente, como também dos conteúdos dos primeiros textos didáticos. No 

caso do Texto de Apoio acima referido, a abordagem da História do Egito Antigo adota a 

perspectiva da luta de classes. Portanto, uma abordagem cimentada em uma visão polarizada, 

não sem crítica, particularmente, de produções acadêmicas sobre o ensino de História a partir 

da década de 2000. Como apontam Ivala (2002), Sengulane (2004), Maman (2004), ainda que 

o foco da crítica, no caso dos trabalhos mencionados, sejam os programas curriculares do 

período pós-independência.  

 Com relação à década de 1980, período onde foram produzidos os manuais de 1982 

(10ª classe), 1983 (7ª classe), 1986 (5ª classe) e 1987 (6ª classe), a demarcação dos 

referenciais socialista-marxistas não está posto como conteúdo, a exemplo do ocorrido na 

década anterior, mas ainda assim ancora as abordagens. Um aspecto identificador é a 
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linearidade ocidental, tendo como base a chamada História clássica, questão para a qual 

chama atenção o trabalho de Sengulane (2004). 

 Na década de 1990, a fase de reedição dos manuais da década de 1980, de certa forma, 

a base orientadora dos anos 1970 permanece como âncora dessas escritas, particularmente nas 

noções conceituais, na linearidade e nos marcos da História Ocidental, ainda que a atmosfera 

educacional, naquela altura, fosse marcada por reformas no ensino nacional como um todo. 

Tomando como viés os programas curriculares decorrente da reforma em curso a partir 

de 1996, Sengulane analisa, especificamente no capítulo 3 da sua tese, “Conteúdos 

programáticos de História do EP2: do SNE à reforma do ensino básico”, questões que estão 

diretamente relacionadas à escrita escolar. Mais especificamente, a recolocação da História de 

Moçambique, no contexto Ocidental nesses programas, surge como um dos propósitos da 

“ruptura”: 

os programas curriculares do pós-independência se propuseram refazer uma 

lógica sobre a qual assentou o ensino de História do período colonial: o 

programa começa pela História de Moçambique (4ª e 5ª classes), e para a 

História da África (6ª e 7ª classe), História Mundial (8º, 9º e 10ª classes) e 

retomando a História de Moçambique e da África Austral (11ª e 12ª classes). 

(Sengulane, 2004, p. 126/127). 

 Nesse sentido, podemos perceber que a reabilitação da História de Moçambique, no 

tocante ao seu ensino, encontra, nos programas curriculares da disciplina História, um viés 

importante, sobretudo a partir da década de 1980, período da referida reforma. 

Significativamente, um ponto de observação e avaliação para indagações. 

 Entretanto, nessa reabilitação, várias questões permeiam a efetivação do propósito de 

ruptura. Uma delas é o que Sengulane chama de “ocidentalização dos programas”. Um dos 

aspectos que o autor pauta para esse reconhecimento é a questão da “linearidade temporal, 

aliada à visão iluminista e progressista da Historia”, presente nos referidos programas e 

manuais, como afirma o autor:  

é preciso que o ensino de História, desde cedo, desconstrua esse eixo, através 

da adopção de narrativas sincrônicas que tomam em consideração todo um 

conjunto de acontecimentos que se sucedem e interagem , condicionando-se 

mutuamente. Apenas assim, pode-se mostrar que a acção dos europeus 

interferiu numa dinâmica que existia. Moçambique é preenche de exemplos 

de unidades políticas com contornos sócio-culturais, econômicos e religiosos 

bem definidos e é, igualmente, rico em exemplos sobre expansões, guerras 

de resistências, que resultaram em interpenetrações que tiveram 

conseqüências culturais, sociais, políticas e econômicas relevantes, para seu 

povo (Sengulane, 1994, p.135). 

 Voltemos, mais uma vez, ao levantamento do Quadro 8 (p.170). Com base nele, 

podemos ler que o foco central das abordagens sobre a África recai na África Austral. Não 
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apenas como delimitação geográfica, mas como seleção de problemáticas dessa parte do 

mundo africano. Em torno desses recortes, convergem, assim podemos perceber, os conteúdos 

correlatos.  

 Contudo, a problemática colonial constitui o foco central na maioria das escritas, 

excetuando duas: “História”, texto de apoio de 1976, e “História da África”, de 1978. Em 

segundo lugar, aspectos da história da organização política anterior ao colonialismo - reinos, 

impérios e estados africanos.  

 Como problemática central, o tema do colonialismo tem desdobramentos váriados no 

tratamento da História da África nesses manuais. Um deles é, sem dúvida, a imagética. De 

uma forma geral, o conjunto das imagens respalda parte das questões trazidas no contexto 

dessas abordagens, conforme podemos visualizar no gráfico subsequente: 

Gráfico 12: Conteúdos e temáticas da imagética nos manuais de História de Moçambique - 1975-

1995 

 

Fonte: Manuais didáticos de História de Moçambique - 1975 a 1995. Sistematização da autora 

De acordo com esses dados, podemos dizer que a abordagem sobre o colonialismo dá 

lugar a desdobramentos, para os líderes políticos e religiosos da História de Moçambique, 

como a temática mais expressiva, seguida de referências aos lugares de memória, no sentido 

da alusão à história política dos reinos e impérios antes da implantação do sistema colonial; 

dos movimentos de resistência anti-colonial; e da escravidão transatlântica, com maior 

recorrência. Em linhas gerais, pode-se inferir que essas temáticas constituem o conteúdo 

primordial, o arcabouço da escrita escolar pós-colonial de Moçambique.  

 Sobre a predominância, ou como afirma Jairoce, “o privilégio dado à história factual 

dos heróis nacionais” (2010, p. 40), tem sido apontada como uma questão do ensino de 

História atual em Moçambique, principalmente nos estudos que tratam do ensino de História 
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Local, cujo recorte são manuais produzidos a partir da década de 2000. De toda forma, 

corrobora com minha visão em relação ao discurso da unidade nacional. Esse discurso pode 

ser inquirido em várias direções. Nesse sentido, não é possível desconsiderar as lacunas que a 

escrita da história nacional deixam  no tocante às histórias locais, das quais decorrem. 

 Há uma pertinência histórica, obviamente, mas, sobretudo, político-ideológica. 

Contudo, essa chancela não pressupõe uma hierarquia, no sentido de grau de importância que 

cada um desses processos representa, mas serve como contribuição para pensarmos limites, 

como também possibilidades, do propósito de ruptura e da reabilitação de histórias e 

memórias de povos Moçambicanos. 

 A questão da resistência, como fato e como conteúdo no conjunto das escritas, 

constitui unidade temática obrigatória, conforme se depreende do levantamento do conteúdo 

temático dos manuais analisados. Ganham destaque o papel desempenhado pelos principais 

nomes da luta pelo fim da dominação portuguesa, incluindo os intelectuais como Eduardo 

Mondlane, Estácio Dias, João Albasini, Samora Machel etc; as fases e a exploração colonial; 

e, principalmente, a atuação partidária na construção do processo, cuja preponderância recai 

sobre a Frente de Libertação Nacional/FRELIMO, posteriormente constituída como partido 

político
148

.  

 Um dos aspectos mais expressivo, no conjunto das escritas escolares, refere-se ao tema 

e abordagem da unidade nacional. A princípio, um esforço coletivo, porém, ao abrigo  de uma 

organização política, a Frelimo, posteriormente, organização político-partidária. Qual o 

tratamento dispensado a este tema? Embora a indagação seja ampla, no sentido de considerar 

todos os manuais, gostaria de tomar como objetoe inferências, o manual A História da Minha 

Pátria. Tal escolha decorre do fato de este manual portar uma escrita inauguradora da História 

de Moçambique, já com status de Nação.  

 De acordo com o referido manual, da década de 1980, a unidade nacional teria nascido 

já na luta armada. Como se sabe, este processo, em Moçambique, teve início com o massacre 

de Mueda, ocorrido em 16 de junho de 1960. Conforme o texto:  

na Luta Armada de Libertação Nacional, pessoas de diferentes regiões de 

Moçambique sentiam-se cada vez mais unidas - todos eram moçambicanos – 
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 A Frelimo, enquanto movimento, foi oficialmente criada em 1962, em Dar es Salaam. Segundo Newitt, a 

frente foi formada por expatriados, uma vez que a maioria dos seus membros unificaram a luta anticolonial 

quando se encontravam fora dos seus países de origens. Assim, a frente foi formada a partir dos seguintes 

movimentos anticoloniais: Udenamo (União Democrática de Moçambique), fundado em Bulawayo em 1960; 

Unami (União Nacional de Moçambique Independente), criado no Malawi; Manu (Moçambique African 

National Union), fundado entre os emigrantes macondes no Quênia. Após a autonomia política em 1975 a frente 

tornou-se partido político em 1977 (2012, p. 450). 

Fonte: Newitt, Malyn. História de Moçambique. Portugal: Publicações Europa-América Ltda, 2012.  
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e lutavam contra o mesmo inimigo - o colonialismo português. (A História 

da Minha Pátria, 1986, edição de 1995, p. 86). 

 A gênese, se assim quisermos dizer, teve lugar no processo de independência 

construído antes da sua oficialização em 1975, já com as primeiras zonas libertadas na década 

de 1960, no norte de Moçambique. E alcançado sua consolidação, segundo os sentidos 

sugeridos na abordagem, no pós-independência: “o povo moçambicano, dia após dia, tanto na 

escola, como no trabalho, na música, na dança e na arte, desenvolve e consolida a unidade 

nacional” (A História da Minha Pátria, 1986, edição de 1995, p. 101).  

 Apenas o Manual da 10ª Classe, editado em 1982, inclui essa questão como conteúdo. 

Entretanto, o enfoque recai sobre a África do Sul, relacionando os processos que deram 

origem à estrutura racista daquela sociedade. Nas demais escritas, a perspectiva da unidade da 

nação torna-se imprescindível e, acima de tudo, torna-se o alvo a ser consolidado. Mais uma 

vez retomo a abordagem de “A História da Minha Pátria”, na qual está implícita que a falta de 

unidade nacional teria sido a causa de um suposto fracasso, frente ao colonialismo, no 

passado: 

três meses após a fundação da Frente, foram tomadas decisões importantes 

para a libertação nacional: - Definiu correctamente o inimigo como sendo o 

colonialismo português e decidiu combatê-lo por todos os meios, incluindo a 

Luta Armada; Definiu a unidade como arma fundamental contra o 

colonialismo português, e provou que a divisão dos moçambicanos era a 

causa maior do fracasso da resistência histórica dos nossos antepassados 

ao colonialismo (p, 67, grifo nosso). 

 Sendo ou não uma questão de decisão política, no caso da Frelimo, nos idos da década 

de 1960, à unidade nacional atribui-se uma importância quase apoteótica, de modo que, 

apenas de forma pontual, a questão dos racismos foi alvo de tratamento, mas sempre 

percebida na dinâmica da ação da Frente.  

outras defendiam que as pessoas da raça branca que também estavam na 

Frente não deviam ter o direito de lutar pela libertação de Moçambique 

porque só as pessoas de raça negra é que eram verdadeiros moçambicanos. 

Portanto essas pessoas eram a favor do racismo (p. 71). Todos aqueles 

aspectos - o tribalismo, o regionalismo, o racismo enfraqueciam a luta de 

resistência que os moçambicanos estavam a fazer contra a dominação 

colonial portuguesa (p. 71, grifo nosso). 

 No texto anterior, a explicação do racismo como um dos “novos problemas” surgidos 

nas áreas libertadas parece pouco expressivo frente à noção de unidade. A ideia de nação e de 

sua construção, constituíram a noção em torno da qual fora pensado e realçado um discurso 

fundante: o da unidade nacional.  
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 Sob esse viés discursivo estão, ao menos, duas dimensões fundamentais para ancorar o 

propósito e, mais do que isso, a necessidade de romper e reabilitar histórias e memórias dos 

povos moçambicanos: a riqueza da diversidade cultural e a problemática da racialização. 

Portanto, o discurso da unidade contribui para ausentar a problemática da racialização. A 

critica de Ngoenha (2011), sobre „matar a tribo para fazer nascer a nação‟, é 

significativamente oportuna. 

 Isto sugere um aspecto imprescindível: o discurso da unidade, na escrita sobre a 

resistência e a conquista da autonomia, ausenta perspectivas de inclusão da problemática dos 

racismos e das diversidades historicamente marcantes, de Moçambique. 

 Por outro lado, a emergência dessa produção, em certa medida, almejou um propósito, 

desafiador sob todos os pontos de vista: ser pós-indenpencia ainda que colonial e racista; a 

redefinição de recortes temporais; a demarcação de conteúdos relacionados a importantes 

processos históricos, sobretudo da África Austral, objeto de normatização curricular; a 

recolocação de memórias biográficas significativas para a história contemporânea 

moçambicana; a própria história do processo de luta colonial, enfim, não há dúvida quanto ao 

esforço feito. Mas, ao mesmo tempo, é sobre todos esses aspectos que também se colocam as 

incongruências e os limites do propósito de ruptura.  

 Nesse bojo, não é possível perder de vista que o motivo central da “queima” ou do 

sumiço dos manuais coloniais não significou, em se tratando das escritas escolares, uma 

superação dos pressupostos da história do colonizador. De qualquer forma, a inferência não é 

tão obvia quanto parece. Sobretudo, porque pensar acerca do papel dessa escrita e dos seus 

contributos em relação à problemática da racialização requer colocar indagações acerca de 

quais sentidos alcançaram as perspectivas de História ancoradas nessa escrita da História de 

Moçambique e suas abordagens consequentes. Quais concepções de História calçaram essas 

abordagens? Qual a importância de pensar esta problemática a partir de questionamentos aos 

referenciais de História em pauta?  

 Diante do exposto, parece plausível inferir que o papel da literatura escolar contida na 

atual História de Moçambique, marcada por um discurso com pretensões pós-colonialista, 

termos de demarcações de aportes e pressupostos sobre os quais foi produzido continua 

tributário de visões delimitadas e enquadradas em macro categorias ocidentais, recortes de 

tempo lineares, concepções de nação, unidade, civilização, por exemplo. Assim, devemos 

pensá-la para além da noção dualista que separa o colonial do pós-independência, pertinente e 

indiscutível no caso da História de Moçambique até então escrita. 
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 Esse papel se traduz em aspectos marcantes de sua construção, incluindo sentidos de 

suas finalidades. Num contexto marcado pelo controle do seu conteúdo, portanto de sua 

escrita, ao mesmo tempo que refaz, reinscreve, recoloca, alinha Moçambique aos objetivos e 

finalidades que amparam a idéia euro-ocidental de Nação, Estado e de unidade nacional. 

Todos esses aspectos são fundamentais para pensarmos os discursos que racializam e 

recolonizam ao nível dessas abordagens, histórias e memórias. No caso da literatura em 

questão, mesmo quando prospectada e preventivamente direcionada para visões que combate.  

 O pós-colônial em Moçambique é habitualmente empregado não apenas na escrita 

escolar, mas na linguagem social como um todo. Nesta especificamente é marcado pela 

ambigüidade de seus usos e entendimentos. Nesse caso, pensá-la na condição de sua 

colonialidade seja mais coerente. Se não, verdadeiro. A linha divisória entre o colonial e o 

pós-colonial é muito tênue, incluindo o discurso escolar. 
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Capítulo 4 – HISTÓRIAS CONEXAS, LIÇÕES AMBIGUAS 

 

“Precisamos de um outro tempo de 

escrita que seja capaz de inscrever as 

interseções ambivalentes e 

quiasmáticas de tempo e lugar (Homi 

Bhabha, 2010, p. 201).  

 

 

Ora vamos lá! Eduquemos estes homens em imaginação, como se 

estivéssemos a inventar uma história e como se nos encontrássemos 

desocupados. 

- É o que devemos fazer. 

- Então, que educação há de ser? Será difícil achar uma que seja melhor 

do que a encontrada ao longo dos anos, a ginástica para o corpo e a 

música para a alma? 

-  Será, efetivamente. 

- Ora, começaremos por ensinar primeiro a música do que a ginástica? 

- Pois não! 

- Incluís na música a literatura, ou não? 

- Decerto. 

- Mas há duas espécies de literatura, uma verdadeira e outra falsa! 

- Há. 

- E ambas serão ensinadas, mas primeiro a falsa? 

- Não entendo o que queres dizer. 

- Não compreendes – disse eu – que primeiro ensinamos fábulas às 

crianças? Ora, no conjunto, as fábulas são mentiras, embora contenham 

algumas verdades. E servimo-nos de fábulas para as crianças, antes de 

as mandarmos para os ginásios. 

- Assim é. 

- Pois era isso que eu dizia, que se deve começar pela música, antes da 

ginástica. 

- Perfeitamente. 

- Ora tu sabes que, em qualquer empreendimento, o mais trabalhoso é o 

começo, sobretudo para quem for novo e tenro? Pois é sobretudo nessa 

altura que se é moldado, e se enterra a matriz que alguém queira 

imprimir numa pessoa? 

- Absolutamente. 
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- Então, havemos de consentir sem mais que as crianças escutem fábulas 

fabricadas ao acaso por quem calhar, e recolham na sua alma opiniões 

na sua maior parte contrárias às que, quando crescerem, entendemos 

que deverão ter? 

- Não consentiremos de maneira nenhuma. 

- Logo devemos começar por vigiar os autores de fábulas, e selecionar 

as que forem boas e proscrever as más. As que forem escolhidas, 

persuadiremos as amas e as mães a contá-las às crianças e moldar as 

suas almas por meio das fábulas, com muito mais cuidado do que com 

os corpos com as mãos. Das que agora se contam, a maioria deve 

rejeitar-se. (grifos nossos). 

- Quais? 

- Pelas fábulas maiores avaliaremos as menores. Pois é forçoso que a 

matriz seja a mesma e que grandes e pequenas tenham o mesmo poder. 

Ou não achas? 

- Acho. Mas não entendo quais são essas maiores que dizes. 

- As que nos contaram Hesíodo e Homero, esses dois e os restantes 

poetas. Efetivamente são esses que fizeram para os homens essas fábulas 

que contaram e continuam contar. 

- Quais são elas então - perguntou - e em que as censuras? 

- Aquilo - disse eu - que deve censurar antes e acima de tudo, que é 

sobretudo a mentira sem nobreza. 

(...) 

- Esta certo - disse ele. - Mas se alguém nos perguntar ainda o que é isso 

e quais são essas fábulas, quais diremos que são? 

- E eu respondi: Adimanto, de momento, nem eu nem tu somos poetas, 

mas fundadores de uma cidade. Como fundadores, cabe-nos conhecer os 

moldes, segundo os quais os poetas devem compor suas fábulas, e dos 

quais não devemos desviar-se ao fazerem versos, mas não é a nos que 

cumpre elaborar as histórias. (grifos nossos). 

(...) 

-Quando alguém disser tais coisas dos deuses, leva-lo-emos a mal e não 

lhe daremos coro, e não consentiremos que os mestres as usem na 

educação dos jovens, se queremos que nossos guardiões sejam tementes 

aos deuses e semelhantes a eles, na máxima medida em que isso for 

possível ao ser humano. 

- Eu, por mim, concordo em tudo com esses padrões - declarou -, e seria 

capaz de os tomar como leis.  

(A Republica. Livro II, p. 65-66). 
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As inegáveis distâncias temporais e contextuais que nos separam da polis imaginada 

por Platão no século IV a.c, não deve invalidar uma reflexão com aquilo que é, nesse diálogo 

platônico, um conjunto de inferências a propósito de como educar, naquele contexto, os 

guardiões da politéia. Inclusive, sem descuidar do nosso contexto em relação aos contingentes 

de crianças e jovens que ingressaram, no passado e no presente mais recente, no sistema 

formal de escolarização. 

Entretanto, ainda que não sendo possível tal proximidade, instiga-me considerar que 

se, contextualmente, coadunar essas duas distâncias fosse possível, não deixa de ser palpitante 

levar em conta que a produção da História, com vista à educação das crianças, de ontem e 

hoje, pode sugerir uma trama, um desafio, inclusive pedagógico. Que, em parte, dele 

dependeu para alcançar êxito e papel fundamental na construção do que Trouillot (1995, p. 

20) denomina de “narrativa da dominação global”
149

. 

Para o autor, “há uma ordem narrativa” no qual conteúdo e as estratégias estão 

atravessados pelo pressuposto da dominação, cuja prerrogativa, tem na Europa, seus marcos e 

limites. Para Trouillot, essa “narrativa da dominação global” começa com a Espanha ou 

Portugal, no final do século XV, e tem sido reforçada por meio de uma perspectiva de 

História Ocidental imposta ao restante do mundo.  

A consolidação dessa ordem narrativa, todavia, só tem sido possível, segundo 

Trouillot, porque a História como um “discurso e uma narrativa do poder” (Trouillot, 1995, p. 

114), vem sendo eficaz na produção de “camadas de silenciamentos e banalizações” em 

relação aos que ficaram de fora da ordem narrativa; da imposição de uma visão cronológica 

do movimento histórico; de um vocabulário epistemologicamente centrado no legado grego-

romano apropriado pelo Ocidente; da memorização, intensificação, ordenamento e 

institucionalização de memórias e feitos, ou conforme intitula, da “reordenação simbólica do 

mundo” (p. 119), etc.  

Mas, instiga-me também, pensar que as concepções de História às quais temos tomado 

como suporte, estreitaram um discurso que transcendeu o lugar geopolítico nos termos em que 

discute Maldonado-Torres (2010) e, fundamentalmente, participado da “socialização do 

cogito” ocidental, como analisa Mudimbe (2013). De modo que, os postulados platônicos de 

como educar/‟moldar” as crianças recorrendo à trama e à metodologia da construção das 
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fábulas, pode não ser de todo anacrônico, desde que possamos explodir o continuum da 

História Ocidental. 

Entretanto, importa lembrar que todas as pós-colonialidades e pós-racionalidades 

apontam o necessário romper com o grego-romano que foi apropriado pela Europa em sua 

vertente letrada, deixando nas sombras as tensões profundas na vida pública-política entre oral 

e letrado, como evidenciado por Heric Havelock. Ainda cabe não esquecer que Esopo
150

, das 

fábulas com animais, era escravo etíope na Grécia, de onde La Fontaine (francês) as adaptou 

para o mundo europeu, em mais um “roubo”
151

 de povos africanos pelo Ocidente Global
152

. 

O teor do diálogo platônico em questão traz, para o âmago da formulação da idéia de 

educar, a importância de recorrer às fábulas como principal método para atingir o propósito 

pedagógico. É nesse sentido, conforme podemos localizar nesse diálogo, que a idéia de vigiar 

os autores de fábulas, selecionar as que poderiam ser contadas as crianças, persuadir mães e 

amas, garantir matrizes dessas fábulas fosse descolonizadas e, principalmente, ir além do 

“temor” aos deuses, tornando-os à sua “semelhança”, que pode-se fortalecer uma dimensão 

metodológica, pedagógica e política e o reordenamentos de memórias. 

 A metáfora da fábula assim me parece mais contemporânea, sobretudo como artifício. 

E sem a ambigüidade elementar que parecia conter naquele contexto: ser falsa e ao mesmo 

tempo servir a finalidades nobres - no contexto platônico a “mentira” contada com “nobreza”. 

A ideia de tessitura, seleção, persuasão e controle dos conteúdos dessas histórias, certamente 

continuam ganhando importância e legitimidade a mundos pós-platônicos.  

 A rigor, pensar sobre a História que há tanto tempo se “desvencilhou” da fábula, da 

ficção e assumiu a condição de Ciência, processo datado no século XIX, como sabemos, não 

guardaria quaisquer relações com os postulados platônicos. Se não fosse a necessidade de 

colocá-la, em particular, como produto da escrita de historiadores, sob suspeita. Talvez, nesse 

sentido, seja mais significativo trabalhar não com a História, mas com uma idéia de História, 
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nos termos colocado pela critica de Mudimbe (2013). Para ele, essa idéia de História sobre a 

qual tem-se amparado quase a totalidade dos discursos sobre os outros, de modo particular 

sobre a África, é “filha da episteme do século XIX” e representa um discurso universalizante 

e verdeiro. 

 O século XIX e a Europa, como lócus, constituem os marcadores fundacionais do 

nascimento da História como disciplina científica. Nesse contexto, foram desenhadas as 

principais correntes interpretativas da História na condição de Ciência: o Positivismo, a escola 

Metódica
153

 e o Historicismo, configuram esse legado. Por esta razão, a historiografia do 

século XIX, sob vários aspectos e postulados, marcou por seu turno, a consolidação de um 

conhecimento que acabou tomando uma dimensão normativa, segundo ressalta Mudimbe: “a 

história aqui não é um conceito neutro. É uma língua normativa, um ser, que socializa o 

cogito e todas as suas duplicações metafóricas. Agrupa todas as paroles culturais. Como tal 

identifica seu local ou cultura, reflecte e expressa-se, como uma normativa em si e para si” 

(Mudimbe, 2013, p. 234). 

 Em linhas gerais, não podemos perder de vista que esse processo, no qual a História se 

constituiu como ciência, caracterizou-se por um elemento fundamental: a perspectiva da 

História como acontecimento - único ou como complexo de acontecimentos -, e não mais 

como narrativa ou relato de acontecimentos vividos; e o englobamento de eventos com uma 

só sequência temporal desde o propósito de representar o que seria a História da humanidade.  

Até o século XVIII o termo história (Historie) era usado no plural para 

designar as diversas narrativas particulares e descosidas entre si que a 

tradição historiográfica acumulara. A partir de então torna-se cada vez mais 

freqüente o uso do termo no singular para designar, de modo confluente, 

tanto a seqüência unificada dos eventos que constitui a marcha da 

humanidade, como seu relato (A História da civilização ou dos progressos 

do espírito humano). A essa singularização semântica da Historia, que 

expressa a inclusão de toda humanidade em um único processo temporal, 

corresponde a sua transformação em objeto de teorias políticas e filosóficas 
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que imaginam poder apresentar o passado, o presente e o futuro com uma 

totalidade dotada de sentido previamente definido (Koselleck, 2006, p. 11). 

Esse conceito de história coletivo e, ao mesmo tempo singular, forjado no século 

XVIII e na Europa, com relevo na Alemanha e na França, resultou de uma perspectiva 

iluminista e de um evento singular da História Local Européia: a Revolução Francesa. Em que 

os historicistas, a exemplo de Koselleck, acreditam estar na base da concepção do conceito 

moderno de História: 

Por meio desse conceito é possível demonstrar que certos mecanismos e 

formas de elaboração da experiência só puderam emergir a partir do advento 

da história (geschichte) vivenciada como um tempo novo, inédito. Nosso 

conceito moderno de história resultou da reflexão iluminista sobre a 

crescente complexidade da „história de fato‟ ou da „história em si‟, na qual 

os pressupostos e condições de experiência escapam, de forma crescente, a 

essa mesma experiência. Isso é válido tanto para a história universal de 

longo alcance geográfico, contida no conceito moderno de „história em si‟ 

ou „história de fato‟, quanto para a perspectiva temporal na qual passado e 

futuro realinham-se reciprocamente e alternadamente, de maneira contínua. 

(Koselleck, 2006, p. 17). 

Nesse sentido, ressalta Koselleck, foi “a revolução francesa que colocou em evidencia 

o conceito de história (Geschichte) da escola alemã. Tanto uma quanto a outra foram 

responsáveis pela erosão dos modelos do passado, embora aparentemente estivessem 

acolhendo” (p. 17). Ou seja, a formulação de um conceito único de história, realinhado a 

partir de uma perspectiva da incorporação de fatos e processos singulares de outras partes do 

mundo, que não apenas a Europa sob uma mesma alcunha, constitui certamente, a principal 

característica das escolas teóricas européias a partir do século XIX e que tanto respaldo tem 

alcançado na produção historiográfica global. 

O legado positivista e historicista, resultante desse processo de ruptura da perspectiva 

de História vinculada ao contexto da oratória - a História Magistra Vitae, da qual Cicero era 

defensor-, deu lugar, segundo a tese de Kosseleck (2006, p. 41), à “dissolução do topos na 

história moderna em movimento”. O conceito novocentista de História do coletivo singular, 

agora resguardava a relevância de postular questões entendidas como fundamentais, a 

exemplo da problemática posta em torno da objetividade/subjetividade, como a principal 

questão da historiografia cientificista do século XIX, conforme Barros, 

a dicotomia Objetividade/Subjetividade no que se refere à possibilidade ou 

não de a História chegar a Leis Gerais validas para todas as sociedades 

humanas; o padrão metodológico mais adequado à história (de acordo com o 

modelo das Ciências Naturais, ou um padrão específico para as ciências 

humanas); e a posição do Historiador face ao conhecimento que produz 

(neutro, imerso na própria subjetividade, engajado na transformação social),  

(Barros, 2013, p. 64). 
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 Herdeira, em parte, dos postulados iluministas do século XVIII (Barros, 2013), a 

perspectiva positivista da história pôs em evidencia não só a relevância desses postulados, 

como sua importância enquanto fundamento da interpretação historiográfica, 

a possibilidade de um conhecimento humano inteiramente objetivo; a 

construção de uma história universal, comum a toda a humanidade; a 

possibilidade de amparar um conhecimento científico sobre as sociedades 

humanas com base na idéia de imparcialidade do sujeito que produz o 

conhecimento. Estes princípios, no que apresentam de mais essencial, 

sustentam-se sobre a noção de que haveria uma “natureza imutável do 

Homem”. São estes fundamentos, que já vinham sendo discutidos há muito 

pelo pensamento ilustrado, que o Positivismo tomaria para si, emprestando-

lhes uma nova coloração (Barros, 2013, p. 66). 

 Do ponto de vista da perspectiva historicista, cuja emergência também remonta ao 

século XIX, tanto o arco de contribuições é extenso, como assinala Barros, desde Leopold 

Ranke - ainda preocupado em “narrar os fatos tal como eles aconteceram” -, até Droysen e 

Dilthey, historicistas relativistas que já se ocupam em trazer, para a historiografia, uma 

reflexão sobre a subjetividade do próprio sujeito que constrói a história. Assim como, sobre a 

singularidade do padrão metodológico a ser encaminhado pela historiografia: um padrão 

“compreensivo” e não “explicativo” de acordo com as ciências naturais (Barros, 2013, p. 67). 

Como também são extensos seus postulados, em termos de abrangência temporal, até o século 

XX, com reconhecida influência.  

 Mas, como reconhece Koselleck, “a destruição da idéia de caráter modelar dos 

acontecimentos do passado deu lugar a singularidade dos processos históricos e a 

possibilidade da sua progressão. A constituição da história (Geschichete), no sentido que hoje 

é corrente, teve origem em um mesmo e único evento, tanto do ponto de vista histórico quanto 

lingüístico” (2006, p. 55). O que não podemos perder de vista é que tal legado, advindo do 

século XVIII e XIX, robustece-se no século XX, quando pelo menos duas outras correntes 

hegemônicas do pensamento historiográfico, completa o arco dessas interpretações: o 

marxismo e a Escola Francesa dos Annales. Cada uma a seu modo, mas também a partir de 

categorias hegemônicas, arrogam para si uma ruptura, se não uma revolução, em relação ao 

legado positivista e historicista. 

 Em que pese as contribuições dos “paradigmas rivais” (Cardoso, 1997), retomar essas 

interpretações, presente tanto na escrita da história do gênero acadêmico, como escolar, 

implica não perder de vista, como infere Mudimbe (2013, p. 232), que a “história é um 

discurso do conhecimento e um discurso do poder”. E que nesse papel, consegue, pelo menos 

retoricamente, “limpar os traços do poder que atravessa a própria construção desse poder”, 
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como infere Trouillot (1995, p. 114). Dessa forma, pensar sobre a escrita da história torna-se 

um exercício cujo rigor não poderá prescindir da crítica aos processos de sua produção e das 

operações a ela pertinentes. 

 Adentrando, por exigência da finalidade da análise em questão, ao gênero da escrita 

escolar, não é menos verdade que lidamos, se não com categorias conceituais rigorosas, como 

na escrita acadêmica, de certa forma com a mobilização de noções, cujas vinculações 

encontram-se ancoradas nesse conjunto de afirmações epistemológicas de escolas teóricas, 

anteriormente mencionadas. Olhando para esse panorama é que as indagações adquirem 

pertinência: em que medida essas afirmações epistemológicas foram realocadas na escrita 

escolar da História, particularmente de Brasil e Moçambique e, especificamente, na produção 

relativa à segunda metade do século XX? Até que ponto elas fortalecem o discurso da 

racialização? 

O primeiro aspecto a frisar na construção de uma argumentação para as questões 

anteriormente postuladas refere-se a relação entre escrita escolar e operação historiográfica, 

que já é parte de um entendimento corrente (Freitas, 2009), (Fonseca, T., 2011) etc. Para 

Freitas (2009), por exemplo, ainda que resguardadas as singularidades de cada gênero, “a 

escrita para as crianças obedece a idênticas regras do ofício do historiador” (Freitas, 2009, p. 

27). 

Ou seja, os procedimentos básicos da operação historiográfica - relação 

passado/presente, problematização, seleção de fontes, campos, domínios, abordagens, 

definição de conceitos e categoriais, produção de síntese, sujeitos e cenários etc -, também 

estão presentes na produção da escrita escolar e precisam ser levados em consideração. 

 Talvez seja interessante reiterar algumas das singularidades apontadas por Freitas em 

relação ao que constituiria a especificidade da escrita escolar da História no tocante a adição 

das operações que a embasa, sem prejuízo da aplicação das regras em questão: primeiramente, 

a “obediência às finalidades do ensino de História” a partir de demandas externas e internas 

da escola, o que, na opinião do autor vai incidir diretamente na 

escolha dos temas, da orientação interpretativa e até mesmo na idéia de 

conteúdo histórico. É certo que os autores da escrita didática colhem 

informações e conceitos junto a ciência de referencia. Mas nem tudo o que 

eles produzem pode ser transposto para o texto didático. Só aquilo que 

auxilia no cumprimento das finalidades do ensino de História ganha 

relevância (Freitas, 2009, p. 27). 

 Além dessas singularidades, aponta ainda o autor, as seguintes: maior tempo de 

permanência da vulgata histórica, diferenciação da idéia de conteúdo – valores, 
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procedimentos, atividades de retenção, verificação de aprendizagem, veiculados por conceitos 

e proposições relacionadas ao campo do ensino e da aprendizagem -; maior atenção ao critério 

das estruturas cognitivas das crianças na produção do texto didático; e por fim, remete o autor, 

às características do trabalho de síntese ou exposição didática propriamente, pouco presente 

nos textos eruditos, por tratar-se de um texto majoritariamente baseado em fontes 

bibliográficas, neste caso disponibilizadas pelos acadêmicos; a mesclagem de textos 

pertencentes a diferentes orientações teóricas para cumprir as demandas de currículos, 

professores etc.; e a exploração de diversos domínios da História em um mesmo manual (p. 

27-30). Dessa forma conclui:  

é provável que as três últimas características sejam as principais 

responsáveis pela negação do texto didático como escrita da História. Mas, 

insistimos que as diferenças são apenas singularidades que marcam um 

gênero em relação à História-tese produzida no interior das universidades 

(Freitas, 2009, p. 30). 

Se os procedimentos da operação historiográfica marcam a construção da escrita 

escolar, isto significa considerar que percorrê-la, em seus contextos e discursos, seja 

igualmente um exercício marcado pelo rigor analítico, tendo em vista tratar-se de uma 

produção, além de epistemologicamente datada, socialmente relevante. Desse ponto de vista, 

podemos sim instigá-la, quanto aos pressupostos, as matrizes, aos sujeitos, às noções 

conceituais e aos referencias de tempo. São procedimentos, sem dúvida, mas, acima de tudo, 

indica o rigor da problemática ocupada pela escrita escolar. 

Assim sendo, retomar os resultados dessas operações foi o que de fato motivou o 

exercício vislumbrado para esse capítulo. E, se "os limites da historicização também aparecem 

na escrita, como lembra Chakrabarty (2008, p. 161), não será apenas sobre os procedimentos 

que deverão recair nossas suspeitas e indagações. 

 Parece então, que os resultados da operação historiográfica, seja no gênero acadêmico 

ou escolar, em que pese a importância para a manutenção da História como discurso 

temporal/espacial, mantém uma estreita relação de conexão, inoculada sobre a própria 

operação. Sobre quais “camadas de silêncios”, nos termos da crítica de Trouillot construiu-se 

uma prerrogativa para uns em detrimentos de outros? Por que a história local européia 

prevalece como referencia? O que se recorda remontando tempos, memórias e postulados de 

uma idéia de história universalizante?, dentre outras questões palpitantes, quando pensamos 

nesse processo de inoculação que atravessa a produção histórica.  

 De todo modo, pensar a escrita da História a partir de seus próprios ângulos, não 

constitui um exercício que se possa garantir construindo somente consensos de verificação ou 
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de aplicação da metodologia historiográfica. Não sem exclusão desta, torna-se fundamental 

compreender o processo de inoculação que a própria escrita da História produz. Com base 

nesses entendimentos, particularizo as indagações objeto desse capítulo: quais perspectivas de 

História estavam subjacentes nas práticas de escrita da literatura escolar produzidas na 

segunda metade do século XX, no Brasil e em Moçambique 2) em que medida estas 

concepções deram significado a visões de cunho racializantes? 

Mais uma vez, entramos no terreno da escrita. Porém, agora nos termos em que Platão 

já reivindicava, na sua cidade imaginária no século IV a.c, a prosa. Em que pese o descrédito 

das fábulas e mesmo apesar dela, a prosa gerou outra condição, outro estatuto, como discute 

Havelock (1996, p. 34), “a musa que cantava agora escrevia”. De forma que as versões da 

história, fosse de cidades deuses - naquele contexto -, fosse da burguesia ou do Estado-Nação, 

da classe social, ou mais genericamente, da História Local européia para nosso contexto, têm 

a escrita como aposta. 

(...) É coisa que não deve aceitar-se na cidade, que essas histórias tenham 

sido inventadas com um significado profundo, quer não. É que quem é novo 

não é capaz de distinguir o que é alegórico do que não é. Mas a doutrina que 

aprendeu em tal cidade costuma ser indelével e inalterável. Por causa disso, 

talvez, é que devemos procurar acima de tudo que as primeiras histórias que 

ouvirem sejam compostas com a maior nobreza possível, orientadas no 

sentido da virtude (A Republica, Livro II, 378-a, p. 67, grifo nosso). 

- Assim me parece, a mim também, à fé do que dizes. 

- Concordas, portanto, - continuei -, que haverá um segundo modelo, de 

acordo com o qual se deve escrever em prosa e verso acerca dos deuses, 

como não sendo feiticeiros que mudam de forma nem dos deuses, nem de 

seres que nos iludem com mentiras em palavras e atos. (A República, livro 

II, 383-c, p. 73). 

 Para tornar “indeléveis” essas versões da História, agora escritas e não mais objeto dos 

poetas, como no mundo platônico, temeroso de falares de poetas populares em seus desafios 

orais, em cada contexto onde elas foram imprescindíveis - como os casos do Brasil e de 

Moçambique -, alguns aspectos centrais, na construção dos discursos da História escrita, 

devem, impreterivelmente, ser retomados como exercícios com essa finalidade. Até, de certa 

forma, em detrimentos de outros falares ou escreveres.  

 Para o exercício aqui em questão, gostaria de tomar como base dessa incursão 

indagações postuladas anteriormente, três aspectos para pensar quais perspectivas de História 

alicerçou a escrita escolar, produzida entre 1950 a 1995, tanto no Brasil quanto em 

Moçambique: 
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4.1. “Os marcos adorados”: as referencias de tempo em alijamentos da História do Brasil e 

de Moçambique 

 Conta-nos Trouillot (1995), que a Praça Brasil
154

, em Lisboa/Portugal, guarda uma 

memória complexa, pois ao mesmo tempo em que assombra, também rememora o espectro da 

pilhagem de mundos não europeus ali imortalizados naquele arruamento. A exemplo desse 

topônimo, ainda em Lisboa, a avenida da Índia - ligando o Mosteiro dos Jerônimos, 

oficialmente Mosteiro de Santa Maria de Belém, ao mar -, ostenta o encontro dos mundos 

colonizados, enquanto remete à memória da dominação global, como diz o autor. 

 O Mosteiro dos Jerônimos, encomendado por D. Manuel I, e construído com os 

espólios das primeiras viagens de Vasco da Gama às Índias, reforça, para Trouillot, esta 

memória. Ali e com o aval da Igreja, iniciava-se a reconfiguração do mundo no contexto do 

século XVI, através das bênçãos eclesiais aos navegadores e aos empreendimentos marítimos. 

                                                           

154
 Arruamento das freguesias de Campo de Ourique e Santo António, em Lisboa e atualmente conhecido como 

Largo do Rato, a praça Brasil já teve várias denominações: primeiramente, o topônimo Rato corresponde à 

alcunha de Luís Gomes de Sá e Menezes, personagem do século XVII, segundo padroeiro do convento das 

Trinitárias de Campolide e que deu o nome ao convento, ao sítio e por fim ao arruamento. Esta artéria do sítio do 

Rato, conhecida por Rua Direita do Rato, passou mais tarde a denominar-se simplesmente Rua do Rato. Em 

1910 passou a denominar-se Praça do Brasil, regressando em 1948 ao topônimo Largo do Rato. Em 1997 passou 

a ser servido pela  Estação Rato da Metropolitano de Lisboa. Portanto, constitui uma via de importantes  

conexões de diferentes carreiras de autocarros da Carris, ponto de encontro de diversos eixos transversais e 

radiais da cidade de Lisboa: 706 Santa Apolônia // Cais do Sodré; 727 Estação Roma Areeiro // Restelo; 713 Al. 

Afonso Henriques // Estação Campolide; 720 Picheleira // Alcântara; 738 Quinta dos Barros // Alto de Santo 

Amaro;  773 Largo do Rato // Alcântara; 774 Gomes Freire // Campo de Ourique; 758 Cais do Sodré // Portas de 

Benfica; 202 Cais do Sodré // Bairro Padre Cruz.  

Fonte: Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Largo_do_Rato Acesso em 19/09/2014  
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E, com eles, um processo histórico de dominação física e simbólica, que aos poucos, “foi 

absolvendo a memória do Oriente onde Cristo nasceu, e encravando-se, no solo a história dos 

oceanos descaracterizados”, lembra Trouillot (1995, p. 109).  

 A conexão do mundo relembrada por um topônimo não deixa de ser uma estranha 

forma de pensá-la como tal. Mas ainda que estranho pareça assim pensar, cada monumento da 

Praça Brasil e da Avenida da Índia, segundo o autor, relembram um processo histórico 

fundamental: ali o mundo foi reconfigurado e redefinido no século XVI. De modo que, 

“nessas pequenas milhas vê-se a História tentando impor uma narrativa povoada de nostalgia” 

e a ostentar o encontro dos mundos que foram violados através de todo esse processo iniciado 

no século XVI, agora em forma de relíquias, ainda que silenciados. Porém, como assinala o 

autor, “a força de Belém reforça o silêncio, mas um silêncio que não é somente de lá, é do 

resto da Europa” (p. 110). 

 O processo de reconfiguração do mundo, do qual chama atenção Trouillot, ganhou 

certamente um silencio que o reforçou ainda mais e de diversas formas. Entre as quais, através 

da escrita da História e de uma idéia de História Ocidental, cuja naturalização ganha reforço 

através de um dos elementos fundamentais da historicização: as referencias de tempo sobre as 

quais a escrita da História foi ancorada. Como esse elemento compõe as perspectivas de 

História da escrita escolar no Brasil e em Moçambique, mundos sem dúvida “nascidos” nesse 

processo de reconfiguração? 

 Na escrita da História escolar produzida entre 1950 a 1995, o Brasil nasce sob um 

marco temporal: a chegada dos europeus no princípio do século XVI. Nasce da idéia de um 

recorte de tempo e nessa referencia ganha inteligibilidade. Nada mais adequado - dentro de 

uma visão ocidental de tempo
155

 -, para termos a impressão que estamos de fato pensando 

historicamente: o tempo periodizado, recortado e calculado. Como essa questão se apresenta 

na escrita da História no gênero em questão? 

 A escrita da História do Brasil, no conjunto dos manuais, segue uma forma de recortar 

o tempo em três principais períodos: Colonial, Imperial e Republicano. E, conforme chamo 

atenção no capítulo 1 (p. 65) esta configuração apresentada nos manuais produzidos nesse 

período, remonta a uma forma recorrente de periodizar a História do Brasil, considerada em 

termos de um modelo clássico. De todo modo, esses períodos, se assim poderia denominar, da 

História Local Européia, são por vezes enquadrados, talvez melhor dizendo, emoldurados 
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 A concepção de tempo ocidental a qual me refiro diz respeito, com base em Mignolo, àquela resultante da 

ruptura do tempo cosmológico, experienciado, interconectado tempo/espaço. Ao contrário do tempo linear, 

calculado com base em eventos e como diz Mignolo, “em uma epistemologia dicotômica e dualista” e sua 

substituição pela noção de tempo calculado (Mingnolo, 2011, p. 84). 
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noutro modelo de recortar o tempo, também predominante no caso das escritas em questão, o 

quadripartite Frances
156

: Antiga, Media, Moderna e Contemporânea. 

 Se o modelo, quanto às formas de recortar o tempo, identifica uma vinculação, no caso 

com a França, estabelecida desde o século XIX, impossível ignorar que o ideário da 

Revolução da Revolução Francesa constitui o episódio de 1789, em Minas Gerais, sob a tutela 

de Tiradentes, desde então marco fundante das noções de “República” no Brasil, em todo 

século XIX, como pontuou em “Formação das almas no Brasil - o imaginário da República 

no Brasil”, o historiador José Murilo de Carvalho. Até hoje os jeitos de Tiradentes, são 

rememorados em dia de feriado nacional. O que constitui o motivo para o nascimento da sua 

condição histórica enquanto República - só alcançável em 1889 -, certamente condensa o teor 

dos discursos provenientes a este respeito.  

 Nesse sentido, não podemos perder de vista o quanto é marcante o ideário da 

Revolução Francesa não só nos livros didáticos de História ou no imaginário nacional, mas 

como memória hegemônica seja no contexto das práticas colonialistas seja da colonialidade, 

sobretudo no Brasil. A ambigüidade e abstração da Declaração dos Direitos do Homem 

proclamada por ocasião desta revolução, por exemplo, é parte desse imaginário. Ainda que “a 

humanidade sem marcas de distinção seja branca”, conforme lembra Trouillot (1995, p. 6).  

 As “formulas para reprimir o impensável” tem neste evento da História Ocidental um 

contributo fundamental. Para Trouillot, a experiência revolucionária dos negros no Haiti como 

também em outras partes do mundo, fluíram sem ter nesta revolução ou no pensamento 

Ocidental nenhum quadro de referencia, ainda que silenciados, conforme afirma: “os eventos 

que abalaram São Domingos entre 1791 e 1804 constituíram uma sequencia para a qual nem a 

extrema-esquerda política da França nem da Inglaterra possuíam um quadro de referências. 

Eles eram fatos „impensáveis‟ na estrutura do pensamento Ocidental” (p. 6). 
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 Além de emprestar um modelo quanto a forma de periodizar a História do Brasil, os manuais de História 

franceses exerceram uma significativa influência no ensino de História no século XIX. No primeiro momento 

essa influencia se deu com a adoção de manuais escolares franceses e, posteriormente, através da adoção do 

próprio modelo de periodização, até então vigente. No primeiro caso, Compendio de História Antiga (1838) de 

Poirzon e Caiz; Compendio de História Romana (1838), de Derozoir e Dumont; Histoire de la civilization 

(1901) de Seignobos, são exemplos de manuais adotados no Colégio Pedro II e em outras escolas publicas e 

também particulares, que se estendeu até o princípio do século XX. Nesse sentido, vale ressaltar, que tão 

importante quanto a influencia exercida por esses manuais, foi sem dúvida a visão de História dos quais eram 

portadores esses textos. Segundo mostra o estudo de Bittencourt (1993), esses manuais, muitos deles traduzidos 

e/ou adaptados por professores e intelectuais de renome naquele contexto – João Ribeiro (História Universal de 

Werber), Pe. Francisco Bernandino (Compendio de História Universal de Victor Duruy); Justiniano José da 

Rocha, etc - foram decisivos para pautar os programas de História Sagrada, mas, sobretudo, de História 

Universal e História da Civilização. Dessa forma, pode se garantir ainda no século XIX, a influência dos 

historiadores franceses a exemplo de Michelet, Edgar Guinet, Charles Seignobos, por exemplo, na escrita escolar 

da História do Brasil. 

Fonte: Bittencourt (1993). 
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 Voltando aos livros didáticos de História do Brasil analisados, vamos enxergar como é 

marcante a visão Ocidental de História nessas abordagens, a partir dos dados no gráfico 

subseqüente: 

Gráfico 13: Representação dos marcos temporais do nascimento histórico do Brasil 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Manuais didáticos de História do Brasil – 1960-1995. Sistematização da autora. 

 Em linhas gerais, dos 19 (dezenove) manuais escolares, 15 deles trabalham o período 

Colonial como recorte temporal da História do Brasil. Desses, 12 situam as conquistas 

européias do século XVI como marco do nascimento histórico do Brasil, 02 marcam outros 

eventos europeus e apenas 01, pauta um evento local para esse nascituro. Como podemos 

aferir, 93% balizam a escrita da História do Brasil em eventos da História local européia. E 

apenas 7% situam um fato da História local como marco para construir a idéia de que a 

História do Brasil tem um marco inaugural, um começo. Que perspectivas atravessam esse 

discurso temporal? 

 De uma forma geral, esses discursos não necessariamente restritos a um só recorte 

temporal, ou melhor dizendo, ao contexto temporal no qual aquela escrita foi produzida. 

Assim sendo, os discursos tem uma recorrência, ora em um manual da década de 1950, ora de 

1990. Nesse caso, parece que a questão não é simplesmente chamar atenção para o que foi 

demarcado, mas compreender como esse marco foi sendo dotado de sentido, a partir de 

referências de tempo que foram sendo mobilizados nessas abordagens. 

 Nas escritas da década de 1950, o discurso está colado ao argumento da alteridade dos 

“primitivos brasis”, nomeação de Magalhães em sua escrita da História do Brasil, para a 

Terceira Serie do Curso Clássico e Científico (1958). O entendimento, mais do que o termo, 

traz á tona o suposto estágio primitivo dos que aqui foram encontrados e dos africanos mais 
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tarde traficados para o Brasil. E todos com o “privilégio” de terem se encontrado com os 

civilizados europeus, 

cabe-nos fazer a ponderação de que, para felicidade nossa, os primeiros 

indo-europeus, povoadores do Brasil, se encontravam num período de 

notável adiantamento intelectual e econômico, devido aquele à Renascença, 

então em pleno fulgor na Penísula-Ibérica, assim como logo depois na 

França e na Holanda, e o outro aos descobrimentos marítimos e à mudança 

do eixo mercantil do mundo (Magalhães, 1958, p. 41). 

Ou seja, o teor desta inferência situada no final dos anos 1950, constitui um dos 

aspectos marcantes da perspectiva de tempo mobilizada nas escritas aqui em questão: a 

demarcação da idéia de alteridade. Diria que essa perspectiva ainda que mais enfatizada na 

produção das décadas de 1950 e 1960, também constrói sentidos nas demais. De toda forma, 

os vieses dessa demarcação são sobremaneira construídos sob vários discursos. Entre os de 

maior relevo: o discurso da classificação. Como podemos localizar nessa inferência de 

Haddock Lobo, em seu manual de “História do Brasil”, para o Curso Ginasial,  

até o ano de 1500, nas terras que hoje pertencem ao Brasil, viviam apenas 

homens de pele bronzeada: os índios, que não sabiam escrever, não 

conheciam instrumentos de metal, andavam quase inteiramente despidos e 

alimentavam-se sobretudo do produto da caça e da pesca (Lobo, 1953, p. 11, 

grifo nosso).  

 Como em Lobo, na escrita de Vicente Tapajós, no seu “Compendio de História do 

Brasil”, para 1ª série do curso ginasial (1960), o “desconhecimento da escrita”, por parte dos 

nativos, além de ter se tornado um critério para sua nova nomeação - os “íncolas” - , 

demarcava, igualmente, a alteridade em relação aos europeus,  

podemos afirmar que, comum a todos eram apenas: a) o desconhecimento do 

uso dos metais; a falta de animais de carga e transporte; o desconhecimento 

da escrita. Não devemos, também, considerara-los como o faziam poetas 

como Gonçalves Dias ou romancistas como José de Alencar, que procuraram 

criar um tipo de herói nacional, atribuindo ao índio qualidades que não 

possuía (Tapajós, 1960, p. 38).   

 Importante assinalar que o autor usa a classificação dos povos indígenas de Capistrano 

de Abreu
157

 como referência na escrita de Vicente Tapajós. Como o autor aborda os primeiros 

contados torna-se um aspecto sem dúvida elucidativo: “o indígena brasileiro vem sendo 

apresentado à mocidade, desde muito, quase como animal feroz, antropófago, capaz de todas 
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 A classificação dos povos indígenas de Capistrano de Abreu em Capítulos de História Colonial, publicada 

em 1907, baseia-se no critério lingüístico e territorial. No referido texto, Capistrano divide os povos indígenas 

em dois grandes grupos: os de Língua Geral e os de Língua Travada. No primeiro grupo estaria incorporado: 

Carijós ou Guaranys, os Tupiniquins e os Tupinambás. No segundo grupo, os Gés, representados pelos Amores 

ou Botocudos, os Cariris e Tremembé; os carahibas, Maipure ou Nu-aruak, os Panos e, por fim, os Guairicurus.  

Fonte: Capítulos de Historia Colonial (1500-1800). Abreu, João Capistrano de, 1853-1927 

In: http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/00157600#page/1/mode/1up Acesso em 30/09/2014 

http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/00157600#page/1/mode/1up
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as crueldades. A verdade histórica é, porém, muito diferente. O selvagem, na realidade, nada 

mais era que uma criança grande”. (Tapajós, 1960, p. 43). 

 O investimento na idéia de primitivismo aplicado àqueles que não se enquadravam na 

idéia do tempo progressivo, ganha relevo nessas abordagens. Entretanto, é fundamental 

chamar atenção que esse investimento não identifica uma produção escolar apenas. Mas 

remonta, em primeiro lugar, a uma perspectiva da História Ocidental, para quem “a 

descoberta do primitivismo era uma invenção ambígua de uma história incapaz de enfrentar o 

seu outro”, ressalta Mudimbe (2013, p. 235). E, sobretudo, como postula o autor, a 

perspectiva que plasmou a alteridade primitiva “ofereceu a credibilidade científica ao conceito 

de desvio histórico entre civilizações pré-históricas e o paradigma ocidental de história” (p. 

234). 

O fascínio pela idéia da civilização ocidental marcada pela perspectiva da alteridade 

na construção desse discurso de cunho classificatório, talvez justifique a inferência da escrita 

de Alencar et. al. em sua “História da Sociedade Brasileira”: “antigamente não havia 

civilizados, mas apenas índios”
158

 (Alencar, 1985, p. 4). Como exemplificado no Gráfico 13 

(p. 195), a única escrita da História do Brasil - representada neste caso pela escrita de Alencar 

et. al.-, que não convenciona o nascimento histórico do Brasil à presença européia no 

princípio do século XV ou a outro evento da história local européia, mas ao “mito dos 

timbira” (p. 4), não consegue se desvencilhar do deslumbramento da civilização em questão 

como critério de alteridade. 

 Entretanto, é fundamental chamar atenção para o seguinte aspecto: se o que ancora a 

possibilidade cognitiva do nascimento do Brasil, historicamente é um evento da História 

Local Européia, as Grandes navegações, por outro, enquanto evento dotado de historicidade, 

não é apenas um marco temporal em si mesmo, mas, insidiosamente, o que indica o ponto de 

partida da evolução temporal linear da História do Brasil.  

Nesse sentido, lidamos com uma perspectiva de evolução para qual a idéia de tempo é 

fundamental. Assim como também apresenta-se o discurso sobre o tempo nas escritas 

analisadas, que recaem, tanto sobre o modo de periodizar processos e acontecimentos pós 
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 Alencar et. al. Introduz sua História da Sociedade Brasileira (1985) retomando Índios do Brasil do 

antropólogo brasileiro Júlio Cezar Melatti, publicado em 1970. A idéia do mito dos Timbira, relatado no texto do 

antropólogo em questão, ainda que possivelmente trate de uma narrativa mitológica sobre Auké, recolhida ou 

atribuída aos  Timbira, reproduz uma perspectiva marcada pela idéia da civilização, reduzindo a este pressuposto 

um universo que certamente vai além do que essas narrativas, atribuídas por antropólogos, consegue alcançar. “ 

(...) por terem preferido o arco, os índios permaneceram como índios. Se tivessem escolhido a espingarda, teriam 

se transformado em civilizados. Auké chorou com pena dos índios não terem escolhido a civilização”, diz o texto 

de Melatti, reproduzido para introduzir o tópico “Os donos da terra”, do manual de Alencar et. al. 
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século XVI, a forma clássica de recortar o tempo em Brasil Colônia, Império e República -, 

quanto na adoção dos períodos da História local européia - Idade Antiga, Media, Moderna e 

Contemporânea -, enquanto perspectiva de tempo evolutivo. 

Em termos práticos, o que marca a dinâmica temporal do tratamento do conteúdo 

historiográfico, nas escritas da História do Brasil, são as balizas temporais da História 

Européia. Independente do recorte temporal, das unidades de leituras
159

 e dos recortes, quanto 

ao conteúdo historiográfico selecionado, esta perspectiva temporal marca a linearidade 

evolutiva das escritas em questão: 

Figura 19: Representação da periodização clássica da Historia Local Européia adotada na escrita 

escolar do Brasil 

 

 Tão importante quanto a referencia para demarcar a alteridade, como mencionado 

anteriormente, a perspectiva do tempo evolutivo constitui uma dimensão marcadamente 

importante na construção dos discursos da idéia de História, nas escritas escolares em questão, 

como referencia a todas elas no período analisado. Retomo a propósito, alguns exemplos, os 

quais reforçam esse evento enquanto marco: 

O discurso da inteligibilidade do evento, como em Alencar et. al., “para nós, no 

entanto, a chegada do português é bem explicável. O descobrimento do Brasil é apenas um 

episódio da expansão marítima européia, no momento da transição do feudalismo para o 

capitalismo” (Alencar et. al., 1985, p. 12). Referendando a concepção evolutiva que marca a 

História Ocidental, imbricando o entendimento da abordagem dos acontecimentos. 

 Ou, como reitera a escrita de Arruda; Piletti, em seu manual, “Toda História”: “estudar 

o começo da ocupação portuguesa do Brasil coincide com o início da Idade Moderna. Estudar 
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 As unidades de leituras as quais me refiro, são a relação e distribuição dos conteúdos historiográficos de cada 

manual. Em geral, no caso da literatura escolar do Brasil, o critério de maior importância para a distribuição 

desses conteúdos em unidades temáticas, é o critério temporal, recortado na maioria dos manuais, de acordo com 

um acontecimento político-institucional e obedecendo no geral os períodos clássicos dessa divisão – Brasil 

Colônia, Império e República. 
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as transformações que assinalaram a passagem da Idade Média para a Idade Moderna é 

importante para entendermos o contexto em que se iniciou a colonização brasileira” (Arruda; 

Piletti, 1995, p. 145).  

A vinculação extrema, se assim posso denominar, nas escritas em que essa idéia de 

tempo evolutivo é mobilizadora, evolui e emerge, sobretudo, marcada pelo ritmo de eventos e 

processos da História Local européia, conforme inferência da escrita de Mucellin, em seu 

manual de “História Critica da Nação Brasileira”: 

o estudo da História do Brasil não pode ser desvinculado da História da 

Civilização Ocidental. O processo de colonização da América foi 

decorrência da expansão comercial européia no início dos tempos modernos. 

Sendo assim, para compreendermos as nossas origens, precisamos saber o 

que acontecia no Velho Mundo (Mocellin, 1987, p. 14). 

O discurso da “vinculação histórica” do Brasil às raízes européias, em algumas 

abordagens é posto de forma mais detalhada, como por exemplo, na escrita de História do 

Brasil de Mussumeci (1961), “a História do Brasil é parte da história da humanidade. O Brasil 

foi descoberto pelos portugueses no ano de 1500. Isto quer dizer que a história do nosso país 

prende-se à História de Portugal” (Mussumeci, 1961 p. 14, grifo nosso). 

Na escrita de “História do Brasil”, para o curso colegial Tunay; Moraes (1964), 

também retomam a memória dos eventos que marcam a “indissolubilidade” do Brasil ao 

marco dos descobrimentos, indicando, sobretudo, a ordem dessa evolução no contexto 

Europeu - a crise do final da Idade Média, seguida da emergência da burguesia, etc - nesse 

caso, levando em conta todos os recortes, social, político, intelectual e econômico da História 

Local européia: 

o descobrimento do Brasil está indissoluvelmente ligado ao acontecimento 

histórico das grandes navegações oceânicas iniciadas no século XV, às quais 

devem os empreendimentos de que resultaram o contôrno da Costa da 

África, as descobertas da América e do Caminho para as Índias, a primeira 

viagem de Circunavegação do Globo. A importância econômica de tais 

empreendimentos, ao lado de transformações outras como a de ordem social, 

representada pelo fortalecimento da classe burguesa; a de ordem política – 

advento do Absolutismo; a de ordem intelectual - o Renascimento; a de 

ordem religiosa - a Reforma, são de tal sorte transcendentes que marcaram o 

início de uma nova época - o período histórico a que convencionou chamar 

de Idade Moderna (Tunay;Moraes, 1964, p. 11).  

A escrita de Joel Rufino dos Santos em “História do Brasil” inclui uma abordagem 

sugestiva quando retoma as viagens marítimas do século XVI, “as grandes navegações - a 

morte de um mundo - o nascimento de outro” (Santos, J, 1979, p. 9). Nesse caso, o autor 

retoma o modelo do que seria a sociedade européia da Idade Média: “servos, lavouras, 

castelos: Idade Média” -, para construir essa inteligibilidade. A analogia do autor não deixa de 
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ser interessante, nesta abordagem e precisa ser destacada: “quando os ingleses queimaram está 

moça francesa - no caso Joana Darc -, o Brasil ainda não existia. A França é um país antigo: já 

existia na Idade Média. O Brasil é um país novo: começou a existir na Idade moderna” 

(Santos, J, 1979, p. 9). 

Certamente o argumento de Santos, por mais que sua escrita avance nas indagações, 

quando localiza as navegações européias como inicio da História do Brasil, não consegue 

construir um afastamento da perspectiva da evolução temporal linear, tendo a Europa como 

epicentro dessa dinâmica: “a divisão da história em idades é um recurso que se tem para 

„arrumar‟ os acontecimentos. Desse jeito eles ficam dispostos em quatro blocos: Idade Antiga, 

Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, sendo mais fácil perceber a evolução da 

sociedade” (Santos, J., 1979, p. 9, grifo nosso). Por mais que este argumento seja corrente na 

escrita escolar, a lógica que o permeia é a da perspectiva temporal evolutiva e progressista. 

 Dessa forma, os períodos da História Ocidental, não constituem apenas um recurso 

didático na exposição desse gênero de escrita. Diria que representam a concepção de tempo 

separada de espaço, que permeia também o tratamento de fatos e acontecimentos dos recortes 

históricos sob a denominação de Colonial, Imperial e Republicano, onde a modernidade 

européia desponta como referencia que se sobrepõe. A propósito retomo alguns discursos a 

respeito. 

 Por exemplo, como motivação para pensar a emergência de movimentos sociais 

ocorridos no século XVIII, a exemplo da Inconfidência Mineira (1789), Baiana (1798), 

Carioca (1795). Esses movimentos resultam da crise do sistema colonial, conseqüência das 

ideias ilustradas européias, como entende, Alencar et. al, 

como vimos, as ideias novas que passaram a correr no mundo no século 

XVIII, a partir da ilustrada Europa, acabaram por chegar ao Brasil. Foi esse 

o chamado século das Luzes, que, na esteira da Revolução Industrial, viu 

espalharem-se as ideias liberais e nascerem democracias modernas nos 

Estados Unidos da América e na França. (Alencar et. al., 1985, p. 72). 

 

A mesma perspectiva, agora nas escritas da década de 1990, ganha mais um elemento 

explicativo, além da Ilustração - ambos marcados pelas singularidades da História Européia -: 

o atrelamento à Revolução Industrial, como na abordagem de “História do Brasil”, de 

Francisco de Assis Silva,  

naquele século, alguns brasileiros que estudavam na Europa trouxeram para o 

Brasil as ideias de libertação criadas pelos filósofos e economistas europeus. 

Essas idéias foram responsáveis pela formação da chamada consciência 

nacional. A partir daí, muitos colonos, conscientes da sua condição de 

explorados e de inferiorizados em relação aos portugueses, assumiram a luta 
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contra a violência das autoridades portuguesas e a opressiva política de 

submissão econômica a que o Brasil estava sujeito (Silva, J., 1990, p. 87). 

Mais do que o imbricamento da perspectiva de tempo explicitada por meio dos 

recortes em questão, particularmente da Idade Moderna para abordar a emergência histórica 

do Brasil, a modernidade representa uma identidade temporal, como discute Mignolo (2011). 

A distinção produzida nos discursos sobre ela, de fato constitui uma noção predominante. 

Como nesta inferência da escrita de Teixeira; Dantas, em seu manual, “Estudos de História do 

Brasil”, 

a passagem do século XVIII para o século XIX é marcada na Europa por 

grandes transformações econômicas, sociais e políticas, corporificadas na 

Revolução industrial e na Revolução francesa, responsáveis por alterações 

significativa no panorama geral do velho continente. Enquanto a Revolução 

Industrial revela os progressos acelerados do capitalismo, agora apoiado nas 

grandes fábricas, no domínio da mecanização, na especialização da força-de-

trabalho, na liberdade de iniciativa dos empresários, a Revolução Francesa 

abala irreparavelmente as estruturas do “Antigo Regime” do Estado 

Moderno, pela contestação violenta do absolutismo monárquico e dos 

privilégios feudais, e pela projeção dos princípios liberais na organização do 

Estado e da sociedade (Teixeira; Dantas, 1974, p. 4, aspas do autor). 

 E de Joel Rufino dos Santos, 

os tempos modernos foram muito diferentes dos tempos medievais. E a 

diferença, saiba, não está apenas no fato de que se queimarem donzelas 

patrióticas nos tempos medievais. Foram tempos tão diferentes que mais 

pareciam dois mundos diversos. E quando um morreu, o outro tomou-lhe o 

lugar. Na História do Homem sobre a terra sempre foi assim umas coisas 

morrem para outras nascerem (Santos, J., 1979, p. 9). 

 

 Essa severa distinção por certo, não é de natureza lingüística, sabemos, mas 

epistêmica. Segundo Mignolo, “a noção de tempo na modernidade se converteu em uma das 

categorias centrais para distinguir cultura de natureza, modernidade e tradição” (Mignolo, 

2011, p. 73, tradução própria). Ou seja, a noção de tempo moderno, além de fundamental para 

muitas cisões - antigo/moderno, tradição/modernidade, presente/passado -, foi, segundo esse 

intelectual, uma forma de  

conceber a história submetendo-a ao „tempo‟
160

e para colocar as sociedades 

em uma linha cronológica imaginária, que vai desde a natureza a cultura, 

desde o barbarismo à civilização, seguindo um destino progressivo até um 
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 A ligação História e tempo foi uma invenção do século XVIII. Em 1775 Busch, antes, portanto, da Revolução 

Francesa, organizou a história, conforme expressão de Koselleck (2006, p. 208), “segundo o tempo”, em História 

Antiga, média e Nova, incluindo neste último período que hoje é denominado de História Contemporânea. 

Depois da Revolução Francesa, o termo História Contemporânea se impõe com toda força política e social a ela 

atribuída em função deste evento. De todo modo, a vinculação do tempo e do registro do passado, e este como 

conceito de escritura, como sinônimos de História, lembra Mignolo (2011), é algo pertencente ao século XVIII, 

inclusive no universo europeu.  
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ponto de chegada que é o horizonte proposto pelo relato secular da 

modernidade (Mignolo, 2011, p. 74, tradução própria). 

 Entretanto, também chama atenção o autor, que essa perspectiva do tempo moderno 

encontra-se atada à lógica da classificação do conceito de Sistema Natural (de Lineau) e, 

sobretudo, das perspectivas kantianas em torno de uma História Universal, porém de um 

ponto de vista cosmopolita, conforme Mignolo, 

Hegel, como se sabe, organizou a Cosmópolis kantiana em uma escala 

temporal que colocava a distribuição espacial dos continentes (Ásia, África, 

América e Europa) em uma ordem cronológica que seguia uma certa 

direcionalidade da história, de Oriente a ocidente. O planeta estava de 

repente, vivendo em temporalidades diferentes com Europa no presente e o 

resto no passado (Mignolo, 2011, p. 75, tradução própria). 

 Ou seja, como trabalhada por Mignolo, essa concepção de tempo moderno e sob esta 

distinção legitimado, constitui uma estratégia conceitual determinante para a construção do 

que ele e Quijano (2005), denominam de colonialidade do saber e do poder. Assim para 

Mignolo, “qualquer que seja a concepção de „tempo‟ das ciências sociais, das humanidades ou 

das ciências naturais, ela está presa e entrelaçada ao imaginário do sistema mundo 

moderno/colonial” (Mignolo, 2011, p. 75, tradução própria). E, por vezes, cada vez mais 

distanciada da concepção de tempo de povos nativos de Américas e Áfricas, para quem não 

há tempo nem espaços e vice-versa, cindidos, como no imaginário moderno/colonial. 

 As decorrências dessa referencia temporal são muitas, mas como analisa o autor em 

questão, contribuíram sem dúvida, para que “o presente se descrevesse como moderno e 

civilizado e o passado, como tradicional e bárbaro” (p. 75). Com isso,  

foi fundamental para a Europa afastar-se do passado, e o conceito de Idade 

Média cumpriria esse papel. A segunda etapa da modernidade/colonialidade 

estabeleceu a Europa Moderna e o passado do outro como particular desde o 

século XIX, a tradução da geografia em cronologia foi obra da civilização, 

da colonialidade do conhecimento e do poder. Tem servido como 

justificativa da ideologia do progresso e, no século XX, de desenvolvimento 

e subdesenvolvimento (p. 75, tradução própria). 

 A sobreposição dessa perspectiva de tempo progressivo, linear e etapista, cuja matriz 

remonta à lógica historicista da História, no entendimento de Chakrabarty (2008), criou uma 

espécie de “sala de espera imaginária da história”, para todos aqueles cujo estágio de evolução 

não coincidia com o pensamento historicista europeu. Certamente, dentro dessa perspectiva é 

possível contextualizar as referencias de tempo que balizam o discurso da escrita escolar da 

História do Brasil, na produção em questão. Sem esquecer que, baseado nessa compreensão, 

Chakrabarty concluiu que essa perspectiva de história está comprometida. 
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 Quanto ao que se refere a escrita escolar de Moçambique, quais questões se 

apresentam quando interrogamos as referencias temporais mobilizadas no tratamento dessa 

História local? 

Nem antes nem depois de Cristo
161

 , mas a partir de Marx 

 Conforme tratado no capítulo 3, a escrita escolar da História de Moçambique emerge 

no final dos anos 1970, antes da implantação da Republica Popular de Moçambique, em 1975. 

Trata-se de uma proposta de escrita de história local que postulou, entre suas finalidades, 

combater a hegemonia da História de Portugal - ou colonialista-, seja do ponto de vista da 

obrigatoriedade legal da adoção dos manuais (aspecto já tratado no capítulo 3), seja como 

referencia historiográfica. 

 Esse propósito explicitamente combativo e, ao mesmo tempo de ruptura, com o intuito 

explicito de produzir uma escrita anti-colonial, encontra-se reiteradamente demarcado, 

sobretudo nas escritas da década de 1970. Um dos primeiros textos de apoio sobre a História 

de Moçambique, elaborado com essa finalidade, é elucidativo:  

Durante a longa noite da dominação colonial-facista no nosso país, a 

História da África, a História do Continente em que se situa a República 

Popular de Moçambique, foi apresentada como tendo tido o seu início no 

momento em que os europeus chegaram a terras africanas. A ideologia 

colonialista negava assim o passado histórico dos povos do nosso 

Continente. Por que? Para nos apresentar depois como produtos da sua 

civilização, a „civilização cristã ocidental‟, e dessa forma poder justificar a 

sua dominação, sobre „povos selvagens, sem história, sem cultura, sem 

civilização. O manual sobre História da África que publicamos hoje, 

denuncia e desmascara a concepção e orientação colonialista, e 

apresenta já a concepção historicamente correcta. Ele reflecte a 

perspectiva histórica da nossa Revolução. (História. Departamento de 

Trabalho Ideológico/Frelimo, 1978, grifo nosso). 

 O teor da apresentação do Manual “História da África” de 1978, indica os primeiros 

movimentos em torno da produção de uma escrita e de um ensino de história local, uma 

espécie de síntese do que firmava como propósito da escrita escolar de uma História de 
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 Diferentemente da nomenclatura adotada na escrita da História na literatura histórica brasileira – a.C (antes de 

Cristo) e d.C (depois de cristo), na literatura escolar de Moçambique a nomenclatura adotada denomina-se a.n.e 

(antes da nossa era) e n.e ( nossa era). Ainda que a idéia em essência seja a mesma - o nascimento de cristo -, o 

que se pode localizar como explicação nos textos didáticos moçambicanos, é de certa forma chamar atenção para 

o fato de que essa convenção ainda constitui uma influência da nomenclatura européia de contar o tempo. Como 

explica por exemplo os autores de História - 6ª classe (1995): “como a Europa dominou várias regiões do 

Mundo, essa maneira de contar o tempo espalhou-se por muitas zonas. Hoje ela é uma forma de contar o tempo 

adoptada pela maior parte dos países. Por isso a.n.e. (antes da nossa era) corresponde ao período anterior a Cristo 

e n.e (nossa era), corresponde ao período posterior a Cristo. O tempo antes da nossa era conta-se por ordem 

descrescente desde o infinito até o zero (nascimento de Cristo). O tempo da nossa era conta-se por ordem 

crescente a partir do zero até à actualidade” (Hofisso;Sitoe, 1995, p. 6). 
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Moçambique pós-colonial. Entretanto, se o tom e mais do que isso, o intento era de fato 

romper com a perspectiva anterior, a que foi apresentada como proposta de ruptura, como diz 

o texto “a concepção historicamente correcta”, é o que, de fato, nos interessa pensar e levar 

em conta ao olhar para o conjunto dessa produção. 

 Como já mencionado no capítulo 3 a escrita em questão adota uma periodização da 

História de Moçambique em cinco principais períodos, com maior ênfase em fatos e 

acontecimentos compreendidos entre os séculos XV ao XX, alusivos aos seguintes processos: 

Organograma 3: Divisão dos períodos da História de Moçambique 

 

 

Fonte: Manuais de História de Moçambique – 1975 a 1995. Sistematização da autora.  

 De um conjunto de 09 (nove) manuais, apenas três retrocedem em termos temporais a 

recortes anteriores a estas referencias de tempo, para situar o nascimento e os modos de vida 

das primeiras experiências humanas e sociais no Egito Antigo. Isso significa entender que nas 

demais, nesse caso seis manuais, a referência de tempo para situar a História de Moçambique 

adquire maior inteligibilidade a partir do século XVI. Por quais razões? 

 Num primeiro momento, inclusive retomando as inferências de autores desses manuais 

no pós-colonial, podemos perceber que essa sobreposição indicaria um propósito de retomar a 

história mais recente de Moçambique, tendo em vista que seria nesse passado recente que a 

questão do colonialismo deveria ganhar maior relevância como problemática historiográfica. 

E, como conteúdo da escrita escolar de Moçambique, conforme entende, o professor 

Agostinho Salvador,  

acho que sempre houve um equilíbrio. Mas houve um foco na historia 

recente. Mas isto não significa que o passado, se calhar, o mais correto seria 

dizer, História de Moçambique. Mas, onde é que nós vamos buscar o 

passado recente, os fenômenos recentes do nacionalismo, da buscas de 

documentos etc, e das novas opções política? Vamos buscar nesse passado 

médio e não no remoto. Porque o despertar do nacionalismo tem haver com 

que? Tem haver com a escravatura, tem haver com colonialismo. Tem haver 

com esses seguimentos todos. E onde é que nós buscamos a legitimidade de 

sermos nós? Nós temos que voltar e dizer que nós não caímos. E dizer que 

nós somos nós mesmos. Nós temos ligações com as coisas, temos ligações 

com os Bantos. Então, o que é de fato é trazer a nossa história como 
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moçambicano e procurar dar um cunho próprio e negar um pouco. Negar um 

pouco não no sentido de que não tenha conhecido, mas no sentido de que, 

nem tudo aquilo que se dizia a nosso respeito corresponde à verdade. Então, 

é esta a tentativa. É uma História de Moçambique. E eu me lembro que todo 

o percurso tem que nos levar a nos compreendermos hoje. Nós somos isto 

por quê? Por que essas opções e não aquelas outras etc. (Professor- autor 

Agostinho Salvador. Entrevista realizada em 22/11/2013. 

Maputo/Moçambique). 

 Os argumentos que põe em evidencia a opção pelo passado recente da História de 

Moçambique, certamente não pode ser deslocado do contexto político. Sobretudo porque é 

nesse contexto que foi firmada uma orientação para o novo Estado-Nação, surgido em 

decorrência das lutas nacionalistas a partir da década de 1960 em todo o Continente, tendo 

como base os postulados socialistas-marxista. Esse enquadramento marxista, sem dúvida, 

marca os encaminhamentos institucionais, sociais etc, do Estado-Nação moçambicano, mas 

também os discursos sobre ele. 

 Por outro lado, não se deve perder de vista que a opção pelos recortes em questão, em 

si já indicam uma priorização em termos de quais processos, nesses recortes de tempo, 

ganham maior destaque. Isto fica claro na inferência anterior. Entretanto, a questão é, qual 

perspectiva temporal orienta a interpretação desses processos? Neste caso a idéia de tempo do 

marxismo constitui a perspectiva central da abordagem praticamente fora da escrita da 

História de Moçambique no período analisado. Como essas perspectivas de tempo, moduladas 

pelas categorias e postulados marxistas, apresentam-se nessa produção? 

 Para algumas delas, a perspectiva marxista demarca não só a abordagem mas também 

constitui o próprio conteúdo. Como, por exemplo, o texto de Apoio de 1976, um dos 

primeiros elaborados para subsidiar o ensino da disciplina depois do embargo aos livros de 

História de Portugal. Nele, a história do Socialismo e do marxismo, enquanto corrente teórica 

162
, bem como os processos nesta corrente enquadrados, é o próprio conteúdo. Mas também, é 
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 Unidade de leitura conforme o índice do referido manual:  

O socialismo e a luta do Proletariado (p. 1): I-sugestões bibliográficas (p. 1); II- Textos historiográficas (p. 1): 

1- inicio do movimento operário na Inglaterra (p. 1); 2- O movimento operário em França até 1850 (p. 6);  3 - O 

Balanço do movimento operário nos meados do século XIX (p. 9); 4- As primeiras doutrinas socialistas: Sant-

Simon, Fourier e Owen; 5- Significado do socialismo utópico (p. 17); 6- A obra de Proudhon e a sua projeção (p. 

19); 7- Princípios Fundamentais do marxismo (p. 21);  8- Os Pilares do Socialismo cientifico (p. 38); 9- A 

posição do Marxismo perante o socialismo idealista (p. 41); 10- A origem da I internacional (p. 44); 11- As lutas 

e o declínio da I internacional (p. 47); 12- As tendências do movimento socialista na II Internacional (p. 52); 13- 

Sindicalismo e trabalhismo na Inglaterra (p. 57); 14- A fragmentação do movimento socialista em França (p.61); 

15- Jaurès e o fortalecimento do Partido Socialista Frances (p. 66); 16- O socialismo na Alemanha (p. 67);17- O 

revisionismo (p. 69); 18- A ruptura do partido Social-democrata Alemão (p. 71); 19- O socialismo russo até 1914 

(p. 74); 20- O Anarquismo (p. 80). 
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verdadeiro afirmar que para a maioria das abordagens seja das décadas de 1970, 1980 e 1990, 

a perspectiva de tempo modulada nessa concepção se sobrepõe. A propósito retomo alguns 

exemplos. 

 No manual “As massas fazem a História” (1976), todas as referencias de tempo para 

pensar a História do Continente africano, com destaque para a História do Egito, está balizado 

sob este ângulo, “a partir do século I a.n.e começou a formar-se as primeiras sociedades de 

exploração da África Ocidental” (1976, p. 37), conforme texto. 

 Esse entendimento de uma evolução das sociedades primitivas até o estágio do 

capitalismo, constitui uma idéia central de tempo para pensar primeiramente a História do 

Continente Africano e Moçambique, em particular. Mas, sobretudo para explicar a evolução 

percorrida até chegar às fases mais contemporâneas dessa relação. Aqui vale ressaltar como 

categorias próprias da experiência africana, foram sendo reinterpretado à luz dos postulados 

marxistas e socialistas realocados nessa idéia de tempo que inclui o estágio evolutivo dessas 

formas de sociedade. Um exemplo remete à explicação sobre a evolução das primeiras 

sociedades baseadas em famílias alargadas, com o seguinte percurso: 

Fluxograma 4: Representação de etapas evolutivas da História de Moçambique 

 

 

 Fonte: Manuais de História de Moçambique – 1975 a 1995. Sistematização da autora.  

                                                                                                                                                                                     
III - Documentos: 1- Os salários dos operários (p. 83); 2- A duração do trabalho diário; 3- Doença e 

subalimentação (p.85); 4- A miséria operária (p. 85); 5- Um bairro operário (p. 86); 6- A exploração capitalista 

(p. 87); 7- Reivindicações e consciência de classe (p. 88); 8- O movimento dos Iuditas (p. 89); 9- O nascimento 

das trades-unions (p. 90); 10- A política anti-social do patronato: o Derby turn-out de 1833 (p. 91); 11- A 

cooperação da terra, do trabalho e do capital, segundo Owen (p. 93); 12- A parábola de Sant-Simon (p. 94); 13- 

A tática da social-democracia segundo Berstein (p. 111); 14- O revisionismo de Berstein (p. 111); 15- 

Materialismo e idealismo em Jaurès (p. 112); 16- Lenine e os mencheviques (p. 113);17- Uma crítica ao 

revisionismo (p. 115). 
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 A configuração temporal que ampara esta percepção histórica constitui uma 

perspectiva que mobiliza, parte significativa da produção dos períodos considerados centrais, 

cobrindo todos os processos importantes da História continental, e especificamente, de 

Moçambique. Inclusive para pensar processos históricos da África Austral, este recorte da 

História da África é o mais enfocado, conforme já chamei atenção no capitulo 3 (Quadro 8, p. 

170). 

 É também preciso indicar que, em algumas escritas, em menor número como é o caso 

do Manual da 7ª classe (1983), a idéia de tempo é balizado pela cronologia da História 

Européia, de acordo com os períodos clássicos (Antiguidade, Medieval, Moderna e 

Contemporânea). Nesse caso, a História de Moçambique emerge dentro dessa cronologia 

quando da chegada dos Portugueses, no princípio do século XVI. 

 Problematizando a questão do tempo na acepção Ocidental, Mudimbe chama atenção 

para um aspecto que não pudemos perder de vista: a idéia de tempo, materializada nessa 

forma de preconizar os recortes e no caso da escrita escolar elemento estruturante, implica não 

apenas em uma forma de “ordenação cronológica das atividades humanas e dos 

acontecimentos sociais”, mas como afirma o autor, uma reformulação da perspectiva 

evolucionista do tempo histórico, sob uma ótica marxista, conforme o autor, 

as análises marxistas reformularam o tempo histórico numa tabela 

perfeitamente evolucionista e funcional como uma sucessão quase mecânica 

de modos de produção determinados pelas forças produtivas e pela luta de 

classe. Paradoxalmente, esta concepção acompanha o argumento teórico 

relativo à pluralidade das experiências históricas. Postula quer uma crítica do 

conceito de uma história paradigmática, quer o princípio da especificidade 

histórica. Os modos pré-coloniais de produção são, de qualquer modo 

previsto no início do cânone histórico e o argumento geral segue o percurso 

de sistemas de linhagem até modos de produção capitalistas (Mudimbe, 

2013, p. 242).  

A representação da página 206 elaborada com base na leitura das escritas analisadas, 

de fato constitui uma perspectiva do tratamento da História de Moçambique e da África como 

continente, no conjunto dos manuais. Portanto, a crítica de Mudimbe, ainda que não dirigida 

especificamente a este gênero, nos possibilita compreender quão enfática se tornou essa 

perspectiva. Da opção dos regimes pós-dominação colonial, como foi o caso de Moçambique, 

à produção do conhecimento, inclusive escolar. 

De todo modo, seja pela recolocação dos binarismos, dos estágios ou etapas que 

marcam a idéia de tempo positivista e historicista, seja pela hegemonia da perspectiva 

marxista, para nomear uniformemente os processos históricos de Moçambique e da África 
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Austral ou do Continente como um todo, a perspectiva de tempo modulada pelos postulados 

marxistas, marcam a perspectiva da escrita da história escolar de Moçambique. 

Dessa forma parece bem mais palpável a pertinência da crítica de Chakrabarty, quando 

afirma que estes modelos de interpretação acabam produzindo uma convergência, onde 

argumenta “não há nada como a „habilidade da razão‟ para assegurar que todos convirjam ao 

mesmo ponto final da história, pese também as nossas aparentes diferenças históricas” (2008, 

p. 19, tradução própria). 

Quando recuperamos não só as formas de recortar o tempo da escrita escolar de Brasil 

e Moçambique, mas, sobretudo, quando retomamos seu conteúdo, convergimos ao mesmo 

tempo da História Européia. Ainda que as nomenclaturas sejam outras, ou as perspectivas 

preconizem uma vinculação implícita ou explicita com interpretações situadas nos séculos 

XIX ou XX, com paradigmas denominados de tradicionais ou revolucionários. Concebidas 

sob o pressuposto de etapas de progresso ou dos modos de produção, trata-se de uma 

perspectiva alijante, de histórias e geografias locais medida em que esses marcos temporais, 

ou a perspectiva hegemônica das suas categorias, criam vazios históricos, como chama 

atenção Trouillot (1995).  

Segundo o autor, o isolamento de recortes temporais – no sentido dos fatos ou 

processos aos quais dizem respeito -, além de produzir uma espécie de “fixação”, contribui 

para criar uma impressão “da acomodação do todo”, e o vazio em relação aos que não foram 

incluídos nesses recortes estabelecidos pelos historiadores ao produzir a História. 

As idéias de tempo tanto na escrita da História do Brasil quanto a de Moçambique, 

salvaguardadas as especificidades contextuais e históricas, repõem cronologicamente, 

processos, mas também versões de uma idéia de história hegemônica, tendo a Europa, ou seus 

legados intelectuais, materiais e simbólicos, como referência, adotados para ler processos e 

singularidades locais. Ainda que os fatos não sejam os mesmos, são os modelos ou 

paradigmas intelectuais. E isto constitui elemento caracterizador, e ao mesmo tempo 

marcante, da escrita escolar analisada, em ambos contextos. 

Mas seria apenas em relação às referencias de tempo que as escritas em questão 

traduzem perspectivas de Histórias convergentes? Que noções de sujeito histórico compactam 

essas abordagens?  
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4.2. O protagonismo proléptico 

 Sabemos, inclusive como regra, que a produção da História quase, inevitavelmente 

indaga sobre quem são os sujeitos que a motivam, que a constroem. Se eles estão mais ou 

menos visíveis nos cenários onde a História se desenrola, como problema histórico para o 

historiador, pode não ser uma questão tão importante para abarcar todos os protagonistas 

históricos envolvidos na expansão do eurocentrismo. Não em todos os momentos da produção 

historiográfica ocidental
163

. 

 Aqui creio que vale um registro fundamental. Se o horizonte da indagação, quem são 

os sujeitos históricos? remete à produção historiográfica ocidental, cujos centros de maior 

legitimidade em historiografias locais tem sido as correntes historiográficas européias – 

alemãs, francesas e inglesas -, não podemos generalizá-la
164

, mas particularizar a indagação, 

como também o teor da sua crítica. 

 Indagar sobre quem foram os sujeitos no desenrolar da História do Brasil e de 

Moçambique, segundo a percepção de uma produção específica e datada, sem dúvida 

constitui uma pergunta fundamental para compreender quais visões de protagonismo histórico 

alimentaram as perspectivas de História no conjunto dessas abordagens. Entretanto, com 

maior relevância, insistir sobre quais perspectivas de sujeito histórico esse tratamento da 

História veiculou? 

 Percorrendo as abordagens, no caso da escrita escolar da História do Brasil, lidamos 

com algumas noções de sujeito histórico - sem prejuízo de outros -, que são centrais na 

mobilização das abordagens. Seja em termos de recorrência, de ênfases ou de abrangência 

quanto à extensão dos processos históricos contemplados, nas quais tais noções estão 

subjacntes e emprestam sentidos e significados às narrativas históricas. Essa representação 

teria em nossa crítica, a seguinte configuração: 

 

                                                           
163

 Os debates no interior das correntes historiográficas européias, em torno do protagonismo social como 

problema histórico, constituem um debate recente e, por vezes, encampado pela chamada história social, cujo 

foco central, segundo Sharpe (1992, p. 43) foi “o estudo da cultura popular no início da Europa Moderna”. Essa 

perspectiva tomou vulto, sobretudo a partir dos estudos de Thopson, seguido por outros historiadores europeus, 

entre eles, Hobsbawm, Peter Burke, dentre outros. Em termos de denominação, a chamada “História vista de 

baixo”, certamente melhor expressaria os debates em relação a questão. Sobre essa discussão ver SHARPE 

(1992). 

164
 As discussões provenientes de estudos pós-coloniais com forte presença na África, América Latina e Asia, 

não estão incluídas nesse horizonte historiográfico, na medida em que se colocam como contra-ponto à 

hegemonia da historiografia Ocidental, produzindo outras visões e referencias de sujeitos históricos e 

consequentemente, de historiografia. 
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Fluxograma 5: Noções de sujeitos históricos em abordagens de História do Brasil 

 

Fonte: Manuais escolares de História do Brasil -1950-1995. Sistematização da autora. 

  

 Como podemos identificar nessa representação, ainda que geral, nas escritas situadas 

nos anos de 1950, prevalece uma abordagem cujo protagonismo histórico está ancorado em 

biografias de referencias, no sentido de “realização de feitos políticos”- governantes, 

diplomatas, intelectuais - que, sem pudor, destinam-se supostamente à condução da História, 

sobretudo da história política do país. 

 Uma noção ainda que panorâmica desses sujeitos, localizaria, sem sombra de dúvidas, 

os “caxias” - comandante dos conflitos armados, internos e externos no Brasil imperial; os 

andradas, os marqueses, os barões, os vergueiros, os araujo lima e Feijó, das regências; os 

pedros imperadores, enfim. Como sabemos, esse protagonismo é nominal e a lista das suas 

ações históricas, extensa. Nesse sentido é ilustrativo o entendimento de Joaquim Silva, 

Luiz Alves de Lima duque de Caxias foi uma das mais nobres figuras de 

nossa história. Nos agitados tempos da regência, como no primeiro decênio 

do segundo reinado, quando a unidade nacional periclitava, salvou-a o 

grande soldado, impondo-se assim à admiração e ao reconhecimento dos 

brasileiros. Dominava os movimentos anarquizadores, reprimia as sedições e 

revoltas pela força de suas armas jamais derrotadas ... (Silva, J., p. 51/52, 

1950). 

 Ou, como na abordagem de Hadock Lobo, em que a ação governamental e 

benevolência se completa na condução da história em um só protagonista, Maurício de 

Nassau: “enquanto proporcionava à Companhia das Índias grandes ganhos, procurava, até 

certo ponto, tratar com justiça e benevolência os pernambucanos” (Lobo, 1959, p. 91/92).  

 Na década de 1960, ainda que permaneça a visão do sujeito histórico de cunho 

nominal do período anterior, com significativa expressividade, percebe-se que agora essa 

agencia é compartilhada entre ações individuais, com a agência institucional na condução de 
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grandes processos históricos. Em parte, esses sujeitos compartilham idéias, 

preponderantemente tomadas de empréstimo de movimentos europeus - como, por exemplo, 

as idéias iluministas, liberais etc-, para interpretar os processos locais. Nesse sentido, a escrita 

de Tunay; Moraes é elucidativa, por exemplo, quando se reporta aos movimentos de rebelião 

do século XVIII no Brasil, especificamente à Conjuração Mineira de 1789, em que sujeitos 

agem em nome de idéias institucionais ou intelectuais,  

os elementos com que ia agir a revolução não podiam ser mais dignos 

quando se pensa nos espíritos de escolha que nela tiveram parte. Ali estava o 

Brasil no escol de sua gente, no que havia de mais elevado e puro. Excluídos 

os antecedentes históricos da colônia, os primeiros germes da revolução 

seriam trazidos pela cultura universitária européia, onde os princípios de 

Montesquieu, Russeau e Voltaire eram alimento comum da mocidade. (...) é 

uma conspiração de letrados (Tunay; Moraes, 1964, p. 153). 

 Ou, quando o foco recai sobre a dinâmica da história política do Brasil, nos períodos 

clássicos que configuram essa divisão, incluindo a independência política, o governo imperial 

e republicano. Como disse, os sujeitos ainda responsáveis pelos destinos da evolução política, 

mas  representando uma instituição. O foco nas causas desses processos, talvez contribua para 

descentrar uma ação puramente nominal, como na escrita da década de 1950. 

 Na produção de 1970, em linhas gerais, os sujeitos históricos, mesmo que em algumas 

abordagens, como por exemplo, de “Ensino Moderno de História do Brasil”, de Mota 

Carvalho (1972), o nominalismo ainda prevaleça, nas demais, a noção de sujeito recai sobre 

as instituições políticas e econômicas. Noções como “Estado Oligárquico”, “Estado Novo”, 

como na abordagem de “Estudos de História do Brasil” de Dantas;Teixeira, (1974); 

“República da Espada”; “República Oligárquica”, “Regime militar”, como na escrita de 

“História do Brasil”, de Joel Rufino dos Santos (1979), são noções que reconfiguram uma 

idéia de sujeito histórico. 

 Já nas escritas da década de 1980, a ideia de sujeito histórico, sem prejuízo de outras, 

mobiliza noções nas quais esta agencia ora recai sobre a ação Estatal, ora cria uma idéia de 

pluralidade, do ponto de vista da diversidade desses sujeitos. Alguns exemplos amparam a 

afirmação.  

 Por exemplo, na escrita de “História Crítica da Nação Brasileira” (1987), ainda que 

estejam evidenciados os processos da organização do Estado político brasileiro, 

caracterizados pela ação de “populistas”, “conservadores”, de “fazendeiros”, “elitistas” etc, 

junto a essas categorias de sujeitos, identificam-se outras referencias, ainda que denominados 

coletivamente, mas advindas de um universo, pelo menos em termos de vocabulário, das 
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massas populares: “revoltas populares”, “guerra camponesa”, “conjurados contra a opressão”, 

“movimento operário”, etc. 

 Em “História da Sociedade Brasileira”, de Alencar et. al (1985), o Estado político, 

econômico, seja “oligárquico”, “Novo” ou “militar”, mobiliza noções que remontam além do 

coletivo, em vocabulário cujo teor se vincula a perspectiva de cunho marxista. Por exemplo, a 

idéia de “força da burguesia”, “classe dominante”, “camadas médias e proletarizadas” etc. 

 Por fim, as escritas produzidas na década de 1990, não se afastam tanto das noções 

mobilizadas na escrita da década de 1980. A idéia de um Estado protagonista, sobretudo na 

acepção político-instititucional como também administrativa, continua tendo prevalência. 

Porém, a noção de classe social, se apresenta em algumas delas. Como, por exemplo, na 

escrita de “História do Brasil - Colônia”, de Francisco de Assis (1990), quando trata da 

formação social no período em questão, traz na abordagem: “nesta sociedade existiam duas 

classes sociais opostas: a do senhor de engenho e a do negro escravo” (Silva, F.,1990, p. 49). 

De todo modo, essas noções não são rígidas em relação a temporalidade dessa produção. Nem 

ao processo histórico em que elas são acionadas. O fato é que, no conjunto da escrita 

analisada, contribuem para demarcar a noção de quem assumiu um papel histórico. 

 Em que pese a importância de outras referencias de protagonismo (com motivações 

étnicas, sociais, territoriais, etc), sob a alcunha dessas noções centrais, constrói-se uma 

percepção acerca do desenrolar e da condução de cenários e ações históricas. Assim como em 

torno dessas noções de protagonismo, vão consolidando um discurso que põe em evidencia a 

ação histórica, em cada um dos períodos emoldurados nos recortes de tempos, já mencionados 

no tópico anterior. E, ainda que em algumas abordagens a idéia de protagonismo histórico 

constituía um ponto de crítica
165

, na cena política e econômica, na perspectiva predominante 

não há lugar para “todos” e nem de igual relevância. Recuperando alguns exemplos. 

 Embora siga os períodos e temas clássicos da história política do país, a abordagem de 

“História da Sociedade brasileira” de Alencar et. al., inclui menções de teor crítico quando 

trata da idéia de povo, tomada da critica de José Murilo de Carvalho (1987) “e o povo assistiu 

bestificado...” (p. 172), ou quando aborda a transição do governo imperial para o republicano. 

Em relação a questões da miséria social, mesmo na vigência dos progressos da economia 

cafeeira (p. 188), destaca os protestos populares, e nessa rubrica, inclui a questão de Canudos, 

por exemplo, (p. 208). 
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 Como por exemplo, Santos, J., (1979), Alencar et. al. (1985), Dreguer; Toledo (1993). 
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 De qualquer forma, o papel da burguesia é estruturante dentro da escala do tempo 

linear e progressivo, cuja emergência se daria com a modernidade, central na condução das 

mudanças e transformações históricas. No caso da escrita da História do Brasil, independente 

de a perspectiva de História estar assentada em noções conceituais próprias do marxismo, ou 

vinculadas a perspectivas da Nova História, a ideia de evolução é agenciada pela “a 

burguesia: uma nova classe e muitas mudanças” (Piletti; Piletti, 1993, p. 35). 

Um ponto para assinalar. Mesmo quando a abordagem não parte de justificativas 

quanto à surpreendente capacidade civilizacional dos Europeus em relação aos 

empreendimentos das Grandes Navegações, partem de limitações econômicas do sistema 

feudal europeu, pois a ideia do protagonismo da burguesia marca o desenrolar dos fatos e 

acontecimentos ligados às grandes navegações e posteriores a este, como na escrita do autor 

anteriormente mencionado, 

quando o rei e os comerciantes portugueses organizaram as Grandes 

Navegações, essas viagens arriscadas que duravam vários meses, o que eles 

queriam era obter grandes vantagens. Seu objetivo era, portanto, aumentar o 

comércio e, com isso, aumentar seus lucros. Queriam encontrar lugares onde 

pudesse comprar mercadorias por preços baixos e vender seus produtos por 

preços altos, ganhando assim tanto na compra como na venda. (p. 44). 

 O aparelhamento do protagonismo burguês, é preciso ressaltar, tem nuances nas 

escritas, em questão, suficiente para demarcar a sua inteligibilidade histórica, com um raio de 

ação mundial. Se pensarmos que o mundo reconfigurado no século XVI de que fala Trouillot, 

teria, segundo essa idéia de história Ocidental, a agencia da burguesia, esse entendimento sem 

dúvida traduz, também, uma perspectiva de sujeito. 

 Mas dentro desse panorama de abordagens, como se apresenta o protagonismo de 

povos africanos e afro-brasileiros?  

 Como pude identificar na leitura de escritas objeto desse estudo, há um arco, se assim 

é possível denominar, onde se inscreve uma idéia de protagonismo desses povos marcado 

pelo rítimo da formação de Quilombos, especificamente o de Palmares - para 80% das 

alusões; do movimento abolicionista - para 70% das referencias que se ocupam desse tema; 

das rebeliões coloniais dos séculos XVII e XVIII e, por fim, algumas poucas menções à 

Revolta da Chibata, como movimento social do século XX. Do ponto de vista da abrangência 

temporal desse protagonismo teríamos a seguinte configuração: 
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Quadro 9: Arco temporal do protagonismo de afro-brasileiros e africanos, segundo a escrita escolar 

da História do Brasil -1950-1995 

Século XVII Século XVIII Século XIX Século XX 

Formação e organização de quilombos   Revolta da Chibata 
(1910) 

 Conjuração Baiana 

(1789) 

Rebeliões 

Coloniais: 

Confederação do 

Equador (1824), 

Cabanagem (1835-

1840), Revolta dos 

Malês (1835), 

Balaiada (1838-

1840) 

 

    

  Movimento 

abolicionista 
 

Fonte: Manuais escolares de História do Brasil - 1950-1995. Sistematização da autora. 

 Como já abordado no capítulo 2, as balizas para pensar uma história sobre povos 

africanos e afro-brasileiros, como se apresenta na escrita escolar analisada, inscreve-se numa 

linha temporal que vai do século XVI ao XIX. De forma que o século XX não comporia essa 

linha temporal na medida em que insignificantes são as alusões a quaisquer processos 

históricos em que esta presença esteja relacionada. 

 Do ponto de vista da agencia social, não poderia ser diferente. Como podemos 

localizar nos dados representados anteriormente, o arco para pensar esse protagonismo, além 

de restrito em termos de eventos ou processos sociais, também condensa abrangência pontual, 

neste caso no século XVII, particularmente no que se refere à formação dos quilombos
166

, a 

algumas das chamadas rebeliões coloniais ocorridas entre os séculos XVIII e XIX, bem como 

no movimento abolicionista do século XIX e, por fim, uma única menção - neste caso na 

escrita de “História do Brasil” (1979) de Joel Rufino dos Santos -, ao movimento conhecido 

por Revolta da Chibata em 1910, portanto no princípio do século XX. 

 Outro aspecto que também marca essa circunscrição temporal, diz respeito as noções 

de agencia social coletiva ou individual. De acordo com essas abordagens, o discurso é 

ambíguo. Na medida em que, se todos os processos mencionados (conforme representação do 
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 Segundo levantamento de Clovis Moura no seu texto História do Negro no Brasil (1989) apresenta uma 

listagem de 136 denominações dos principais Quilombos no Brasil organizados a partir do final do século XVI, 

nas seguintes regiões: Bahia (18), Maranhão (5), Mato Grosso (6), Minas Gerais (20), Pernambuco (13), Paraíba 

(4), Região Amazônica (12), Rio de Janeiro (8), Rio Grande do Sul (7), Santa Catarina (3), São Paulo ( 23), 

Sergipe (17). 
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organograma anterior) são de natureza coletiva, a noção de agencia não poderia omitir as 

ações nominais, nem invalidar a noção de grupo.  

 No caso em questão, essa percepção ora invisibiliza o coletivo - conforme 

entendimento recorrente em torno do processo abolicionista como resultante da ação de 

intelectuais e autoridades políticas
167

 -, ou no caso da compreensão em torno dos movimentos 

de rebeliões, cuja agencia social é atribuída a um coletivo sem identificação. Ainda que seja 

bastante recorrente a identificação de Palmares à ação de Zumbi
168

 . 

 Portanto, é no conjunto desses entendimentos sobre o protagonismo em questão, que 

inferências como essas fazem sentido: 

o Treze de Maio libertador de uma classe que, por mais de trezentos anos, 

fora principal esteio da economia luso-brasileira, não resultou de um singelo 

ato governamental expresso em dois artigos – 1º - É declarada extinta a 

escravidão no Brasil; 2º - Revogam-se as disposições em contrário. Resultou, 

sim! De uma luta épica que se desenrolou durante toda a vida do Brasil-

Império, nela havendo tomado parte os elementos da maior projeção social, 

os quais não trepidaram em contrariar interesses materiais da própria Nação, 

de vez que estava em jogo uma questão moral da mais alta relevância – a 

libertação da classe escrava (Taunay; Moraes, 1964, p. 265). 

 Ou, na escrita de Tapajós, para quem o abolicionismo foi papel de intelectuais e do 

próprio poder constituído:  

os próprios abolicionistas, entre os quais o Imperador, viram o problema por 

ângulo interessante: pensaram na extinção gradual da escravidão para que 

nossa economia não sofresse. Assim, extinta a importação, restava combater 

o nascimento de escravos. Foi o que propôs o deputado Pedro Pereira Silva 

Guimarães, ainda em 1850 (Tapajós, 1960, p. 206). 

 

 Dessa forma conclui Tapajós, esse papel coube aos “homens que dirigiam a alma 

nacional” (p. 208). Outro exemplo, nesse sentido, é a Lei dos Sexagenários, de 1885, 

considerada no seu entendimento “a grande obra dos gabinetes dirigidos por José Antônio 

Saraiva e pelo Barão de Cotegipe” (p. 208).  

 Ampliando o olhar para a escrita escolar da História de Moçambique, como se 

apresenta a perspectiva de sujeitos históricos para essas abordagens? Ou, de forma mais 

adequada, para o contexto e a característica da escrita em questão, como se apresenta a 

agência histórica em uma escrita escolar pós-independência?  

 Talvez possa partir logo no princípio desse diálogo, de uma ilustração, nesse caso 

visual: 
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 Percepção encontrada em Lobo (1959), Tapajós (1960), Taunay; Moraes (1964), Hermida (1969), Santos, M., 

(1986). 
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 Interpretação encontrada na escrita de Silva J., (1950), Magalhães (1958), Carvalho (1972), Koshiba; Pereira 

(1980). 
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Figura 20: Representação das classes sociais no Antigo Egito 

 

 

Fonte: História - As massas fazem a história, 1977 - Departamento Ideológico da Frelimo (Texto de Apoio, p. 

9). 

 A idéia de que o Egito Antigo, lá por volta do século XV a.C, estaria rigidamente 

dividido em duas classes - dos explorados e dos exploradores -, não deixa de ser uma visão 

anacrônica - o que não significa invalidar ou desconhecer os processos sociais de exploração 

na referida sociedade, como em outras em tempos remotos ou no contemporâneo, por 

exemplo. De todo modo, a ilustração que representa, no texto “As massas fazem a História”, 

de 1977, a rigidez dessa polarização, distingue uma característica marcante e também 

hegemônica da escrita escolar de Moçambique analisada neste estudo. 

 Mas por outro lado, é também indicativa de uma visão acerca de quais sujeitos 

históricos  marcam a interpretação da História nesse conjunto de abordagens. Independente se 

a mesma se refere à História de Moçambique, à África Austral ou ao Continente africano 

como um todo. Nesse sentido, entendimentos e aspectos são marcantes. 

 O primeiro diz respeito à homogeneização da própria categoria: explorados e 

exploradores. No exemplo em questão, aplicado à sociedade egípcia, ainda que tenha 

construído, de forma plural, seus processos antes do surgimento da perspectiva em questão. 

Entretanto, por mais que possa ser tentador ficar apenas na observação do anacronismo, seria 

de pouco alcance. Uma vez que essa perspectiva constitui um discurso predominante, no todo 

dessas abordagens, marcadas por um vocabulário, ele próprio, delimitante de uma concepção 

de História. 

 As nuances desse protagonismo polarizado, materializa em vocabulário de certa forma 

específico para remontar a postulados marxistas: “exploradores/explorados; “luta de classe”, 
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estrutura de classe, “luta de massas”, “classe dominante, “pequena burguesia” (História 10 

classe, 1982); classe operária/burguesia; “luta do operariado”, proletarização, “consciência 

proletária”, “semi-proletário” como no manual de Hofisso (1995). Esse vocabulário encontra-

se articulado na leitura de processos históricos de Moçambique e do Continente Africano, 

como por exemplo, na abordagem de “História” -7ª Classe, v. 1 e 2: “só com a consolidação 

do poder colonial começa por fim a surgir uma classe proletária, visto terem-se formado 

relações capitalistas, de dependência dos africanos ao trabalho assalariado” (Hofisso, 1995, p. 

7), diz o texto. 

 É fundamental chamar atenção, por vezes, que essa polarização entre os explorados e 

exploradores, ou dominados/dominadores, própria dessa perspectiva de interpretação só é 

atenuada quando da abordagem sobre a Luta Armada de Libertação Nacional, que neste caso 

recai sobre as lideranças do movimento, como nos manuais: “História” -7ª classe (1983), 

“História”- 7ª classe v. 1 e 2 (1995), “História da Minha Pátria, e História” 5ª classe (1995), 

onde texto e imagem exercem igual influência. 

 Como sinalizado no capítulo 3 (Gráfico 12, p. 177), a evidencia ao papel dos lideres 

políticos da Luta Armada Moçambicana, constitui o principal conteúdo da imagética, como 

também do texto, disponibilizados nessas escritas. O que indica, na mesma medida, que 

apenas nesse processo histórico, a idéia de classe, polarizada em dois seguimentos, cede lugar 

para identificar outros sujeitos. O papel das lideranças no processo de luta pela autonomia 

política de Moçambique, com seus nomes próprios, incluindo intelectuais cuja participação 

foi efetiva no referido processo, como coletivo de povo, todos em defesa da “unidade” da 

nova Nação. Apenas com uma menção, no caso de “História da Minha Pátria”, à participação 

das mulheres moçambicanas, através da Organização da Mulher Moçambicana/OMM
169

, foi 

ressaltada. 

 Na abordagem de “A História da Minha Pátria”, fica patente a idéia de um 

protagonismo em torno da Luta Armada, dividido entre a ação de homens como Eduardo 

Chivambo Mondlane, Samora Machel, Samuel Magaia, Alberto Joaquim Chipande, Sebastião 

Mabote, José e João Albasini, Estácio Dias, Rui de Noronha, Amilcar Cabral, Agostinho 
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 Criada oficialmente em 1973, em Tunduro, na Tanzania, no contexto da Luta Armada pelo fim do domínio 

colonial, a OMM inicialmente se denominava Organização Democrática de Massas/ODM. A organização desde 

o início tinha como objetivo integrar as mulheres na vida política, econômica e social do país, e com exceção do 

período que vai de 1990 a 1996, sempre esteve atrelada ao partido da Frelimo. Portanto, trata-se de uma 

organização partidária representativa da organização das mulheres moçambicanas. Atualmente a OMM tem sido 

alvo de críticas, especialmente em razão do seu atrelamento partidário. Para uma análise acerca do papel e 

trajetórias dessa organização em Moçambique, ver o trabalho de Cassimiro Paz na Terra, Guerra em Casa: 

Feminismo e Organizações de Mulheres em Moçambique (2004).  
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Neto, os quais tiveram, sem dúvida, papel fundamental no referido processo, e a Frente que 

posteriormente tornou-se Partido Político. Ainda que no presente contexto sob 

questionamentos e tensões, a FRELIMO, seja como frente ou como partido, aparece nessas 

abordagens com uma agencia indiscutível. O texto da convocação para o início da Luta 

Armada é elucidativo: 

Moçambicanas e Moçambicanos. Operários e camponeses, trabalhadores das 

plantações, das serrações e das concessões, trabalhadores das minas, dos 

caminhos de ferro, dos portos e das fábricas, intelectuais, funcionários, 

estudantes, saldados moçambicanos no exército português, homens, 

mulheres e jovens patriotas. Em vosso nome a FRELIMO proclama hoje a 

insurreição geral armada do Povo de Moçambicano contra o colonialismo 

português, para a conquista da independência total e completa de 

Moçambique. O nosso combate não cessará se não com a liquidação total e 

completa do colonialismo português. Foi com essas palavras - lembra o texto 

de História da Minha Pátria -, que o Presidente Eduardo Monlane anunciou o 

início da Luta Armada. (Negrão; Hofisso, et. al, 1995, p.68).  

 Essa perspectiva de agencia histórica que destaca a participação nominal, seja de 

intelectuais ou de líderes em geral, fica mais evidenciada conforme apresentado nas 

abordagens -, apenas no primeiro momento desse processo, ou seja, antes da oficialização da 

independência em 1975. Após esse momento, essas lideranças acabam invisibilizadas pela 

agencia partidária. Neste caso, da FRELIMO e da RENAMO, que passa a falar pelo coletivo 

de povo e pelo Estado-Nação. Um discurso que tem predominância na escrita da História do 

gênero em questão, mas não somente.  

 As problemáticas que envolvem a construção do Estado-Nação moçambicano, sem 

dúvida transcende o conteúdo dessas abordagens - e mesmo ao campo disciplinar
170

-, na 

medida em que pauta um panorama bem maior dentro de Moçambique pós-1975. Nesse 

sentido vale retomar, além do conteúdo dos próprios manuais, a visão de autores pós-

coloniais
171

, cuja participação na construção das escritas analisadas, ainda dentro do contexto 

de luta pela autonomia política, como também na pós-autonomia, tem sido efetiva. Como 

esses autores analisam a produção desse período? Que questões levantam?  

 Em linhas gerais, apontam para várias questões ao reportarem-se à produção dessas 

três décadas. Uma delas é como escrever a História do Estado-Nação que exige a idéia da 
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 Sobre a problemática em torno da construção da idéia de Nação, em livros didáticos de leitura no período pós-

emancipação, ver o trabalho de Mindoso (2012), A construção simbólica da Nação nos livros escolares no 

Moçambique pós-colonial (1975-1990).  
171

 Os dados foram coletados durante a realização do estágio sanduíche em Maputo, no 2º semestre de 2013, 

através da realização de um conjunto de entrevistas a autores de manuais escolares de História de Moçambique 

do período pós-independência. Uma parte desses autores tomou parte no processo efetivo de luta anti-colonial, e 

atualmente continuam exercendo funções de magistério no ensino superior ou não, como também de cargos 

administrativos no atual governo liderado pelo partido FRELIMO.  
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unidade como fundamento, em detrimento da valorização da diversidade. Ou, como chama 

atenção o professor Lázaro Impuia, o desafio de “escrever a história de um país mosaico”, 

inclusive sob o pressuposto da homogeneização da língua e da criação de uma memória 

nacional. No caso de Moçambique, também passam pela questão de ter que garantir a 

memória dos heróis da Libertação Nacional, como acentua Impuia, 

eu por exemplo, faço livro da 4ª Classe. E a 4ª Classe tem uma questão de 

lec de idade. Depois tem a questão do país que é um verdadeiro mosaico. 

Uma grande riqueza em termos de dimensão étnica, de dimensão cultural. 

Então esse é um problema. Depois tem outro problema que foi realmente 

preciso enfrentar: fazer livros no contexto em que Moçambique estava a 

entrar num processo de pluralismo de idéias, num processo multi partidário. 

Desde a independência foi um pais de partido único e depois temos um país 

que entra na pluralidade de idéias. Então esses são alguns desafios. Outro 

desafio: encontrar uma linguagem que fosse apropriada para esse lec de 

idades. E para mim que trabalho com um certo nível de idade foi grande 

dificuldade. Escrever uma história que vá ao encontro de uma linguagem 

para as crianças. E depois não podemos perder de vista para entender a 

questão da linguagem e do lec de idade, que a língua portuguesa não é língua 

mãe para todos. Então temos aqui o fenômeno da cidade e campo. Quando 

digo fenômeno cidade/campo, estou a falar das cidades e as cidades em si 

também tem hierarquias. E porque eu coloco a questão campo e cidade como 

um problema, por que grosso modo, posso dizer assim, na cidade, de uma 

forma ou de outra grande parte das crianças já tem na língua portuguesa um 

vinculo de comunicação. Em que o ensino se realiza na língua portuguesa, 

então eles já tem meio caminho andado quando se trata das aulas. Enquanto 

que o aluno que vive no campo, a língua portuguesa fica distante, e por ficar 

distante tem esse desafio de também não estar muitas vezes no contexto 

daquilo que o livro apresenta. (Professor-autor Lázaro Impuia. Entrevista 

realizada em 16/12/2013. Maputo/Moçambique). 

  O reconhecimento da questão em torno da construção da memória nacional em região 

pluri-linguística, constitui um questionamento dos autores como um todo, que de certa forma, 

conjugam as questões impostas sob duas frentes, primeiramente em função do discurso 

marxista e, segundo, do próprio processo de construção que exige a idéia de Nação, como 

apontam as inferências do professor Lázaro Impuia:  

no período do pós independência realmente houve também uma tendência de 

fazer história que fosse uma história mais encaminhada, mais virada para os 

feitos de libertação de Moçambique. É muito bom sim senhor, é uma boa 

experiência, só que nessa realização de feitos eu posso dizer que também 

ficou-se mais numa  história em que tínhamos mais a perspectiva de migrar 

para figuras libertadoras. E a questão das massas, a questão de participação, 

por exemplo, na história de todos aqueles que fizeram e por uma ou outra 

razão estiveram excluídos deste grande epopéia que foi a luta de libertação. 

Como integrar também esses feitos? Eu podia dizer que foi um período 

relativamente difícil em que se colocou Moçambique mais virado para uma 

história ligada a luta pela libertação em que nada fora ideia da luta pela 

libertação foi levado em conta. Mas é um período que se viveu e que julgo 
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eu que com o andar do tempo possamos superar. (Professor-autor Lázaro 

Impuia. Entrevista realizada em 16/12/2013. Maputo/Moçambique). 

Outra problemática do ponto de vista do professor José Luis Barbosa, diz respeito a 

sobreposição da dimensão política e da construção da idéia de unidade nacional, conforme 

ressalta: “era um cunho eminentemente político e o tema básico era unidade nacional. A 

História dos heróis da luta de libertação nacional, um bocadinho associado com a história 

colonial a qual falava dos 500 anos de exploração e a nossa luta era contra a exploração” 

(Professor-autor José Luis Barbosa. Entrevista realizada em 19/11/2013. 

Maputo/Moçambique). 

 Ainda que, em contextos próprios e com focos e preocupações processuais distintas, a 

noção de sujeito histórico, nas abordagens da História do Brasil e de Moçambique carregam o 

peso da normativa historiográfica de que fala Mudimbe. Assim como compacta uma visão  da 

agencia social, na medida em que constrói, a partir dos referenciais de História nos quais 

embasam essas visões de escritas, noções cronologicamente datadas e demarcadas, ou 

proleptico, para identificar a ação histórica ou deste discurso temporal dependentes. Ou seja, 

por trás dessas noções há um método cronológico e uma idéia de História produzida 

localmente, mas com força hegemônica, que supostamente explica o todo, todas as 

geopolíticas (Maldonado-Torrez, 2010). Diante disso cabe a indagação: quais noções 

conceituais deram suporte a essas referencias de tempo e de sujeitos, na escrita escolar da 

História de Brasil e em Moçambique?  

4.3. Entre o inteligível e o tangenciável: um discurso sem fronteiras?  

 

 Quando o historiador indiano Dipesh Chakrabarty, no Prefácio de “Al margem de 

Europa”, edição de 2007, retoma o ensaio de Roland Barthes “el mito hoy”, quanto à ideia de 

como o “mito opera fazendo que o histórico pareça natural”, transforma uma constatação  - o 

espanto frente à naturalização e às dimensões do legado europeu no cotidiano intelectual e 

prático da Índia pós-colonial - no prelúdio da sua crítica, o argumento sobre a naturalização 

do discurso histórico, conforme escreve, 

a palavra „Europa‟ nunca me preocupou na minha infância e juventude de 

classe média bengali quando crescia em Calcutá pós-colonial. O legado da 

Europa - o domínio colonial britânico, pois assim como a Europa estava em 

nossas vidas - estava em todas as partes (...) „Europa‟ não era um problema 

nomeado ou para discutir conscientemente. As categorias ou as palavras que 

havíamos emprestado das histórias européias haviam encontrado um novo 

lugar em nossas práticas. Nada havia de estranho, por exemplo, que um 

amigo radical da universidade se referisse a alguém - suponhamos que a um 
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possível familiar combativo - como a uma pessoa cheia de atitudes „feudais‟, 

ou em debater - durante horas intermináveis junto a uma xícara de café em 

restaurantes ou cafés baratos onde ficávamos gravando na mente, mas sem 

nos darmos conta - se os capitalistas índios eram uma „burguesia nacional‟ 

ou uma classe de „intermediários‟, instrumento do capitalismo estrangeiro. 

Todos sabíamos, na prática, o que significavam aquelas palavras sem ter que 

colocar sob nenhum gênero de microscópio analítico. Seus „significados‟ 

não iam além do entorno imediato no que se empregava (Chakrabarty, 2008, 

p. 15/16, aspas do autor, tradução própria). 

 As constatações que Chakrabarty levanta nesse relato afrontam uma visão “dada” em 

que dificilmente o “obvio” torna-se questionável. Entretanto, o preâmbulo da sua crítica feita 

das “margens”, ainda que a experiência de migração vivida fora dessas margens tenha sido 

fundamental para a maturidade da sua crítica -, o que o autor traz à tona, nesse conjunto de 

reflexões, é mais uma contribuição significativa sobre a complexidade do processo que tornou 

uma província - no caso a Europa -, em norma universal. E, posteriormente, como a Europa se 

transforma em Ocidente - como chama atenção Trouillot (1995) -, apreendida e aceita dentre 

outros, através de um legado intelectual formatado em categorias hegemônicas, a exemplo do 

marxismo, como vai desvelando Chakrabarty, 

quanto mais tratava de imaginar as relações nas fábricas indianas mediante 

as categorias que Marx e seus seguidores ponham a minha disposição, tanto 

mais me alertava de uma tensão surgida das origens profundamente - e cabia 

dizer, provincianamente - européia dos conceitos marxistas e sua indubitável 

significação internacional. Falar de personagens históricos cujos análogos 

conhecia da vida diária como tipos familiares, empregando nomes ou 

categorias derivadas de revoluções européias de 1789 ou 1848 ou 1871 ou 

1917, parecia uma atividade duplamente distanciadora (Chakrabarty, 2008, 

p. 16/17, tradução própria). 

 Dessa forma, argumenta o autor, “provincializar a Europa era precisamente descobrir 

como e, em que sentido, as idéias européias que eram universais, haviam ao mesmo tempo, 

haviam surgido de tradições intelectuais e históricas muito particulares, as quais não podiam 

aspirar nenhuma validade universal” (p. 16/17, tradução própria). O relato que precipita a 

crítica do historiador em questão, à “provincialização da Europa”, sem dúvida requer, como o 

próprio processo que a construiu, interrogar as várias modalidades de conhecimento onde 

essas idéias e categorias conceituais tiveram e continuam tendo êxito. Nesse rol, certamente a 

escrita escolar constitui uma demanda urgente. Sobre quais noções e foi produzida e 

embasada uma escrita da História, no gênero escolar, no Brasil e em Moçambique, na segunda 

metade do século XX? 

 Segundo o historiador dos conceitos Reinhart Kosselleck (2006), “embora o conceito 

esteja associado à palavra, ele é mais que uma palavra: uma palavra se torna um conceito se a 
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totalidade das circunstâncias político-sociais e empíricas, nas quais e para as quais essa 

palavra é usada, se agrega a ela” (Kosselleck, 2006, p. 109). Por isso, para o autor, “todo 

conceito se nutre de significados abstratos e concretos estejam associados a seus significantes 

(as palavras), ou escrito e da situação social eles se nutrem também do conteúdo suposto, do 

contexto falado ou escrito e da situação social” (p. 109). 

 Além da polissemia intrínseca, que marca a formação e a operacionalização dos 

conceitos, da totalidade de sentidos que consegue agregar, da diversidade de experiências e 

circunstancias históricas as quais pode se remeter, para o autor, “um conceito não é somente 

um indicador dos conteúdos compreendidos por ele, mas é também seu fator. Um conceito 

abre determinados horizontes, ao mesmo tempo em que atua como um indicador das 

experiências possíveis e das teorias” (p. 109/110). 

 Pensando mais estritamente nos conceitos históricos, Rusen (2007) insiste em uma 

distinção que define conceitos históricos como “recurso lingüístico que aplicam perspectivas 

de interpretação histórica a fatos concretos e exprimem sua especificidade temporal”. De todo 

modo, (p. 94) se “os conceitos históricos são recursos lingüísticos das sentenças históricas, o 

material para a construção das teorias históricas e o mais importante instrumento lingüístico 

do historiador” (p. 91). Então, lidamos, inevitavelmente, com uma operação de natureza 

cognitiva, em que, no seu cerne, está um discurso, nesse caso o histórico, como uma das bases 

da produção dessa cognição.  

 Nessa perspectiva, não podemos perder de vista que a função de nomeação – de 

processos, objetos etc -, dos conceitos, impõe uma espécie de qualificação desses processos. 

Mas, sobretudo, tem uma dimensão local ou provincial, na acepção de Chakrabarty (2008), ou 

geopolítica como postula Maldonado-Torres (2010), que as definições de Koselleck e Rusen 

não conseguem enxergar. 

 Todavia, ao entrar no mérito das noções conceituais mobilizadas na escrita escolar de 

Brasil e Moçambique, e no recorte em questão, requer explicitar alguns aspectos importantes 

para os dados levantados e analisados: primeiramente, como se trata de gênero escolar, a 

perspectiva conceitual se enquadraria, mais adequadamente, como noções. E não 

propriamente categorias, rigidamente desenvolvidas, como é o caso do gênero acadêmico. 

Desse ponto de vista justifico a menção a noções analíticas e não a categorias conceituais, 

como na escrita acadêmica. 

 Também importa sinalizar que na construção da análise deste ponto, reportarei apenas 

àquelas noções conceituais predominantes na abordagem da História. O que não significa 
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dizer que as demais noções, cuja função também empresta sentido às perspectivas de História, 

não estejam presentes ou desenvolvidas. Assim, reitero a questão: quais noções conceituais 

foram mobilizadas na escrita da História escolar de Brasil e Moçambique no período em 

questão? 

 Em relação à escrita escolar brasileira, podemos recuperar tais noções, levando em 

conta como critérios: as recorrências e ênfases com que as mesmas emprestam sentido às 

abordagens, nos períodos sobre os quais a escrita da História do Brasil está periodizada. 

Gostaria de partir, inicialmente, de um apanhado, contemplado no gráfico subseqüente: 

Gráfico 14: Noções conceituais centrais nas abordagens da escrita da História escolar - Brasil - 

1950-1995 

 

Fonte: Manuais didáticos de História do Brasil - 1960-1995. Sistematização da autora. 

 Os dados em questão elucidam, como podemos identificar que as escritas produzidas 

entre 1950 e 1995, recortam uma abordagem, para a História do Brasil, atravessada pela idéia 

de evolução, como noção central e recorrente em todos os períodos. Esta idéia interpõe-se à 

perspectiva de História, independente se a escrita mobilizou noções advindas de uma 

interpretação positivista, historicista, marxista, ou não. 

 Em linhas gerais, podemos perceber, através das noções de maior recorrência 

exemplificada no Gráfico 14 acima, que as escritas da História do Brasil adéquam-se em 

função de noções conceituais mobilizadas em quatro principais interpretações 

historiográficas: positivista, historicista, marxista e da chamada Nova História (neste caso, 

apenas uma escrita, das 19 analisadas, mobilizou noções utilizada com maior ênfase nesta 

interpretação), conforme exemplificação subseqüente: 
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Quadro 10: Noções conceituais em abordagens de História do Brasil - 1950-1995 

Perspectiva historiográfica Noções enfocadas 

Positivista: Evolução, biografias ilustres, progresso 

Historicista: Desenvolvimento 

Marxista: Classe social, dominador/dominado, contradição,  modos de produção 

História Nova:  Longa duração, mentalidade, cotidiano 

Fonte: Manuais didáticos de História do Brasil -1960-1995. Sistematização da autora. 

 Podemos pensar que, se a idéia de evolução foi tão importante para nomear 

experiências, processos históricos e, ao mesmo tempo, atribuir sentidos, importa assinalar que 

esta perspectiva além de um conjunto de processos aos quais assume poder e torna-se é 

estruturante da perspectiva de História das abordagens em questão. Desse modo, mesmo nas 

escritas em que as noções conceituais mobilizadas advém de outras perspectivas de 

interpretação historiográfica - marxista, por exemplo, ainda assim a noção de evolução 

constitui referencia fundamental. Um panorama geral a esse respeito, sem prejuízo das 

demais, apresenta dados que comentamos a seguir. 

  A idéia de evolução na escrita da História do Brasil empresta sentido para a 

perspectiva temporal, na maioria delas
172

 e a vários processos e experiências históricas. Entre 

os aspectos de maior recorrência, a “evolução social”, política e cultural do Brasil pautadas na 

dinâmica de um tempo de matriz ocidental e está, como ponto de partida
173

. 

 Ainda torna-se é fundamental como referencia para pensar uma espécie de 

personificação da ação política, que movimenta a evolução da História do Brasil
174

, os 

períodos políticos nos quais a divisão temporal está convencionada
175

, ou dá idéia para 

explicar a evolução do sistema econômico
176

 . 

 De todo modo, a perspectiva de evolução, para pensar a idéia de História do Brasil, é 

marcante, mesmo naquelas escritas cujo referencia pauta abordagem mobilizando noções 

marxistas
177

. No caso de Mucellin, mesmo que sua abordagem esteja centrada em noções 

conceituais dentro dessa perspectiva, a ideia de evolução baliza o entendimento acerca da 

dimensão econômica, como nesta inferência: 

a evolução da agricultura, da pecuária e dos ofícios domésticos possibilitou 

ao homem produzir excedentes de produção e daí a troca de mercadorias. 

                                                           
172

 A exemplo da escrita de Lobo (1959), Mussumeci (1961), Dreguer;Toledo (1995). 
173

 Como encontramos na abordagem de em Magalhães (1958), Lobo (1959), Tapajós (1960, Dantas;Teixeira 

(1974); Santos, M.,(1986), Silva, F., (1990). 
174

 Como encontrado em Lobo, (1959), Tapajós (1960), Hermidas (1969), Carvalho (1972). 
175

  Ver em Santos, J., (1979). 
176

 Argumento presente na abordagem de Mucellin (1987).  

177
 Por exemplo, nos manuais de Mucellin (1987), Alencar et. al (1985), Santos, M., (1986) 
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Foi, portanto, o desenvolvimento econômico que desintegrou a comunidade 

primitiva. Consequentemente surgiram as classes sociais e a propriedade 

privada. (Mucellin, 1987 p. 13). 

A abordagem, na perspectiva marxista, em função das noções conceituais indicadas, 

chama atenção para a manutenção de uma visão-modelo que não altera a semântica das 

noções que abrigam uma concepção de classificação da história dos supostamente avançados, 

em relação aos supostamente atrasados, ainda que os contextos exijam. Assim, na explicação 

do modo de produção escravista: “o modo de produção escravista existiu em diversos 

períodos históricos, tendo seu apogeu na civilização romana. Apesar de ser aquele que 

produzia as riquezas, o escravo era tratado como um animal de carga” (Mucellin, 1987, p. 14). 

Ou, como na escrita de Arruda e Piletti (1995, p. 150), quando trata da distinção do modelo de 

colonização adotado no Brasil, em comparação com o Oriente, para onde se dirigiu parte 

dessa exploração: 

Quadro 11: Explicação dos modos de produção em abordagens de História do Brasil 

 

 

 

 

Fonte: Toda A história.  José Jobson de Arruda; Nelson Piletti. 4ª edição. São Paulo. Editora. Ática. 1995.  

Nesse sentido, penso que há uma espécie de resemantização da perspectiva de 

evolução incluindo, neste caso, aquelas abordagens cuja compreensão de História se articula 

em torno de noções marxistas. Uma afirmação que exemplificaria nos seguintes termos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oriente Brasil 

POPULAÇÃO:  densa e fixa rala e nômade 

CIVILIZAÇÃO:  complexa Índios na Idade da 

Pedra 

PRODUÇÃO:  de excedente Para consumo 

próprio 

COMERCIO:  tradicional Inexistente 

MODO DE PRODUÇÃO Feudal Comunidade 

primitiva 
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Fluxograma 6: A noção de evolução em abordagem marxista - manuais didáticos - 1950-1995 

 

Fonte: Manuais didáticos de História do Brasil - 1960-1995. Sistematização da autora. 

 Outro exemplo emerge quando a divisão da História do Brasil segue a perspectiva 

evolutiva linear, conjuntamente à mobilização de noções peculiares à perspectiva marxista de 

História, como em “História da Sociedade Brasileira”, de Alencar et. al. (1985). Ou quando 

essas noções são conjugadas para pensar a classificação em História e Pré-História (Silva, 

1990). De todo modo, o teor de ambas, com base nas quais são enunciadas, por exemplo, a 

história dos nativos das Américas, ou de povos africanos, conforme discutido no capítulo 2, 

contribui para classificar e engessar, sob o critério temporal, esses sujeitos. 

A perspectiva da evolução, como referência de tempo ou como critério de distinção 

histórico, atravessa essas escritas de forma marcante, emprestando sentido para diferentes 

ângulos de leitura de processos históricos do Brasil. Por exemplo, no entendimento sobre os 

ciclos econômicos, presente tanto em escritas que mobilizam noções marxistas quanto 

naquelas que segue um critério linear pelo viés político-institucional:  

Fluxograma 7: Representação da noção de evolução na abordagem dos ciclos históricos do Brasil 

 

Essa representação não é específica de um período apenas, atravessa a produção 

analisada como um todo, construindo entendimentos para a dimensão política, social, cultural 

e, sobretudo econômica.  

A concepção de 
abordagem: 

Materialista

Noção conceitual 
central: 

Os modos de 
produção

Classe social –
propriedade privada

Comunidade 
primitiva  Feudalismo 

capitalismo 
socialismo

Materialização da 
perspectiva de 

evolução:

Conteúdo da 
abordagem:

1.Os tempos modernos 
com a decadência e crise 

do feudalismo 

2.As cruzadas

O renascimento do 
comercio:

As cidades medievais

O Estado absolutista

O sistema colonial 
mercantilista

A perspectiva da 
evolução 

Ciclo Econômico Ciclo político Ciclo social/cultural
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 A perspectiva de progresso constitui outra referencia importante, fortalecendo a noção 

de evolução, ambas avalizando entendimentos para um conjunto significativo de processos e 

dimensões histórica. Mas com maior significado nas abordagens acerca da História política
178

, 

cultural e científico
179

, do Estado-Nação
180

, econômico
181

, e da idéia de sociedade tendo a 

burguesia como agente social
182

  

 Levando em conta, como critérios, a recorrência e a quantidade de processos em que 

esta perspectiva atravessa, diríamos que a idéia de desenvolvimento constitui a terceira noção 

conceitual mais importante no conjunto das abordagens. É uma noção que compreende a 

dimensão econômica, cultural e espiritual
183

, dos ciclos econômicos
184

; das formas de 

administração e das idéias políticas
185

. Sob esse rótulo inclui-se, por exemplo, a idéia de um 

progresso através da adoção de idéias políticas europeias, a exemplo do liberalismo e mesmo 

do entendimento de revolução sociais no Brasil, sob este pressuposto. Assim como para 

pensar a noção de desenvolvimento capitalista
186

  

 De todo modo, essas três noções adquirem, a cada abordagem da História do Brasil em 

questão, novos significados. Mesmo quando a escrita mobiliza noções estritamente de cunho 

marxista, ou da chamada Nova História, a exemplo de algumas nas décadas de 1980 e 1990: 

longa duração/transformação
187

; Cotidiano e mentalidade
188

; contradição
189

, de Classe 

Social
190

, Dominador/Dominado
191

, Modos de produção
192

  

 O discurso da classe social, sobressaindo o papel histórico da burguesia e dos modos 

de produção, são as principais noções mobilizadas para explicar as diferentes versões da 

História do Brasil, como infere Mocellin, em seu Manual História Critica da Nação 

Brasileira, “ao estudarmos qualquer sociedade humana devemos analisar basicamente três 

                                                           
178

 Como podemos encontrar nos manuais de (Silva, 1950); (Lobo, 1959);Tunay (1964). 
179

 Entendimento referendado na escrita de (Carvalho, 1972). 
180

 Idéia desenvolvida na escrita de Tapajós (1960), Mussumeci (1961), Hermida (1969). 
181

 Mais presente em Dantas;Teixeira, (1974). 
182

 Contemplada na escrita de Koshiba; Pereira, (1980). 

183
 Magalhães (1958), Hermida (1969). 

184
 Tunay; Moraes, (1964), Hollanda, S., et. al, (1973) e Piletti; Pilleti (1993). 

185
 Koshiba; Pereira (1980). 

186
 Alencar, et. al., (1985). 

187
 Como encontramos na escrita de Santos, J., (1979) e Dreguer;Toledo (1995) 

188
 Dreguer;Toledo (1995). 

189
 Santos, (J., (1979). 

190
  Alencar et. al. (1985), Mucellin (1987), Silva, F., (1990), Piletti; Pilleti (1993) 

191
  Santos, M.,(1986). 

192
 Mocellin, (1987). 
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níveis: o econômico, o ideológico e o jurídico-político. Desses níveis o econômico é o 

determinante” (Mocellin, 1987, p. 13). 

 Como reiteradamente mencionado, esse conjunto de referencias temporais, de agencia 

histórica e conceituais, configuram uma perspectiva de História pautada em paradigmas da 

História Local Européia - em termos de memórias de processos, eventos e fatos -, por um lado 

e, por outro, tomando como base interpretações historiográficas, a exemplo do positivismo, do 

historicismo e do marxismo. São essas balizas que sustentam as principais noções conceituais 

mobilizadas nessa produção didática referente às décadas de 1950 a 1990. 

 Contudo, saindo do circuito da literatura escolar brasileira e estendendo a mesma 

indagação para a literatura escolar de Moçambique, que aspectos podemos identificar no 

tocante as noções conceituais mobilizadas na construção da escrita da história local neste 

gênero? 

 Inicialmente levanta-se a pertinência de partir de uma síntese dessas noções, levando 

em conta os mesmo critérios metodológicos - recorrências e ênfases de tais noções -, no que 

se refere à abrangência dos processos históricos abordados, em que essas noções encontram-

se mobilizadas. O gráfico subseqüente é ilustrativo: 

Gráfico 15: Noções conceituais centrais nas abordagens da História de Moçambique - 1970-1995 

 

Fonte: Manuais escolares de História de Moçambique 1975-1995. Sistematização da autora. 

 Como podemos visualizar pelo gráfico, a idéia de classe constitui a principal noção 

conceitual na abordagem da História Local de Moçambique. Ela é estruturante e abrangente 

em termos de processos contemplados e de referencias geográficas, na medida em que 
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constitui o modelo de interpretação para todos os processos históricos do Continente 

Africano. Retomam-se algumas inferências para exemplificar. 

 Em termos de abrangência, podemos dizer que a perspectiva de classe social 

supostamente explica os processos históricos do continente em seu um todo, como no texto do 

Manual de “História”, de 1978, “a população do Estado de Ghana, como em todas as 

sociedades de exploração estava dividida em duas classes: os exploradores (o chefe supremo e 

os chefes locais) e os explorados (pastores, camponeses, artesãos e mineiros” (História, 1978, 

p. 38). De modo particular, quando o foco tratado refere-se as relações sociais e econômicas: 

“o desenvolvimento do capitalismo na Rodésia do Sul foi caracterizado pela luta de classes, 

devido à apropriação privada dos meios de produção, em particular a terra, as minas e a 

indústria” (Hofisso, 1995, p. 59). 

 Assim também explicam, na mesma medida, as singularidades histórico-culturais do 

povo bantu, como por exemplo, a menção sobre as sua práticas religiosas. Nesse caso, 

podemos perceber que a noção de ideologia ganha uma inteligibilidade sem dúvida ambígua, 

quando colocada frontalmente para explicá-las, conforme abordagem do manual de 1983, ao 

inferir: “para os nossos antepassados, os vivos e os mortos estavam unidos...”. Porém esse 

entendimento, submetido ao rigor da aplicação da categoria ideologia na perspectiva marxista, 

onde sobressai a questão ideológica, a religião representava o “poder ideológico”, como 

postula a abordagem do manual 7ª classe (1983): “o culto dos antepassados continuou a ser 

a base ideológica do Império. Diziam que consultavam os antepassados e estabeleciam a 

ligação entre os vivos e os mortos. Viviam associados à classe dominante e eram um suporte 

do seu poder” (História, 1983, p. 45, grifo nosso). 

 Em “História da Minha Pátria”, a relação continua posta na ideia que havia uma 

exploração dos chefes religiosos. No tópico intitulado “O culto aos antepassados” torna-se 

sugestivo acompanhar o diálogo: “como é que o Mwenemutapa dominava e explorava a 

população do seu império?” (Negrão, Sitoe et. al. 1986, p. 20), sendo importante retomar a 

resposta: 

a população tinha muito respeito e medo do Mwenemutapa. Dizia-se que, 

quando queria, ele podia falar com Mutota. Mutota tinha morrido há muitos 

anos, em 1450. Como é que os Mwenemutapas descendentes conseguiam 

falar com ele? Os Swikiros diziam que, quando Mutota morreu, só o corpo 

desapareceu, mas que as suas idéias sobre como resolver os problemas, e os 

seus pensamentos continuaram vivos. Mas como é que o Mwenemutapa 

ouve esses pensamentos uma vez que Mutota morreu há muito tempo? – 

perguntava a população. – Vocês não sabem de nada! Respondiam os 

Swikiros. – Quando morreu, o Mutota foi à procura do mais forte dos leões e 

começou a viver no corpo dele. Procurou ainda o seu filho Matope e disse-
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lhe: „quero que conquistes todos os reinos aqui à volta e que, sempre que 

tenhas problemas, venhas falar comigo‟. A maior parte da população 

explicava os aspectos da sua vida diária através de factos desconhecidos e 

supersticiosos. A ciência não estava ainda desenvolvida. Acreditava até 

que o Mwenemutapa tinha mesmo o poder de falar com o Mutota 

através do leão. (Negrão, Sitoe et. al. 1986, p. 20, grifo nosso). 

 A impossibilidade de agentes europeus alcançarem a singularidade do universo 

cultural bantu, constitui marcas da ambigüidade a que me fizemos referência anteriormente. 

Na medida em que essa abordagem está fincada em perspectiva marxistas, o que são traços de 

suas cosmologias - a comunicação entre vivos e mortos através de elementos da natureza, 

inclusive animal, a importância da sabedoria dos mais velhos, curandeiros ou não, na 

organização da vida coletiva-, quando enquadradas nas categorias de pensamento 

eurocentrados, inviabilizadas ou barbarizadas. 

 Voltemos mais uma vez aos dados do Gráfico 15 (p. 228). Se a perspectiva da classe 

empresta sentido para o conjunto da História de Moçambique e da África como um todo, por 

outro podemos localizar, nessas abordagens, o peso de questões da colonização e da 

colonialidade. Em torno desses processos, articulam-se noções de resistência, nacionalismo, 

independência, luta armada, classe etc, baseados em interpretações históricas de os postulados 

marxistas, expressando sentido para uma leitura predominantemente marxista dos processos 

histórico de Moçambique, nas abordagens desses manuais: 

os africanos, desde os chefes até a população em geral, constituíram a classe 

camponesa. Com a industrialização o número de trabalhadores assalariados 

foi aumentando, formando uma classe operária negra proletarizada que 

trabalhava na pequena indústria. Uma boa parte destes trabalhadores vinha 

dos países vizinhos (Hofisso; Sitoe, 1995, p. 59).  

 Neste caso, não há como mediar um diálogo entre várias influências tóericas. 

Simplesmente a escrita escolar da História de Moçambique emergiu dentro desse paradigma e 

como tal foi se fortalecendo, sem contrapontos.  

 Trazer a História do Continente africano e a de Moçambique em particular, balizada 

pela perspectiva e postulados das correntes marxistas constitui o traço central que marca a 

perspectiva de História assumida e, sobre a qual, fundamenta-se a escrita escolar com claros 

propósitos de ser uma escrita anti-colonial, entre as principais finalidades e destino desta. Essa 

percepção social marca a forma de ver e interpretar a História do Continente em qualquer 

momento histórico e quaisquer que sejam os processos históricos em questão. 

 A complexidade desse panorama, de certo, remonta a algumas questões que não 

podemos perder de vista na problematização da escrita escolar da História no contexto de 

Moçambique independente. Uma delas é, sem dúvida, pensar em que medida a leitura 
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marxista dessas noções de história, representa um recrudescimento e uma renovação da visão 

eurocentrista. Aqui retomamos dados das entrevistas com os autores de livros didáticos, no 

tocante a entendimentos em torno desse foco. O que emergem desses entendimentos? 

 Uma primeira observação remete a confronto entre supostos eurocentristas e 

afrocentristas. As supostas tensões entre ambas, sugerem, segundo o entendimento dos 

interlocutores ouvidos através dessas entrevistas, colocá-las em pé de igualdade no que 

respeita a equívocos, hermetismos, Conforme podemos identificar no depoimento do 

professor Agostinho Salvador, 

o eurocentrismo tem para mim uma perspectiva que era legitimar a  

dominação colonial. Então, é claro que não podemos cometer o erro 

contrario. Não podemos cometer o erro contrario do afro-centrismo. Temos 

que tentar buscar a serenidade necessária para ser o mais objetivo e  

verdadeiros possível. Porque do mesmo modo que não adianta dizer que 

Moçambique é o que é graças aos europeus, também não adianta dizer que 

não fizeram nada em Moçambique. Nenhuma nem outra constitui a verdade. 

Daí, eu penso que à medida que nós vamos informando, à medida que nos 

vamos crescendo, temos a capacidade de analisar os processos. Penso que há 

um esforço. Penso que a tendência atual da História da África é claramente a 

de abordar o passado da História da África, o mais objetivamente possível. 

Então, a ruptura no sentido de não seguirmos aquela linha, mas também não 

diria que não há ruptura no sentido da abordagem eurocentrista. 

Recuperamos aquilo que constitui a verdade. Então nós nunca vamos dizer 

que Vasco da Gama veio de avião, só porque a literatura colonial diz que ele 

veio de barco. Mas eu penso que há claramente uma tentativa de fazermos, 

dizermos, sermos mais verdadeiros e honestos conosco próprio sobre aquilo 

que aconteceu. É isso que a história é. (Professor- autor Agostinho Salvador. 

Entrevista realizada em 22/11/2013. Maputo/Moçambique) 

 Já no entendimento do professor José Luis Barbosa, esse confronto representa um 

“dilema”, dimensionado ainda mais as concepções e imposições dos Programas Curriculares,  

com maior expressividade na 3ª geração de autores (que neste caso, seria os da década de 

1990 em diante), como  

o dilema que tem os da terceira geração por que estão comprometidos com a 

visão africanista da história mas que não encontra eco na visão eurocêntrica 

dos programas. É um dilema. Eu tenho uma visão africanista e eu sei o que 

eu quero e posso colocar no meu manual isto. Mas infelizmente meu 

programa não me dá condições de manobra para eu trabalhar na visão 

africanista. (Professor-autor José Luis Barbosa. Entrevista realizada em 

19/11/2013 Maputo/Moçambique). 

Outra questão que emerge, para os autores, ao olharem para a escrita escolar da 

História de Moçambique, são as tensões entre o que seria uma “visão ideológica” atravessada 
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pelas idéias do “homem novo”
193

 e a “busca de uma verdade objetiva”. Conforme o professor 

Telésfero de Jesus, quando chama atenção para esse problema pautado na nova historiografia,  

praticada desde anos 1980, 

esta lógica da construção de uma Nação revolucionaria, ditadura de 

proletariado, aquele slogans, aquelas coisas bonitas, aquela lógica que foi 

implantada. A ideia da construção do Homem Novo e todo aquele aparato 

ideológico, e a carga ideológica da Historia começa a ser posta em causa, 

gradualmente de uma forma, digamos, metódica eu acho, de forma didática 

também. E tiveram esse mérito. Não houve grandes mudanças do ponto de 

vista ideológico, mas tiveram a ousadia de começar a produzirem artigos e 

produzirem livros que criticam, de certa forma, esse tipo de historiografia. 

Portanto, houve um pouco de ousadia por parte desta nova geração de 

historiadores, da Universidade Eduardo Mondlane, e que foram pouco a 

pouco implantando uma nova visão, uma nova forma de ver a historia e de 

construir a historia e de conhecer a historia. (Professor-autor Telésfero de 

Jesus. Entrevista realizada em 23/11/2013. Maputo/Moçambique). 

Do ponto de vista da produção escolar, sobretudo na década de 1970, como lembra 

Telesfero de Jesus, foi de uma produção controlada, tanto pelo Departamento de Educação da 

Frelimo, quanto pelo Instituto Nacional de Educação/INDE, 

o Instituto de Desenvolvimento Educacional/INDE era a instituição 

vocacionada. A instituição que lhe foi dada a responsabilidade de produzir 

os livros. Portanto, foi a única instituição a produzir estes livros
194

. Esta 

instituição também nos guia pelos ditames políticos, ideológicos, 

educacionais da época. O governo queria que a História servisse aos seus 

interesses ideológicos logicamente - a educação e a Historia, servisse a seus 

interesses ideológicos, naquela lógica da construção do Homem Novo. E 

todo um movimento com vista a defender o sistema ideológico vigente. 

(Professor-autor Telésfero de Jesus. Entrevista realizada em 23/11/2013. 

Maputo/Moçambique). 

 Mas se “os autores escolares eram „escolhidos a dedo‟, na altura, para produzir esses 

manuais, e tinham que seguir aquilo que é a linha editorial, que tinha essa carga política, essa 

carga ideológica”, no panorama do final dos anos 1980 e 1990, alguns elementos são cruciais 

no sentido de pôr em questão o peso da “carga ideológica” que orientava a produção anterior: 

                                                           
193

 A idéia do “homem novo”, ou melhor dizendo, da sua construção, do qual o ensino de História deveria ter 

papel fundamental, atravessou a escrita escolar como um todo, e de forma explicita estava posto como objetivo 

político maior da disciplina de História no Pós-emancipação. Um exemplo é o que preconizava o Programa 

curricular de História de 1977, conforme texto:“o estudo da História de Moçambique dever ser capaz de cumprir 

este objetivo prioritário criar o sentimento a unidade nacional em todos os moçambicanos. No entanto não basta 

conhecer a História. É necessário que o estudo se revista de um carácter revolucionário para que, conhecendo a 

sua realidade, o povo moçambicano seja capaz de a transformar tendo como objetivo a criação de uma sociedade 

Nova, liberta da exploração do homem pelo homem” (Programa de História, 1977, p. 1). 
194

 Neste caso o entrevistado se refere à produção escolar a partir do início da década de 1980, tendo em vista 

que na década de 1970 essa produção se caracterizou em termos de modalidade pelos textos de Apoio, 

produzidos pelos próprios professores, e pela Comissão de Apoio Pedagógico/CAP constituída no período para 

esse fim, e em termos de edição e publicação, através do Departamento Ideológico da Frelimo. 
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os debates começavam a acontecer na historiografia acadêmica local; a entrada de sucursais 

de editoras estrangeiras, cujos critérios de recrutamento de autores de livros didáticos eram 

outros; junto as novas orientações educacionais em vigência a partir da reforma do sistema 

educacional de 1992. No entanto, o processo de liberação para uma nova escrita, diferente 

daqueles “escolhidos a dedo ...” só começa a se configurar a partir da década de 1990.  

O dilema sobre a busca da “verdade histórica”, incluindo a perspectiva que a história é 

feito por todos, também pautam as criticas suscitadas pelo professor José Luis Barbosa, 

estes manuais produzidos pra o ensino primário tem uma forte carga 

ideológica, tem não vamos negar. A história da resistência está aqui, embora 

tentem negar a resistência do norte centro e sul, mas quando olhamos a 

porcentagem dispara para dar a entender que há uma tendência para se 

valorizar a história dos resistentes do sul. Isto parece brincadeira mas tem 

suas explicações históricas. Mas isso era um momento histórico por que era 

preciso para legitimar o poder. Disso ninguém escapa. Quem está no poder 

determina as linhas de comando. (Professor-autor José Luis Barbosa. 

Entrevista realizada em 19/11/2013. Maputo/Moçambique). 

 Entre outras questões que esses dados nos possibilitam pensar, está o teor da denuncia 

do manual de 1978: a de que a escrita colonial considerou a África sem história. Como 

combaté-la partindo dessa mesma visão hegeliana ainda que sob outras denominações? Talvez 

por tal razão, não a única, explique porque do alijamento da problemática racial como tema 

nessa escrita com propósitos anticolonialistas. Apenas a escrita no manual da 10ª classe, sobre 

a “História da África” Austral, quando trata da História da África do Sul, tenha incluído a 

questão racial como um dos aspectos que compõe “o caráter geral da dominação da África do 

Sul” (História, 1982, p. 4).  

 Também na abordagem apresentada no referido manual, a luta de classes como força 

motriz explica praticamente todos os processos históricos da África do Sul, num raio de 

tempo que vai do século XVII ao século XX - neste caso, considerando a temporalidade 

abrangida pela abordagem do manual em questão -. Mas também quando retrocede a 

processos históricos situados em contextos antes da era cristã, como é o caso da História do 

Antigo Egito, ou mesmo quando retoma a história dos povos bantu dentro do Continente 

Africano. Ainda assim permanece o fundamento a perspectiva marxista como orientador. O 

espanto de Chakrabarty, sem sombra de dúvida, transcende os limites de Calcutá; pode ser 

pensado sem fronteira. Pelo menos, se tratando da produção da escrita da História escolar no 

Brasil e em Moçambique. 

 As questões que a geração atual de autores moçambicanos apontam, ainda que de 

extrema relevância como contraponto, não foram contempladas na escrita das décadas de 
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1970 e 1990. Se os novos questionamentos desconfiam “que a teoria de Marx é fruto de uma 

experiência local, mas que foi absolutizada e adotada para ler quaisquer que fossem os 

processos, e singularidades”, seguindo Chakrabarty, não teve eco na produção didática de 

livros escolares destinados ao ensino de História. 

 Sob prejuízo e risco de ignorar o que de fato se apresenta em produção, se o 

questionamento da “inadequação da transferência dos conceitos marxistas para entender os 

processos históricos de Moçambique”, como analisa o professor Telésfero de Jesus, está 

sendo posto em causa no debate historiográfico acadêmico atual, ainda não alcançou a 

produção analisada. 

 O discurso homogeneizador da idéia de História Ocidental, de modo particular os 

legados intelectuais modulados pelas principais correntes de interpretação historiográfica 

europeias, tem lugar na escrita escolar do Brasil e de Moçambique, ainda percorram contextos 

mais recuados no tempo ou não - no caso do Brasil o século XIX -, e Moçambique, a partir do 

final da década de 1970 do século XX. Os problemas a enfrentar em termos de concepção de 

história e de sua escrita escolar são desafiadores. 

 A adesão aos legados positivista, historicista e marxista, sinalizam características 

marcante de ambas as produções, sendo o marxismo a referência praticamente única
195

, no 

caso de Moçambique. Nesse sentido, a concordância com a crítica de Chakrabarty 

“provincializar a Europa consistia em saber como o pensamento universalista estava sempre 

se modificando por histórias particulares, pudéssemos ou não desenterrar tais passados 

plenamente”, é total (Chakrabarty, 2008, p. 21, tradução própria). Neste processo, a impressão 

é que convergimos produzindo histórias conexas, do ponto de vista do teor e da adesão aos 

mesmos referenciais uiversalizantes. 

 Mesmo em nossas conexões, produzimos ambigüidades, sendo a racialização 

subjacentes aos livros didáticos é uma delas. Ainda que não seja fácil colocá-la como questão 

no cruzamento do discurso escolar e historiográfico, nem indagá-lo em diferentes contextos e 

geografias, os discursos históricos que racializam africanos e afro-brasileiros, estão 

embasados em epistemologias engendradas em contextos locais e, de fato, em discursos 

hegemônicos. Esses discursos expulsaram outras possibilidades. Talvez, no caso de 

Moçambique, ainda que em meio a tensões, como é possível localizar nas entrevistas, as 

idéias pan-africanistas tenham tido uma certa influência, mas sem potencial frente a 

postulados marxistas. 
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 Sobre a problemática da adoção das teorias e modelos do socialismo e marxismo ao contexto africano pós 

década de 1960, ver a crítica de Mudimbe (2013) no texto “Marx Africanizado”. 
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 No Brasil, para acompanhar esse trajeto, há de se recuar ao século XIX. A versão 

dessa racialização ao nível da construção do discurso escolar foi produzida e alicerçada em 

variadas versões e/ou denominações: História Geral e Universal (predominante na escrita 

escolar na segunda metade do século XIX); História da Civilização (a partir dos anos 1930 do 

século XX), mas sequenciadas por tendência circunscrita ao materialismo histórico, que 

costuma ser considerada o pontapé inicial da renovação do ensino de História no Brasil. Em 

relação ao que seria uma história tradicional ou positivista, herança de momentos anteriores 

(Fonseca, 2003); como por inovações e influencias consideradas profícuas, para um conjunto 

significativo de pesquisadores - ainda que com críticas
196

-, resultantes da aproximação da 

Nova Historiografia francesa, nas décadas de 1980 e 1990 (Bittencourt, 2004), (Fonseca, 

2011). 

 As conexões são epistêmicas e cognitivas, e por isso, potenciais. Podem ser visuais, 

discursivas, mas todas em locuções, porque referendadas nos mesmos pressupostos. Trata-se 

de conexões minuciosas. A idéia de que a Europa e Portugal, em particular, teve uma missão 

civilizadora, afirmada lá - refiro a escrita escolar de Portugal quanto ao seu discurso da 

missão moral e civilizadora, foi também reiteirada aqui: 

da missão histórica de Portugal - a de revelar a imensidão do planeta humano 

para a civilização e para a cultura, - e da sua capacidade colonizadora, é 

incontestavelmente o Brasil o mais belo florão. E o brasileiro deve orgulhar-

se de trazer nas veias o nobre sangue dos heróis do pequeno de Afonso 

Henriques, porque recebeu deles todo um admirável conjunto de predicados 

físicos, intelectuais e morais. A robustez e a coragem, a afetividade, a índole 

hospitaleira, o espírito de solidariedade beneficente, a fé religiosa, a 

tendência para a poesia e o folclore - tudo isso nos veio em grande parte do 

elemento português. Finalmente, é preciso acrescentar que, não tendo o luso, 

ao contrário de muitos outros povos, nenhum preconceito de raça - em 

nosso país não se formou nenhum enquistamento étnico, semelhante ao que 

constitui o mais grave problema da grande república yankee (Magalhães, 

1958, p. 41-42, grifo nosso). 

 No campo da visualidade, o embarque e o desembarque dos príncipes portugueses, na 

acepção “dominai a terra e tudo que nela existe. E foi assim que teve início a História” 

(Portugal: História e Geografia. (década de 1950, p. 23), não constitui apenas um recurso 

pedagógico. Ao contrário, caracteriza uma forma de consolidar esta cognição, que remonta e 

reitera a narrativa historiográfica que construiu a idéia de História Ocidental e suas conexões:  
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 Para uma crítica da adoção de pressupostos da historiografia dos Annales no ensino de História no Brasil, em 

particular na construção de referenciais curriculares na década de 1990 - Parâmetros Curriculares 

Nacionais/PCN, ver tese de Margarida Dias de Oliveira (2003), especificamente o capítulo 3 Matrizes teóricas 

francesas e copias brasileiras no ensino de História. 
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Figura 21: Partida da Família Real para Portugal: Debret, 1834-1839
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Fonte: História do Brasil. Luiz Koshiba (p.218). 

 

Figura 22: Desembarque D‟ El Rei Dom João VI
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Fonte: História e Geografia de Portugal. Graça Fernandes, et. al (Década de 1960). 

 A narrativa da dominação global (Trouillot, 1995) também é visual. E a escrita escolar 

pôde ser um aporte. Ainda o é. Mas nesse caso, podemos pensar na metáfora da fábula. 

Contá-la em prosa pode ser mais eficaz. Está sendo mais eficaz. 

 Na escrita de Moçambique essas conexões, até certo ponto, decretaram um modelo 

único de interpretação, quanto: a referenciais de tempo e a experiências que agregou e deu  

sentido. Uma e outra, sob seus vieses, sob seu embrolhos, projetaram um modelo para as 
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 Litografia (456) de autoria de autoria de Jean Baptiste
 
Debret e Thierry Frères, entitulada Dèpart de la Reine 

pour se rendre à bord du vaisseau Royal destine à conduire as Cour à Lisbonne, 1834-1839. Fonte: Moura, 

Carlos Eugenio Marcondes de, 1933 – A travessia da Calunga Grande: Três séculos de imagens sobre o Negro 

no Brasil (1937-1899). São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2000 (p. 387). 
198

 Gravura de Constantino de Fontes (1777 -ca. 1835/1840) com a seguinte legenda: «Desembarque d' El Rei D. 

João VI. Acompanhado por uma Deputação das Cortes, Na Magnifica Praça do Terreiro do Paço em 4 de Julho 

de 1821, regressando do Brasil. Arquivo: Museu da Cidade, Lisboa, Portugal. 

Fonte: O Portal da História. Disponível em  http://www.arqnet.pt/portal/imagemsemanal/julho0301.html Acesso 

em 30/09/2014. 

 

http://www.arqnet.pt/portal/biografias/fontes_constantino.html
http://www.arqnet.pt/portal/imagemsemanal/julho0301.html
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fábulas, uma versão para a História. Ou, mais acertadamente, para a idéia de História que foi 

capaz de “socializar um cogito”, como sentenciou Mudimbe (2013). Essa narrativa tem tido 

vida longa. E os alijamentos que proporciona, só podem ser entendidos na medida em que 

recuperamos os discursos que lhe dão sentido e validade, na medida em que se trata de uma 

perspectiva de história comprometida pela própria construção mental, material e simbólica da 

escrita letrada do mundo euro-ocidental. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Do consenso da “conspiração” aos desafios estruturais, o que emerge? 

 Chegando ao final desse trabalho tão desafiador, seja do ponto de vista das questões, 

enfrentamentos e proposições colocadas pela malha teórica com a qual dialoguei, seja dos 

desafios em pautar questões sobre a problemática racial no âmbito de livros didáticos de 

história de dois contextos distintos, vejo que ainda me sobraram muitas inquietações para 

futuros desdobramentos. Daí, a necessidade de sinalizar o que emerge e se delineia, como 

prementes desafios, no exercício dessa pesquisa sobre livros didáticos de história, quando 

alcançamos melhor compreender estratégias de produção de literatura escolar em torno da 

diáspora e do colonialismo em Moçambique.  

Pautei, nesse estudo, duas questões que me acompanharam no decorrer de todo o seu 

processo de construção, agora em fase de conclusão como de abertura para seu tratamento em 

espaços de sala de aula, simpósios, debates e orientação de futuros pesquisadores no “entre-

lugares” de ensino/pesquisa/extensão: quais discursos pressupõem atribuir à literatura escolar 

de História no Brasil e em Moçambique, um papel distinto no que se refere à problemática 

racial? Sobre que concepções de História foram ancoradas essas práticas de escritas; em que 

medida podem representar um elemento fundamental, ou não, nos arranjos discursivos com 

esse teor? Dessa forma escolhi olhar para os livros didáticos de História como lugar de 

interrogação de problemáticas raciais no Brasil e em Moçambique, ciente dos argumentos de 

Stuart Hall para pensarmos em racismos, pluralizando práticas históricas no exercício de 

exclusões raciais em distintos locais de construção. Imputei-me assim, a desafiadora tarefa de 

contribuir com estudos voltados para esse campo, com enfoques em curso no Brasil e, de 

forma mais geral, em Moçambique. 

Mas ao problematizar essa interseção, tomando como fontes manuais produzidos no 

período de 1950-1995, abordagens e discursos alusivos à história de africanos e afro-

diaspóricos como indícios de aproximações a colonialismos e racismos, encaminhamos 

considerações em duas direções: primeiramente, pontuando alguns entendimentos que avalio 

marcantes para o debate em torno do tema, e segundo, desafios que antevejo prementes nas 

singularidades contextuais de Brasil e de Moçambique, onde discursos racializantes 

continuam alimentando a produção dessa literatura lá e cá.  

Diante da onipresença da “narrativa da dominação global” e do entrançado de sua 

estrutura, já que não se trata de uma conspiração, como advertiu Trouillot, problematizar 

silêncios, apagamentos e obliterações de livros didáticos de História em relação a africanos e 
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afro-diaspóricos, seja no Brasil ou em Moçambique, requer um deslocamento urgente, haja 

vista a relevância do seu papel na cristalização de narrativas transoceânicas. Ou seja, a 

manutenção de visões de cunho racializantes nessas inserções inter-continentais tem matrizes 

de fundamentação comuns: a idéia de História Ocidental como verdade universal que ampara 

o discurso escolar em todos os quadrantes. Lá e cá, concepções de História advindas de 

epistemologias e estruturação funcional de escolas européias (alemã e francesa, 

preponderantemente), a exemplo de construtos positivistas, historicistas, marxistas ou sob 

padrão de Annales, refazem-se, continuamente, a partir de substratos do expansionismo euro-

ocidental. É desse intrincado processo que emergem condições de recolocação do discurso 

racial em âmbito de culturas escolares. 

Nesse sentido, há uma confluência de discursos, por vezes centrais: o escolar e o 

epistemológico, ambos alimentando discursos racializadores sobre africanos e afro-

diaspóricos, desdobrados em estrutura pedagógica e cognitiva, marcando conteúdos, fontes, 

recursos didáticos e para-didáticos, abordagens, vocabulários e, acima de tudo, o teor dessa 

literatura. A idéia de alteridade racial e civilizacional do Outro, de sua classificação, 

valoração, subalternidade, substanciam esses desdobramentos. Os livros didáticos constituem 

um discurso viável, plausível e eficiente, de pontos de vista pedagógico, epistemológico, 

social, mental, cultural. 

A colonialidade recrudesceu na escrita escolar de História na produção deste período, 

tanto no contexto brasileiro quanto moçambicano, ainda que suas roupagens se diferenciem. 

No Brasil, as reverberações das novas correntes historiográficas pós 1970 no ensino de 

História (Escola dos Annales; História Social inglesa), desencadearam abordagens 

promissoras, ideários de renovação, refutando uma corrente após outra, ainda que originárias 

da mesma matriz; com isso, em apagamento das clivagens que a marcam, prescindiram do 

crédito patrimonial da ideia de história ocidental. Este, praticamente ileso como objeto de 

crítica quando em questão, manteve a persistência de discursos racializantes sobre africanos e 

afro-brasileiros. 

Em Moçambique, a supremacia da condição pós-colonial, ainda que na predominância 

de discursos da modernidade, tenha alcançado pautas laudatórias da história da nação, 

encontra-se alinhada a visões de apagamento da riqueza da diversidade histórico-cultural dos 

vários grupos etno-linguísticos que formam o território moçambicano, em perspectivas de 

história quase sem sucessor. Nesses meandros discursivos, o recrudescimento de perspectivas 



240 
 

racializantes do olhar e da prática político-estatal voltada a universos africanos, têm se 

tornado eficaz. 

Os desafios podem ser de cada um. E certamente serão. Mas jamais a serem encarados 

como questão menos significativa no cômputo da problemática colonial e racial 

contemporânea, apenas porque sua circunferência e resultados nem sempre têm sido 

desvelados quantitativamente. Como mensurar as intersubjetividades ou simetrias das chagas 

raciais? Ou o alcance de processos de internalização de imagens, repertórios e discursos, em 

relação a universos “descredenciados”, quando trata-se de questão de fundo estrutural e não 

de contingências? 

O movimento é de reaver, de recolocar. Reaver sentidos, experiências, cosmogonias, 

universos e saberes, porque o movimento corrente foi e continua sendo o da barbárie
199

, e a 

estratégia, além de hegemônica, banalizadora. Primeiro desafio: (re) colocar o que somente 

foi posto sob um ângulo. 

Portanto, a reivindicação não é quanto à exeguidade dos conteúdos que normalmente 

tem sido contemplados por exigência curricular ou por “dever histórico”, como costuma-se 

levantar frente questões locais, ou da inclusão da História de Moçambique e da África para 

equiparar o currículo em relação à História Geral, como tem sido aventado por lá. Mas 

enfrentar desafios para investir na contra-visão e num processo de desviceração. Pois os 

“ganhos” dessa visão eurocentrada, pautada por perspectiva cronológica, universalizante, 

mais que alheia, tem alimentado compreensões fundadas no Outro frente um patrimônio 

discursivo com larga adesão. E a superação de alijamentos desse protagonismo passam pela 

reinvindicação de outras narrativas, outros valores e epistemologias.  

Combater o consenso de que os livros didáticos, na condição de artefatos, são por si só 

conspiradores de uma repulsa a histórias e universos afro-indígenas, por exemplo, constitui 

entendimento que atrasa e enquadra nossas sentenças. Substanciar uma crítica aos 

fundamentos epistemológicos da idéia de história que guarnece as abordagens de livros 

didáticos/da literatura escolar, constitui um dos principais desafios, se não uma interpelação, 

para continuar pautando a problemática da racialização no âmbito dos livros didáticos de 

História, tanto no Brasil quanto em Moçambique. 

 No Brasil, isso implica pensar racismos num movimento estrutural e menos 

contingencial e receituário, no sentido de enumerar ausências e listar conteúdos ou mesmo 
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 No sentido bejaminiano:”nunca houve um monumento da cultura que não fosse também monumento da 

barbárie, não o é, tampouco, o processo de transmissão da cultura” (Benjamin, 1994, p. 225). 
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processos históricos alusivos a vivências históricas de sujeitos não contemplados nesses livros 

de história. Por exemplo, a ausência do pós-abolição na escrita escolar de História na 

produção analisada no Brasil, constitui um apagamento sobretudo porque a escuta da história 

registrada nesse artefato letrado prescinde da inclusão e da profundidade de outras matrizes de 

memórias pós escravistas. 

 Voltar-se ao pós-abolição visto não somente como um grande recorte temporal, mas 

como lugar de densidade de múltiplas vivências e protagonismos históricos prenhes de 

alteridades, onde a proposição eurocêntrica de República dos militares de então, encontrou-se 

com outras apostas, constituindo-se um empecilho, uma interrupção, um ensurdecimento. 

Afinal, o pós-abolição como referencia de trajetória, de protagonismo histórico popular, ainda 

não é aventado na escrita da História - onde o povo assistiu bestializado -, muito menos na 

que tem sido redigida com finalidade escolar no Brasil. 

As idéias que circundam a construção dos discursos raciais no âmbito dos livros 

didáticos de História são marcantes. E esse exercício foi, sem dúvida, um esforço de 

deslocamentos. Os conteúdos são apenas indícios. A quantidade também. Assim como as 

ausências não escondem uma conspiração e sim a impossibilidade de assumir um discurso 

histórico cuja narrativa optou pelo “centro” do mundo, econômica, social, cultural, 

epistemologicamente, em que o silenciar das lutas de escravos, ex-escravos e libertos, pelo 

papel assumido pela Princesa Isabel e os abolicionistas, constitui só um sinal. Ou seja, a 

fronteira do discurso racial é ilusória e tênue, na medida em que tem respaldo em uma escrita 

devotada à idéia da marcha da História Ocidental. 

Por fim, talvez o adágio faça sentido nessa construção e, sobretudo na impressão que 

consegui construir ao longo deste exercício: “onde há fumaça, há fogo”. Sei que vislumbrei 

fumaça, mas também já foi possível avistar faíscas do fogo que alimenta esta fumaça. As 

ambigüidades da colonialidade da idéia de historia sustentam e atravessam processos de 

racialização. Desmontá-las constitui um dos principais desafios a ser enfrentado ao nível dos 

debates, mas, sobretudo, na construção de novas práticas de escrita e produção da literatura 

escolar nos contextos das fontes desse estudo. 

Se for possível uma escrita da história não repulsiva, é um debate que continua. No 

entanto, é preciso não perder de vista que se trata de uma fonte cada vez mais ampliada em 

termos de contingentes a acessá-la, sendo que para nós, historiadores e profissionais do 

universo escolar, construir outros canais de escutas para alimentar nossas escritas e reflexões 
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em relação às múltiplas histórias de Brasil, de Moçambique, de africanos, afro-brasileiros, 

enfim, é uma tarefa inadiável. 
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ANEXOS: 

Anexo 01: Capas dos manuais escolares objeto do estudo: 

 

Brasil: 

 

 

 



270 
 

 

Moçambique: 

 



271 
 

Anexo 02: Mapa político atual de Moçambique 

 

 

Fonte: http://www.portaldogoverno.gov.mz/Mozambique/mapa_mocambique.jpg 

 

 


