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RESUMO 
 

O presente estudo tem por objetivo analisar, com base na teoria das representações 

sociais, os usos da imagem “Fuga de escravos” de Ângelo Agostini, sua função didática e o 

modo como ela se articula com os textos na construção/difusão de sentidos para a atuação 

dos/as negro/as no processo de abolição da escravatura no Brasil. Para tanto, localizamos a 

imagem em dois livros didáticos de História, destinados a estudantes do segundo ano do 

Ensino Médio, a saber: “Conexões com a História: da colonização da América ao século 

XIX” (ALVES; OLIVEIRA, 2010) e “História: das cavernas ao terceiro milênio” (BRAICK; 

MOTA; 2013). Este estudo pretende ainda verificar se essas obras, incluídas no Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) que distribui gratuitamente livros didáticos para a rede 

pública de ensino do país, estão em consonância com os critérios de avaliação do programa no 

que diz respeito às imagens, e se promovem adequadamente a implementação da Lei 

10.639/2003, que torna obrigatório o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira na 

Educação Básica.   

 

PALAVRAS-CHAVE: ensino de história; representação; abolição; escravidão, negros/as; 

imagem; livro didático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 



SUMÁRIO 

 
INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 5 

 

CAPÍTULO 1 

IMAGENS, REPRESENTAÇÕES E LIVROS DIDÁTICOS .............................................. 8 

1.1 A POPULAÇÃO NEGRA NOS LIVROS DIDÁTICOS  ............................................................. 9 

    1.2 A IMPORTÂNCIA PEDAGÓGICA DAS IMAGENS NOS LIVROS DIDÁTICOS  ............... 17 

 

CAPÍTULO 2 

A IMAGEM “FUGA DE ESCRAVOS” NOS LIVROS DIDÁTICOS .............................. 23 

2.1 IMAGENS DA POPULAÇÃO NEGRA ..................................................................................... 23 

    2.2 AS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DA IMAGEM  .................................................................. 27 

2.3 A IMAGEM NO CONJUNTO DO TEXTO DIDÁTICO ........................................................... 31 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................. 47 

 

ANEXOS..................................................................................................................................51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 



INTRODUÇÃO  
 

É sabido que o livro didático é um dos recursos pedagógicos mais utilizados pelos 

docentes no exercício de seu ofício em sala de aula (ORIÁ, 2014: 155; BITTENCOURT, 

2004: 72-73). Enquanto repositório de conteúdos curriculares, estes livros permitem também 

o acesso a uma variedade de fontes e linguagens históricas que contribuem no ensino de 

história. Dentre elas, as fontes imagéticas (charges, caricaturas, desenhos, pinturas, 

fotografias, esculturas, xilogravuras, mapas, filmes, histórias em quadrinhos, anúncios de 

publicidades, etc.) produzidas em diferentes tempos e espaços, ganham destaque e chamam 

atenção de estudantes e professores. No entanto, as formas de inserção e abordagem destas 

imagens nos livros didáticos ainda são bastante problemáticas e geram a necessidade de 

estudos e pesquisas em torno de seus usos didáticos. Isso, porque como nos lembra Choppin 

(2004),  o livro didático pode assumir diferentes funções entre elas a ideológica. Por meio de 

textos e imagens esses livros informam valores, crenças e outras representações que podem 

influenciar a percepção dos/as estudantes sobre si e os outros.  

A introdução de imagens nos livros didáticos não é algo inovador, pois há mais de um 

século estão presentes nos livros didáticos de história como instrumentos fundamentais nos 

processo de ensino-aprendizagem da história e exploradas em pesquisas na área ensino de 

história. Já a inclusão da iconografia como objeto de pesquisa historiográfica remonta há 

muito mais tempo (BURKE, 2004: 13), em estudos que revelam uma variedade de 

abordagens e perspectivas. 

Desde a implementação de políticas públicas educacionais, como a do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD), que distribuem gratuitamente exemplares didáticos aos 

estudantes da rede pública de ensino, observa-se um aumento significativo no número de 

investigações voltadas para os conteúdos, métodos, condições de produção e saberes docentes 

em torno destes materiais.  Boa parte destas investigações destaca a importância das fontes 

iconográficas e da necessidade de análises críticas em torno da inserção e relação dessas 

fontes com os textos escritos e atividades pedagógicas que as acompanham dentro dos livros 

didáticos. É o caso dos trabalhos desenvolvidos por Costa (2006), Zamboni e Terrazzan 

(2012). 

Analisar as fontes iconográficas nos livros didáticos implica em considerar os seus 

sentidos, significados e finalidades para a época/lugar de sua produção e circulação. Nessa 
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perspectiva, as imagens que constam nos livros didáticos devem ser interpretadas e abordadas 

criticamente enquanto fontes históricas e não como meras ilustrações que espelham a 

realidade. Além disso, as mudanças processadas nas últimas décadas em prol da inclusão da 

história dos afro-brasileiros nos livros didáticos, a partir da publicação das Leis 10.639/03 e 

11.645/081, nos colocam também a necessidade de uma revisão das imagens que caracterizam 

os/as negros/as na sociedade brasileira. Este movimento nos coloca também a necessidade de 

incluir imagens históricas que revelem o protagonismo político e social dos/as negros, a fim 

de questionar e combater imagens racistas e preconceituosas que por muito tempo marcaram 

essa população como escrava, subalterna, submissa e incapaz de resistência à 

servidão/escravidão.  

As representações imagéticas dos/as negros/as no período colonial e imperial, 

especialmente no regime de escravidão, ganham destaque nos livros didáticos, e aparecem 

com muito mais frequência, colocando em relevo a associação dos/as negros/as apenas com a 

experiência traumática de violência, opressão e dominação que caracteriza a escravidão no 

Brasil. O predomínio dessas representações podem influenciar negativamente na construção 

das identidades e relações étnico-raciais dos/as estudantes brasileiros.  Guiados por essa 

preocupação foi que começamos a observar as imagens da população negra nos livros 

didáticos de História para o segundo ano do Ensino Médio. Nesse trabalho, uma imagem em 

particular nos chamou atenção, pelo fato de aparecer em vários livros didáticos, especialmente 

nos conteúdos relacionados à abolição da escravatura no Brasil. Trata-se de uma charge 

intitulada nos livros didáticos como “Fuga de Escravos”2, produzida por Ângelo Agostini e 

publicada originalmente na Revista Illustrada, em setembro de 1887. 

Nesta monografia apresentamos os resultados de uma pesquisa sobre os usos e 

apropriações dessa imagem em dois livros didáticos de História para o Ensino Médio: 

“Conexões com a História: da colonização da América ao século XIX”, volume dois, dos 

autores Alexandre Alves e Letícia Fagundes de Oliveira, publicado pela Editora Moderna, no 

ano de 2010; e “História: das cavernas ao terceiro milênio”, volume 2, também publicado 

pela Editora Moderna em 2013, com autoria de Patrícia Ramos Braick e Myriam Becho Mota.  

1 A lei 10639/03 altera o artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 e torna 
obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira na Educação Básica. No ano de 2008, por meio da Lei 
11.645/2007 foi incluída também a perspectiva indígena. 
2 Nos livros didáticos analisados a imagem recebe o título de “Fuga de escravos”. Porém, na publicação original, 
que se encontra em anexo, não há menção a tal denominação.  
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Nesse trabalho buscamos analisar a relação desta imagem com o texto (escrito) que a 

acompanha, a fim de identificar e discutir as representações iconográficas dos/as negros/as, 

bem como as perspectivas historiográficas, educativas e imagéticas que emergem nessa 

relação. Nesse caminho, buscamos também analisar o modo como a inclusão dessa imagem 

responde ao Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) E às Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira (BRASIL, 2004). 

Esta monografia está organizada em dois capítulos. No primeiro capítulo abordamos, 

de forma interdisciplinar, o conceito de representações sociais tendo como referência o 

pensamento de Lúcia Ponto Santiso Villas Bôas (2010), Roger Chartier (1991; 2011), Denise 

Jodelet (2001) e Sandra Jatahy Pesavento (2004). Os percursos entre a teoria das 

representações sociais e a história cultural nos ajudaram a identificar e compreender a 

influência e importância das representações que circulam na história escolar, na disseminação 

de estereótipos e na construção de identidades e relações sociais. Na primeira parte deste 

capítulo tratamos de algumas pesquisas sobre as representações da população negra nos livros 

didáticos, no intuito de refletir sobre as contribuições que elas podem oferecer ao nosso 

trabalho. Já na segunda parte, deste primeiro capítulo, discutimos também a importância 

pedagógica das imagens nos livros didáticos de História, destacando as características das 

charges e o seu uso no ensino de História. 

No segundo capítulo apresentamos uma análise dos usos e apropriações da imagem 

“Fuga de escravos” nos dois livros didáticos selecionados, observando sua função didática e o 

modo como se articula com os textos na construção/difusão de sentidos para a atuação dos/as 

negro/as no processo de abolição da escravatura no Brasil. Este capítulo foi organizado em 

quatro partes: na primeira apresentamos um panorama da organização dos dois livros 

didáticos e um levantamento quantitativo das imagens da população negra presentes nestes 

livros, para se ter uma noção geral dos temas e das visões históricas que predominam por 

meio destas imagens; na segunda apresentamos uma análise das condições de produção da 

imagem “Fuga de escravos” no século XIX, destacando o posicionamento político de seu 

autor e os aspectos que a caracterizam; na terceira analisamos o modo como essa imagem 

aparece nos livros de Alves e Oliveira (2010) e de Braick e Mota (2013).  
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CAPÍTULO 1 

IMAGENS, REPRESENTAÇÕES E LIVROS DIDÁTICOS 
 

 

1.1 POPULAÇÃO NEGRA NOS LIVROS DIDÁTICOS   
 

As imagens podem ser entendidas como representações do mundo que não se 

constituem em cópias fieis do real, embora adquiram reconhecimento e legitimidade na vida 

social (PESAVENTO, 2004: 85). Para Meireles, “a imagem enquanto representação do real 

estabelece identidade, distribui papeis e posições sociais, exprime e impõe crenças comuns” 

(1995: 101, apud, SILVA, 2010:175). Nesse sentido, as representações constroem relações de 

poder e de exclusão sociais que são interiorizadas e percebidas como verdades (CHARTIER, 

2011: 23). Para além do debate dicotômico que separa realidade e representação/linguagem, 

entendemos as representações como “saberes práticos” que ligam um sujeito 

(autor/enunciador) a um objeto. Como bem disse Carvalho e Arruda,  

 

As representações se tornam tangíveis para o grupo considerado já que seus 
membros acreditam em sua existência. A representação não é apenas a 
expressão simbólica da realidade como sua via de acesso, ou seja, deriva da 
atividade do homem e a direciona, é simultaneamente produto e processo. 
Refere-se à transformação do não-famililar em familiar, quando o novo é 
incorporado a categorias preexistentes e se torna senso comum 
(CARVALHO; ARRUDA, 2008: 449).  

 

Nessa perspectiva, as representações constituem “ambientes de pensamento”, cuja 

“força reside nos processos de socialização que as tornam uma forma independente de 

conhecimento e modificação da realidade” (CARVALHO; ARRUDA, 2008: 449). As 

representações são assim fenômenos complexos, sistemas de interpretação que atuam sobre a 

vida social envolvendo elementos cognitivos, ideológicos, normativos e valorativos. Na 

definição de Jodelet, a representação social “é uma forma de conhecimento, socialmente 

elaborado e compartilhado, que tem um objetivo prático e concorre para a construção de uma 

realidade comum a um conjunto social” (2001: 4). Nesse sentido, trata-se de um objeto de 

estudo legítimo devido à sua importância na vida social, especialmente na elucidação de 

processos cognitivos e de interações sociais. É importante destacar o caráter ideológico que 

em muitos casos faz parte das representações que circulam na sociedade por meio de palavras 
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e imagens e que impõem um pensamento dominante (JODELET, 2001: 14), muitas vezes 
criado por aqueles que “detêm o poder de classificar e de nomear” (CHARTIER, 1991: 183), 

a fim de manter posições e funções sociais. É o caso, por exemplo, das representações 

estereotipadas e negativas de vários grupos sociais, dentre eles indígenas, mulheres e negros, 

produzidas e difundidas nos livros didáticos de história. Os conhecimentos acerca desses 

grupos vêm sendo reapropriados ao longo dos séculos, permanecendo assim naturalizados no 

convívio social, podendo atuar sobre a construção das identidades e relações sociais (BÔAS, 

2010: 390). 

Ao desenvolver o conceito de identidade, Gomes (2005: 41) destaca que, 

 

A identidade não é algo inato. Ela se refere a um modo de ser no mundo e 
com os outros. É um fator importante na criação das redes de relações e de 
referências culturais dos grupos sociais. Indica traços culturais que se 
expressam através de práticas linguísticas, festivas, rituais, comportamentos 
alimentares e tradições populares referências civilizatórias que marcam a 
condição humana (GOMES, 2005: 41). 

 

Os indivíduos ao longo da vida são constituídos por inúmeras identidades, como a de 

gênero, raça, classe. Estas múltiplas identidades não são imutáveis e fixas, podendo ser 

rejeitadas ou abandonadas a qualquer tempo. No caso da identidade negra, ainda de acordo 

com Gomes (2005), ela pode ser entendida como sendo “uma construção social, histórica, 

cultural e plural. Implica a construção do olhar de um grupo étnico/racial ou de sujeitos que 

pertencem a um mesmo grupo étnico/racial, sobre si mesmos, a partir da relação com o outro” 

(GOMES, 2005: 43). Quando a identidade negra e relacionada a fatores negativos e essas 

informações são interiorizadas pelos indivíduos negros, a tendência é que ela seja rejeitada, 

negada. Ou o contrário, quando há uma valorização positiva dos aspectos relacionados a esta 

identidade negra, infere-se que ela seja aceita.   

No artigo “História dos livros das edições didáticas: sobre o estado da arte”, 

Choppin (2004) destaca algumas funções essenciais dos livros didáticos que foram 

identificadas pelos estudos históricos, entre elas sua função ideológica. Lembrando, que tais 

funções podem variar segundo a época, ambiente sociocultural, disciplinas, entre outros. São 

elas: função referencial, na qual o livro tem o objetivo de reunir os conteúdos ou programas 

de ensino que se julgam importantes à aprendizagem; função instrumental, que diz respeito 

aos exercícios e atividades que visam à apreensão dos conteúdos abordados; função 

ideológica e cultural, que busca a constituição da identidade nacional e utiliza o livro didático 
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na transmissão da língua, cultura e valores da classe dirigente às gerações mais jovens; e, por 

fim, a função documental, que apresenta ao leitor, uma série de documentos que ajudam a 

desenvolver o pensamento crítico (CHOPPIN, 2004: 552-553). Essa última função, embora 

identificada, não pode ser considerada universal. 

No Brasil, a função ideológica e cultural presente nos livros didáticos de História 

serviram para disseminar o ideal de nação que se pretendia construir no século XIX. O 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) criado em 1838, assumiu essa tarefa por 

meio da produção e difusão historiográfica e didática de uma história do Brasil. Na 

constituição dessa biografia nacional privilegiou-se a história protagonizada pelos 

governantes, militares e elites brancas, cujos feitos históricos deveriam servir de exemplo de 

civilidade às camadas populares, constituídas por escravos, alforriados, libertos, indígenas, 

mulheres, pobres e aqueles contrários às políticas imperiais. Tais camadas populares tiveram 

suas histórias silenciadas e inferiorizadas, uma vez que não se encaixavam no ideal de 

identidade nacional que o IHGB pretendia construir (BARBOSA, 2012: 44-46). 

Muitos livros didáticos utilizados, principalmente durante o Segundo Reinado, eram 

produzidos por professores do Colégio Pedro II e que, em alguns casos, também eram 

membros do IHGB. Logo, o recurso pedagógico utilizado por esses docentes tinha como viés 

esse saber oficial. E serviram de material formador não somente para os estudantes, mas para 

docentes que durante os séculos XIX e XX viveram momentos de escassez de recursos 

didáticos e espaços de formação para o exercício do magistério (BARBOSA, 2012: 40-48). 

Bitttencourt (2004) reitera esse caráter ideológico e cultural que pode estar presente 

nos livros didáticos, quando afirma que 

 

(...) o livro didático é um importante veículo portador de um sistema de 
valores, de uma ideologia, de uma cultura. Várias pesquisas demonstram 
como textos e ilustrações de obras didáticas transmitem estereótipos e 
valores dos grupos dominantes, generalizando temas, como família, criança, 
etnia, de acordo com os preceitos da sociedade branca e burguesa (2004: 72). 

 

Os estudos sobre as representações das populações negras nos livros didáticos 

denotam essa relação dos livros didáticos com os sistemas de valores e a cultura. Na década 

de 1980, Ana Célia da Silva no livro “A discriminação do negro no livro didático” (2004), 

investigou os estereótipos e preconceitos em torno da imagem dos negros em livros de 

Comunicação e Expressão para o Ensino Fundamental. Essa análise é fruto da sua experiência 
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no cargo de orientadora educacional na rede pública de ensino do estado da Bahia, na década 

de 1970. No contato e atendimento aos estudantes, Silva percebeu que muitos alunos e alunas 

negras possuíam um sentimento de autorrejeição e rejeição ao seu semelhante, no caso, outras 

pessoas negras. “(...) os mesmos identificavam-se como feios, sem inteligência, não gostavam 

da cor da sua pele nem dos seus cabelos e muitos afirmaram não ser negros e sim morenos” 

(2004: 23).  E, por outro lado, o sentimento de superioridade era muitas vezes demonstrado 

por estudantes de pele mais clara. No que diz respeito ao processo de aprendizagem e 

permanência na escola, muitos estudantes negros encontravam-se fora do fluxo idade/série e 

não concluíam o ano letivo. Para Silva, enquanto orientadora, seu empenho em reverter tal 

situação mostrou-se limitado, uma vez que os colegas de trabalho, que deveriam contribuir 

com soluções, negavam a existência de tal problema (SILVA, 2004: 23). 

Nas imagens e textos que analisou nos livros didáticos, Silva identificou diversas 

abordagens que contribuem para a inferiorização e desumanização da população negra. No 

livro Ciranda do Saber, por exemplo, a imagem da Tia Anastácia criada por Monteiro Lobato 

é associada à imagem animalesca do porco chamado Marquês de Rabicó, outro personagem 

do mesmo autor. Em outro livro, os personagens negros são associados a seres sobrenaturais, 

não possuem família e nome, sendo identificados apenas por apelidos, muitas vezes 

pejorativos e caracterizados como gulosos, incapazes e desastrados. 

 

O menino negro, apelidado “Pé-de´Moleque”, é o que rouba os doces, o que 
escorrega, cai e é salvo pelo menino branco que tem nome, João Peralta. 
“Pé-de-Moleque” é chamado de demônio e denominado pela cor da pele na 
frase: “Querem ver que o demônio do negrinho tornou a cair?” (SILVA, 
2004: 56). 

 

Em outras situações os homens negros são apresentados somente em profissões que 

exige esforço físico e braçal. As mulheres negras aparecem quase sempre na posição de 

empregadas domésticas, muitas vezes obesas, de avental e lenço na cabeça. Até mesmo 

crianças negras são retratadas nessas funções. É “como se houvesse uma intenção de fixar na 

mente das crianças que, independente da idade, só existem determinadas funções e papeis 

para serem desempenhados pelos negros na nossa sociedade” (SILVA, 2004: 62). 

Silva também destaca que a ausência da população negra nas páginas dos livros 

didáticos e a presença majoritária de pessoas brancas constituem fatores que devem ser 

considerados na percepção negativa que os estudantes negros podem construir sobre si. Os 
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dados obtidos na pesquisa de Silva nos mostram como as imagens e textos presentes nos 

livros didáticos são capazes de disseminar representações que interferem diretamente na 

construção das identidades sociais dos estudantes negros. Trata-se de representações que 

podem orientar processos de rejeição e inferiorização da pele negra, bem como a baixa 

autoestima de crianças e adolescentes negros. Além disso, podem interferir na identidade 

social dos estudantes de pele clara que passam a interiorizar um sentimento de superioridade 

em relação aos negros.  

A atitude dos colegas professores na escola onde Silva atua, de negarem a existência 

de problemas relacionados à discriminação da população negra na instituição pública de 

ensino, pode ser explicada pelas representações sociais, pela consideração dos princípios da 

objetivação e ancoragem que nos ajudam a compreender como esses estereótipos construídos 

por concepções e opiniões dominantes são ressignificados e continuam presentes na vida das 

pessoas, regulando condutas e forjando identidades. 

Segundo Bôas (2010: 390-394), no processo de “objetivação”, a princípio há uma 

seleção das informações que são reorganizadas em um conjunto teórico, para posteriormente 

serem reintegradas ao pensamento do grupo. Em seguida, na criação do núcleo figurativo, 

elabora-se uma “estrutura imaginária” que cria imagens que estarão relacionadas a ideias ou 

palavras. Por fim, constitui-se o processo de naturalização, ou seja, as imagens e conceitos 

que foram criados socialmente são percebidos como reais. E, quando essas ideias 

naturalizadas são inseridas nas relações intergrupais como princípios reguladores, têm-se o 

processo de “ancoragem”. A partir de então, “o estranho é convertido em familiar e passa a 

ser percebido como uma realidade objetiva sendo, então, incorporado a linguagem e a 

memória coletiva” (BÔAS, 2010: 394). Nesse sentido, as práticas discriminatórias 

identificadas por Silva no ambiente escolar muitas vezes passam despercebidas aos olhos dos 

outros, porque se tornaram naturalizadas e familiares dentro daquele contexto.  

Silva fez parte do Movimento Negro Unificado (MNU), criado em São Paulo, no ano 

de 1978. No ano de 1981, em parceria com Jônatas Conceição, Carlos Alberto Menezes e 

Gidália Anjos, ela criou o Grupo de Educação do MNU que possibilitou-lhe realizar 

 

estudos específicos sobre a discriminação na escola e a identificação da 
ideologia do branqueamento nos livros didáticos através dos estereótipos, 
bem como suas consequências nos afro-brasileiros (SILVA, 2004: 24). 
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Esse relato da trajetória da pesquisadora e militante nos mostra que há décadas os 

movimentos sociais possuem consciência de que as instituições de ensino também são 

responsáveis pela discriminação racial contra negros, e que, por conta disso, passaram a 

incluir em suas reivindicações a inclusão de conteúdos de matriz africana e afro-brasileira nos 

currículos escolares. No dia 20 de novembro de 1995, foi realizada a Marcha Zumbi dos 

Palmares contra o racismo, pela cidadania e a vida, na qual foi entregue ao então presidente 

Fernando Henrique Cardoso o Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade Racial 

que continha diversas propostas antirracistas, entre elas as voltadas à Educação Formal e que 

contemplavam mudanças nos materiais didáticos, além do  

 

Desenvolvimento de programas permanentes de treinamento de professores 
e educadores que os habilite a tratar adequadamente com a diversidade 
racial, identificar as práticas discriminatórias presentes na escola e o impacto 
destas na evasão e repetência das crianças negras (EXECUTIVA, apud, 
SANTOS, 2005: 25). 

 
Em janeiro de 2003 foi sancionada pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva e pelo 

ministro Cristovão Buarque a lei 10.639/03 que altera o artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional. Para tanto, foram acrescidos na Lei nº 9.394/96 os seguintes artigos: 
 

Art. 26A – Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-
Brasileira. (...) § 1º - O conteúdo programático a que se refere o caput deste 
artigo incluíra o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos 
negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da 
sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas 
social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. (...) § 2º - Os 
Conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados 
no âmbito de todo o currículo escolar em especial nas áreas de Educação 
Artística e de Literatura e História Brasileira. (...) Art. 79-B. O calendário 
escolar incluirá o dia 20 de novembro como “Dia Nacional Consciência 
Negra” (BRASIL, 2003). 

 

No ano de 2008, por meio da Lei 11.645/2007 foi incluída também a perspectiva 

indígena, alterando o texto do artigo 26 A, para: 

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, 
públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-
brasileira e indígena. (Redação dada pela Lei 11645, de 2008). (...)§ 1o O 
conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos 
da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, 
a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e 
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dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura 
negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade 
nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e 
política, pertinentes à história do Brasil. (Redação dada pela Lei 11645, de 
2008). (...) § 2o Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e 
dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o 
currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e 
história brasileira (BRASIL, 2008). 

Segundo Anderson Oliva (2003: 421), a aprovação da Lei 10.639/03 gerou muitas 

dúvidas nos meios escolares e acadêmicos, porque “esquecemos de estudar o Continente 

Africano”. No artigo intitulado A História da África nos bancos escolares. Representações e 

imprecisões na literatura didática (2003), o autor analisou como a História da África e dos 

africanos foi retratada no segundo volume da coleção Nova História Crítica de 1999, de 

autoria de Mario Schmidt, um dos poucos autores que dedicaram um capítulo à história da 

África, pois, quando a pesquisa foi realizada, era é comum a história do continente ser 

abordada somente em poucos trechos que dizem respeito à história europeia e do Brasil. 

Como bem observou o autor, muitas vezes os temas tratados sobre a África se resumem à 

escravidão, colonização e crises sociais, étnicas, econômicas e políticas. Segundo Oliva, trata-

se, portanto, de  

 

Silêncio, desconhecimento e representações eurocêntricas. Poderíamos assim 
definir o entendimento e a utilização da História da África nas coleções 
didáticas de História do Brasil. Das vinte coleções compulsadas pela 
pesquisa, apenas cinco possuem capítulos específicos sobre a História da 
África. Nas outras obras, a África aparece apenas como um figurante que 
passa despercebido em cena, sendo mencionada como um apêndice 
misterioso e pouco interessante de outras temáticas (OLIVA, 2003: 429). 

 

No livro analisado, Oliva constatou que embora Schmidt tenha dedicado um capítulo 

exclusivo à história da África, se comparado aos capítulos que tratam da história do 

continente europeu é perceptível a quantidade inferior de páginas que tratam do continente 

africano. No entanto, destacou ainda aspectos positivos do livro didático, mas, também 

pontuou alguns problemas que merecem atenção. O tráfico de escravos no Atlântico ganha 

muito destaque, dando a entender que antes disso o continente africano não tem história. E 

assim aparecem dados equivocados e anacronismos no livro didático, além de termos e 

definições que não condizem com as especificidades do continente africano (OLIVA, 2003).  
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Oliva enfatiza ainda a contribuição das imagens para o processo de ensino e 

aprendizagem em História, destacando a sua influência na maneira como os estudantes 

interpretam os grupos por elas retratados. Como bem sugere o autor, 

 

Seria plausível, então, pensar que se uma criança africana, européia ou 
brasileira foi acostumada a estudar e valorizar apenas ou majoritariamente 
elementos, valores ou imagens da tradição histórica européia elas irão 
construir interpretações ou representações influenciadas pelas mesmas. Da 
mesma forma, se as imagens reproduzidas nos livros didáticos sempre 
mostrarem o africano e a História da África em uma condição negativa, 
existe uma tendência da criança branca em desvalorizar os africanos e suas 
culturas e das crianças africanas em sentirem-se humilhadas ou rejeitarem 
suas identidades (OLIVA, 2003: 443).  

 

Outros dois estudos que também apontam os problemas ligados às representações das 

populações negras nos livros didáticos foram desenvolvidos por Warley Costa (2006) e 

Barbara Olim (2009). Costa (2006), no artigo intitulado Olhares sobre Olhares: imagens da 

escravidão nos livros de História: representações do ser negro e construção de identidades 

analisou imagens e textos da escravidão em livros didáticos do Ensino Fundamental, escritos 

nos anos finais da década de 1980 e editados no início dos anos de 1990. Os resultados de sua 

pesquisa mostraram que os africanos continuavam sendo representados como indivíduos 

passivos e sem autonomia. Ela observou que esses livros carregam a afirmação problemática 

de que durante o processo de escravidão os/as negros/as não poderiam constituir família. 

Quanto às imagens, os livros trazem muitas, porém, em sua maioria retratam somente cenas 

de castigo, trabalho, transporte e aprisionamento dos/as negros/as escravizados/as. Em 

pesquisa de campo, a autora entrevistou nove ex-alunos da Rede Municipal do Rio de Janeiro. 

Durante as entrevistas, ao olharem imagens de pessoas negras nos livros didáticos, que 

fizeram parte do seu processo de formação escolar, esses ex-alunos revelaram em suas falas 

sentimentos de pena, indignação, vitimização e marginalização dos/as negros/as. Trata-se de 

imagens que excluem a capacidade de resistência e atuação dos/as negros/as em outros 

espaços sociais, para além dos espaços de marginalidade e escravidão. Imagens que foram 

assimiladas pelos entrevistados durante a vida escolar e que continuam presentes em seus 

imaginários.  

Já Olim (2009), no artigo intitulado Nas páginas do livro didático: um estudo das 

leituras e funções da imagem como alternativa para novas representações do negro, utilizou 

como objeto de estudo o livro didático Nova História Crítica (SCHIMIDT, 2004) . Nessa 
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pesquisa, a autora apresenta um levantamento quantitativo de imagens de pessoas negras e das 

atividades/funções a que aparecem associadas. Os resultados desse levantamento mostraram 

que as imagens não traziam nada de novo, “eram as mesmas figuras tradicionalmente 

reproduzidas, que traziam o elemento africano predominantemente, em condições de trabalho 

escravo, ou sendo castigados” (OLIM, 2009: 667). Além disso, as imagens de negros/as eram 

predominantes nos capítulos que abordavam os períodos colonial e imperial da história do 

Brasil.  

Em outro estudo, intitulado Aprendizagem visual: um estudo das funções da imagem 

como alternativa para novas representações do negro no livro didático, Olim (2009) também 

analisou a coleção Nova História Crítica (SCHIMIDT, 2004), porém, desta vez, utilizou 

novas técnicas de investigação que tratam do alfabetismo visual e da teoria da função didática 

da imagem. Com esse estudo, a pesquisadora concluiu que, além de trazer na maioria cenas de 

escravidão e trabalho, o livro veiculava as imagens ao texto didático.  

As pesquisas desenvolvidas por Silva (2004), Oliva (2003), Costa (2006) e Olim 

(2009) nos ajudam a visualizar a maneira estereotipada e simplista com que a população negra 

muitas vezes vem sendo representada nos livros didáticos. Além disso, tais estudos denotam o 

poder e influência dessas obras na construção das identidades e relações sociais dos 

indivíduos que as utilizam como objeto de estudo. Partindo de tal conjuntura, concordamos 

com Rangel que o estudo das representações sociais se apresenta como “uma das alternativas 

ao exame de livros didáticos, entendidos como instrumentos que intervêm no processo de 

ensino aprendizagem e na formação de valores, atitudes, critérios de referência à compreensão 

e avaliação do texto que nele se expressa” (1994:177). Levando-se em conta a possibilidade 

de influência das representações no pensamento e ação social, reconhecemos os problemas 

que as representações estereotipadas e negativas sobre os/as negros/as podem sugerir aos 

leitores, prejudicando a compreensão, consciência e crítica de fatos e circunstâncias da 

história da população negra no Brasil. Assim, a teoria das representações sociais pode 

acrescentar e fortalecer perspectivas de estudos centrados no significado pedagógico e social 

de textos e imagens veiculados nos livros didáticos. 
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1.2 A IMPORTÂNCIA PEDAGÓGICA DAS IMAGENS NOS LIVROS DIDÁTICOS 

 

O uso intensivo de imagens se tornou comum em nosso cotidiano. Elas são capazes de 

intervir nas práticas sociais, e assim vem servindo a múltiplos propósitos: lazer, diversão, 

entretenimento, publicidade, propaganda, informação, conhecimento, educação, etc. No 

campo da educação, principalmente no ensino de História, as imagens são utilizadas como 

recursos pedagógicos, facilitadores no processo de ensino e aprendizagem. As imagens, se 

bem exploradas, enquanto documentos históricos permitem leituras e reflexões críticas acerca 

do contexto histórico em que foram produzidas e difundidas. A abordagem das imagens em 

sala de aula deve levar em conta suas condições de autoria e de produção, além das 

representações sociais que comunicam. De acordo com Sandri, “como documento, as imagens 

revelam desejos, anseios, valores, sentimentos, e representações que os homens fazem de si, 

do outro e do mundo” (2009: 3). 

Segundo Edlene Oliveira Silva (2010: 174-176), a imagem era utilizada na Idade 

Média como recurso pedagógico que tinha como intuito disseminar nas sociedades iletradas 

os valores religiosos daquele período. Nesse sentido, as imagens são compreendidas como um 

texto, uma vez que para compreendê-las é necessário conhecer os discursos religiosos que 

circulavam no tempo e espaço de sua produção/difusão. Atualmente as imagens estão 

presentes na mídia, propagandas, cartazes, placas, entre outros artefatos expostos em nosso 

cotidiano. Elas perpassam os espaços sociais, exercem influência sob as relações humanas, 

criam sentidos e significados (SILVA, 2010: 177). As imagens são compostas por signos que 

são utilizados para transmitir uma mensagem visual. Por isso, as imagens podem ser 

consideradas instrumento importante na comunicação. De acordo com Martine Joly, “Quer 

seja ela expressiva ou comunicativa, podemos admitir que uma imagem constitui sempre uma 

mensagem para outro, mesmo quando este outro é o próprio autor da imagem” (2007: 61). 

Nesse sentido, para compreender o conteúdo visual de uma imagem é necessário antes 

identificar seu destinatário e a função da mensagem (JOLY, 2007:61). 

No ambiente escolar, os estudantes tem acesso às imagens principalmente por meio 

dos livros didáticos. Elas estão presentes entre os textos, exercícios e questões de vestibulares 

que aparecem nesses livros. No entanto, muitas vezes as imagens são restritas ao caráter 

ilustrativo para atrair a atenção dos estudantes ou simplesmente confirmar o conteúdo dos 

textos escritos aos quais elas acompanham. Possivelmente, uma das justificativas para que 
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isso ocorra seja a limitação dos autores durante a produção e editoração dos livros, pois estes 

dificilmente são também ilustradores de suas obras (FERRARO, 2012: 180). Nesse processo 

que envolve produção e venda, os livros didáticos estão sujeitos aos padrões comerciais que 

definem papeis e funções, como: autor, editor, programador e ilustrador. Em outras palavras, 

não é o autor, portador do saber acadêmico, que muitas vezes define o que fará parte da obra 

didática. 

Segundo Juliana Ferraro (2012), apesar das mudanças ocorridas ao longo das décadas 

nas abordagens historiográficas e educacionais as imagens empregadas nos livros didáticos 

que retratam cenas históricas continuam as mesmas. As representações iconográficas são 

utilizadas como apoio visual que oferecem significados plurais ao texto didático. Por isso, 

para a autora, “A análise dos livros, como documento, exige uma leitura atenta. É 

imprescindível uma observação acurada da articulação entre imagens e textos e a 

compreensão e entendimento do livro como um todo” (FERRARO, 2012: 182).  

 Nesse sentido, cabe ao docente, ciente das possibilidades que as imagens oferecem, 

pensar a metodologia de análise e uso pedagógico dos livros didáticos em sala de aula. No 

artigo intitulado Livros didáticos entre textos e imagens, Circe Bittencourt (2004: 86-88) 

descreve uma boa metodologia de leitura de imagens em sala de aula que prioriza a relação da 

imagem com o texto didático, possibilitando uma leitura crítica desse recurso pedagógico e a 

maior apreensão das representações. Segundo a autora (2004: 86-88), o primeiro passo para 

que o aluno inicie a leitura de imagens no livro didático é isolar a ilustração do texto, pois 

permitirá a observação geral e impressionista. Nesse momento, não cabe interferências do 

professor e leitura de legendas. O próximo passo é especificar elementos como “o tema, 

personagens representados, espaço, posturas, vestimentas que indicam o retrato de uma 

determinada época” (BITTENCOURT, 2004: 88). Depois de cumpridas essas etapas, o 

professor deve voltar o foco do estudante para referenciais externos que o ajudem a perceber o 

documento como objeto. Nesse ponto, o que se propõe é que eles respondam as seguintes 

questões: “Como e por quem foi produzido? Para que e para quem se fez esta produção? 

Quando foi realizada?” (BITTENCOURT, 2004: 88). Como estas são informações que podem 

não constar no livro didático, cabe ao docente trazê-las ou propor que os estudantes 

pesquisem. Nessa leitura da imagem como documento, o aluno atua como sujeito que tenta 

responder questionamentos relacionados à imagem no contexto do livro didático: “Como a 

ilustração está contida no livro didático? Possui legendas? Como está diagramada na página? 
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Qual relação entre o texto e a ilustração?” (BITTENCOURT, 2004: 88). Outro exercício 

importante, que a autora cita, é o da comparação entre imagens produzidas e publicadas em 

diferentes períodos e obras didáticas. Esse exercício permite ao estudante “estabelecer 

relações históricas entre as permanências e mudanças e para relativizar o papel que 

determinados personagens tendem a desempenhar na História” (BITTENCOURT, 2004: 88). 

Nas últimas décadas percebe-se uma maior preocupação com a qualidade das imagens 

presentes nos livros didáticos, principalmente daqueles que fazem parte do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD), como é o caso dos livros que selecionamos para analise 

neste trabalho. Por meio desse programa, executado pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), o Governo Federal distribuiu gratuitamente livros 

didáticos para estudantes da rede pública de ensino. A princípio, o programa beneficiava 

somente estudantes do Ensino Fundamental, mas foi ampliado para o Ensino Médio e 

Educação de Jovens e Adultos. Além disso, foram incorporadas outras disciplinas que até 

então não tinham seus livros disponibilizados pelo programa (LISBÔA; SILVA; SOUSA, 

2014: 32-34). 

Segundo o Decreto nº 91.542, de 19 de agosto de 1985, que institui o PNLD, o 

programa possui, entre outros objetivos, valorizar a participação dos professores na indicação 

dos livros didáticos, reduzir os gastos das famílias com educação, a reutilização dos livros e a 

implantação de bancos de livros didáticos nas escolas. Em parceria com universidades 

públicas, a partir de 1994, a Secretaria de Educação Básica (SEB) passou a avaliar as obras 

didáticas inscritas pelas editoras no PNLD. Aquelas que não se adéquam as exigências do 

programa são excluídas. No momento da escolha do livro didático, os professores podem se 

pautar também pelo Guia dos Livros Didáticos, elaborado no âmbito do PNLD, onde as 

informações e avaliações dos livros podem conduzir a uma escolha mais consciente 

(LISBÔA; SILVA; SOUSA, 2014: 32-34). 

As imagens veiculadas nos livros didáticos de história também passam pela avaliação 

no PNLD. No que diz respeito à inclusão de imagens, o Guia de Livros Didáticos: PNLD 

2015 Ensino Médio apresenta os seguintes critérios: 
 

I – Componente Curricular História 

Presença de imagens acompanhadas de atividades de leitura e interpretação e 
de interação, sempre que possível, referenciadas em sua condição de fonte 
para a produção do conhecimento histórico (BRASIL, 2014: 131). 
(...) 
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II – Projeto Pedagógico 

Utilização de recursos variados quanto às possibilidades de significação 
histórica: - exploração de vários recursos (diferentes atividades, textos, 
relatos, depoimentos, charges, fotografias, reproduções e pinturas, mapas, 
gráficos, tabelas, entre outros) (BRASIL, 2014: 132). 
(...)  

III – Projeto Gráfico 

As imagens devem: 
- ser claras e precisas, adequadas às finalidades para as quais foram 
elaboradas; 
- retratar adequadamente a diversidade étnica da população brasileira, a 
pluralidade social e cultural do país. 
Disponibilidade das informações necessárias à leitura e entendimento de 
imagens, gráficos, tabelas, mapas e infográficos: 
- estar acompanhadas dos respectivos créditos e da clara identificação da 
localização das fontes ou dos acervos de onde foram reproduzidas (BRASIL, 
2014:135-136). 

 

Logo, para serem incluídos no PNLD os livros didáticos devem se adequar as 

exigências citadas acima que buscam garantir a qualidade das imagens e o seu emprego 

pedagógico. Nos critérios de avaliação estabelecidos pelo programa, as imagens são 

entendidas como fontes/documentos importantes na construção do conhecimento histórico e 

no processo de ensino de História. Percebe-se ainda a preocupação em contemplar a 

diversidade étnica, pluralidade social e cultural, a fim de promover a implementação das Leis 

10/639/03 e 11645/08. Na análise realizada neste trabalho procuramos observar também se as 

imagens contidas nos livros selecionados cumprem com esses critérios estabelecidos pelo 

PNLD. 

Nos livros didáticos Conexões com a História: da colonização da América ao século 

XIX (ALVES; OLIVEIRA, 2010) e História: das cavernas ao terceiro milênio (BRAICK; 

MOTA, 2013) que serão analisados neste trabalho, a imagem “Fuga de Escravos” de autoria 

de Ângelo Agostini é classificada como charge, um subgênero da caricatura. O termo 

caricatura vem do latim caricare, que entre outros quer dizer ampliar, ridicularizar, ou seja, 

nesse tipo de ilustração os elementos que a constituem são retratados de forma exagerada e 

humorada (SILVA, 2006: 277-278; OLIVEIRA, 2006: 26). Segundo a definição de Ramos, 

 

Charge é um texto de humor que dialoga especificamente com fatos do 
noticiário. É uma leitura irônica de alguma informação, reportada ou não no 
jornal ou site em que foi veiculada. Quando tem como personagem algum 
político ou personalidade, é comum o uso da caricatura para reproduzir as 
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feições da pessoa representada (RAMOS, 2009: 193, apud, FERREIRA, 
2013:8). 

 

Uma das peculiaridades da charge é o emprego do humor e/ou da violência para tratar 

de assuntos referentes a determinado período e sociedade. Normalmente sua intenção é 

provocar polêmica, como forma de atrair a atenção das pessoas. Por isso, para que a charge 

seja compreendida pelo receptor, faz-se necessário que ele esteja inteirado do contexto a que 

esse material se refere (LIEBEL, 2010: 183; BALABAN, 2011: 1).  

No contexto escolar, a charge tem-se mostrado um recurso pedagógico colaborador no 

processo de ensino e aprendizagem. Isso porque, entre outros fatores, ela pode proporcionar, 

dependendo das formas de sua abordagem, a valorização dos conhecimentos prévios dos 

educandos e um reconhecimento da imagem como parte de uma cultura ou modos de pensar e 

agir em uma determinada época e lugar. Além disso, trata-se de um gênero formador de 

opiniões que fortalece o posicionamento crítico e o processo criativo dos estudantes (COSTA, 

2013: 26-29). Segundo Medeiros,  

 
O uso de charges e caricaturas permite realizar leituras que produzem 
significados e possibilitam diferentes reflexões. Essas imagens podem ser 
utilizadas no cotidiano da sala de aula para a ilustração e interpretação de 
momentos históricos, tanto de imagens antigas quanto atuais. É um recurso 
que permite trabalhar, principalmente, a História Política, utilizando as 
charges e piadas políticas ao longo da História. (...) o aluno deve entender 
que as charges são recursos que podem servir como diversão, mas também 
podem ser instrumento de ataque, de denúncia ou de ridicularização (2005: 
66). 

 

O emprego de charges nos livros didáticos, como vimos, obedece a uma das 

exigências do PNLD quanto à diversidade no emprego de fontes imagéticas, inclusive nas 

atividades que acompanham os conteúdos e questões de vestibulares que exploram a charge 

enquanto recurso avaliativo. Com isso as charges são exploradas didaticamente não apenas na 

busca pelo conhecimento acerca dos temas históricos abordados, mas também para estimular 

os estudantes a pensar e compreender a crítica, a sátira e humor muitos vezes traduzidos 

nessas imagens.  

Porém, a utilização desse recurso pedagógico também requer cuidados quanto ao seu 

conteúdo textual e às representações iconográficas que são transmitidas por meio da sátira ou 

do humor. Antes do trabalho com charges é necessário que os estudantes tenham consciência 

que “as fontes históricas são representações do mundo elaboradas pelos seus autores dentro de 
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suas condições de produção, no contexto histórico no qual estão inseridos, das ideologias que 

possuem e das posições instituições que assumem” (SILVA, 2010: 175). Nessa perspectiva, 

no capítulo seguinte analisaremos como a charge “Fuga de escravos” aparece nos livros 

didáticos selecionados tendo em vista as suas condições de produção, bem como as suas 

relações com os textos didáticos que as acompanham. 
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CAPÍTULO 2 

A IMAGEM “FUGA DE ESCRAVOS” NOS LIVROS DIDÁTICOS 

 
 

2.1 IMAGENS DA POPULAÇÃO NEGRA  

 

O livro didático Conexões com a História: da colonização da América ao século 

XIX, de Alves e Oliveira (2010) faz parte de uma coleção com três volumes que intercalam 

conteúdos de História Geral e do Brasil, seguindo a cronologia tradicional de base europeia 

(BRASIL, 2011: 41-42). O livro possui trezentas e quatro páginas e está organizado em 

unidades, capítulos, temas e subtemas. Segundo o Guia de Livros Didáticos 2012, são 

priorizados na obra os seguintes temas: 

 
Unidades: A construção do mundo moderno – aborda o império colonial 
português; América espanhola; o Atlântico negro; mineração na América 
portuguesa; as Treze Colônias. Uma era de revoluções e transformações – 
aborda o Iluminismo; Revoluções Inglesas e Revolução Industrial; 
Revolução Francesa e Império Napoleônico; Independências das colônias 
espanholas; Independência da América portuguesa e Primeiro Reinado. 
Sociedade e cultura no século XIX – aborda Ciência, nação e revolução no 
século XIX; movimento operário e ideias socialistas; a monarquia brasileira 
(BRASIL, 2012: 42). 
 

Quanto à diversidade de recursos, o livro traz diferentes tipos de imagens, como 

mapas, fotografias, charges e gráficos. Inclusive em atividades que incluem leitura e 

interpretação. Das trinta e uma imagens da população negra identificadas no livro, catorze a 

representam exercendo algum tipo de trabalho; em sete imagens os/as negros/as aparecem em 

situações de aprisionamento; em nove delas trazem ilustrações de pessoas negras em 

diferentes contextos como, por exemplo, a imagem intitulada Cabeças de negros de diferentes 

nações de Jean-Baptiste Debret e uma fotografia que mostra um homem negro bebendo água 

em um filtro destinado somente a pessoas negras, cujo objetivo é demonstrar a segregação 

racial vivenciada nos Estados Unidos; e apenas uma pequena imagem de Carlos Julião 

intitulada Coroação de um rei no Festejo de Reis localizada no item Atividades, traz aspectos 

relacionados à cultura afro-brasileira. Tais dados se mostram preocupantes, uma vez que 

prevalece no livro a representação da população negra enquanto mão de obra braçal, em 

detrimento de outras representações ligadas à cultural e às práticas sociais. O predomínio 
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desse tipo de representação, em detrimento de outras, pode influenciar negativamente a 

construção das identidades dos/as negros/as (COSTA, 2006: 14). 

De modo geral, no que diz respeito às imagens, percebemos que embora o livro 

didático de Alves e Oliveira (2010), demonstre preocupação em utilizar esse recurso na 

abordagem dos conteúdos, a resolução gráfica ruim e o tamanho reduzido de muitas gravuras 

dificultam a percepção e análise dos elementos que compõe esse tipo de fonte. Constatamos 

ainda que algumas legendas não trazem dados completos sobre as imagens. Sendo importante 

lembrar que algumas das exigências para que o livro faça parte do PNLD é ter imagens claras 

e que sejam acompanhadas dos devidos créditos/legendas.  

É importante ressaltar que o livro que analisamos foi publicado em 2010 e pode ter 

passado por reformulações nas reedições seguintes. No entanto, a pesquisa se mostra atual e 

importante, pois um dos objetivos do PNLD é formar bancos de livros nas bibliotecas das 

escolas. Isso quer dizer que mesmo sendo reeditadas, essas obras continuam servindo de 

objeto de estudo nas escolas e lares dos estudantes, e especialmente para pesquisadores 

interessados nos conhecimentos históricos que deviam ser ensinados em determinado período.  

O livro didático História: das cavernas ao terceiro milênio, de Braick e Mota (2013) 

compõem uma série de três volumes, que assim como a obra anterior, segue uma periodização 

europeia. O livro é composto por duzentas e quarenta e oito páginas e os conteúdos são 

intercalados entre História Geral, da América e do Brasil (BRASIL: 2014: 118). Neste livro 

há também indicações de “objetos educacionais digitais” disponíveis na internet e de textos 

complementares. O livro está organizado em capítulos, seções e subtítulos. Segundo o Guia 

de Livros Didáticos de 2015 a obra prioriza os seguintes temas: 

 

A Colonização da América espanhola; A colonização da América inglesa e 
francesa; Organização político-administrativa na América-portuguesa; A 
economia na América portuguesa e o Brasil holandês; A mineração do Brasil 
colonial; Religião e sociedade na América portuguesa; O iluminismo; Das 
Revoluções Inglesas à Revolução Industrial; A Revolução Francesa e o 
Império Napoleônico; As lutas de independência na América; O processo de 
independência da América portuguesa; O movimento operário e o advento 
do socialismo; As revoluções liberais e o nacionalismo; O governo de D. 
Pedro I e o período regencial; O governo de D. Pedro II; Os Estados Unidos 
e a América hispânica no pós-independência (BRASIL, 2014: 119-120).  

 

Observamos que nos conteúdos organizados em dezesseis capítulos há uma tentativa 

de interação entre as imagens e os textos. Na abertura de cada capítulo aparece uma imagem e 
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questões que buscam abordar questões da atualidade. A seção Conversando sobre traz 

questões que visam explorar a imagem prezando sua relação com texto. A seção Trabalhando 

com fontes propõe a análise de documentos que auxiliam na compreensão dos conteúdos. 

Além disso, há atividades, exercícios e questões de vestibular e Enem. 

No livro de Braick e Mota (2013) identificamos vinte e quatro imagens que 

apresentam pessoas negras: em cinco delas revelam sua presença em festas e manifestações 

religiosas, em onze elas aparecem trabalhando e em oito são retratadas em diferentes 

contextos e cenas cotidianas como, por exemplo, a gravura de Félix Philippoteaux, que 

representa o ex-escravo Toussaint-Louverture, líder da luta pela independência no Haiti e a 

imagem Praça do Hospício de Nossa Senhora da Piedade onde diversas pessoas negras são 

retratadas entre outras não negras. Se compararmos esses números com os da obra anterior, 

verificamos que houve uma preocupação maior em destacar aspectos da cultura e cosmovisão 

africana e afro-brasileira. No entanto, predominam imagens referentes ao trabalho escravo. 

Devemos enfatizar que as imagens referentes ao trabalho escravo são importantes no 

reconhecimento das experiências de opressão, dominação e violência vividas pela população 

negra no Brasil, mas que não se trata das únicas imagens que informam suas experiências e 

identidades. É necessário também haver um equilíbrio entre estas imagens e outras que 

informam o protagonismo político e social dessa população, que podem contribuir na 

construção de identidades e relações étnico-raciais mais positivas e igualitárias. Como destaca 

Silva, 

 

Os estereótipos geram os preconceitos, que se constituem em um juízo 
prévio a uma ausência de real conhecimento do outro. A presença dos 
estereótipos nos materiais pedagógicos e especificamente nos livros 
didáticos, pode promover a exclusão, a cristalização do outro em funções e 
papéis estigmatizados pela sociedade, a auto-rejeição e a baixa auto-estima, 
que dificultam a organização política do grupo estigmatizado (2005: 23). 

 

Na organização do livro didático de Braick e Mota (2013), os conteúdos que fazem 

referência à população negra não estão concentrados em um único capítulo. Eles estão 

presentes em vários capítulos, mas em boa parte aparecem vinculados a conteúdos que 

abordam atividades econômicas. Isso, porque o viés econômico predomina ao longo do livro. 

Em uma história que prioriza apenas a economia e sua organização, os/as negros/as aparecem 

quase sempre representados em cenas de trabalho escravo ou menos remunerado. Essa 

representação do trabalhador negro quase sempre exercendo funções braçais, seja no campo 
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ou na cidade, nega a diversidade de funções exercidas por eles no Brasil, e pode ainda, “ser 

responsável, em grande parte, pela internalização por parte da sociedade de uma imagem 

estigmatizada do negro visto apenas como serviçal e marginal” (SILVA, 2004: 59). Quando o 

inverso ocorre, ou seja, quando se apresenta também as imagens de pessoas negras 

desempenhando funções e serviços mais valorizados, intelectualizados, qualificados 

academicamente e bem remunerados abrem-se possibilidades no presente para que os/as 

jovens negros/as se identifiquem e se sintam capazes de exercer essas mesmas funções e 

serviços. De acordo com Jodelet, as representações sociais, enquanto “sistemas de 

interpretação que regem nossa relação com o mundo e com os outros”, são capazes de orientar 

e organizar as condutas e as comunicações sociais (2001: 22). Nos livros didáticos e em 

outros veículos de comunicação em nossa sociedade, é constante a referência ao passado 

escravo vivido pela ancestralidade negra no Brasil. A ênfase apenas nesse passado pode 

fragmentar negativamente a identidade dos/as jovens negros/as quando eles/as querem 

“’reconhecer-se no passado e imaginar-se no futuro’” (MUSZKAT, Apud ANDRADE, 2005: 

20). Que orgulho uma criança negra pode ter quando vê a história de seu povo apenas como 

uma história de escravidão, de trabalhos forçados, de humilhações e submissões? Como bem 

escreve Inaldete Andrade, 

 
A ausência de referências positivas na vida das crianças e da família, no 
livro didático e nos demais espaços mencionados que esgarça os fragmentos 
de identidade da criança negra, que muitas vezes chega à fase adulta com 
total rejeição à sua origem racial, trazendo-lhe prejuízo à sua vida cotidiana. 
(...) Se a pessoa acumula na sua memória as referências positivas do seu 
povo, é natural que venha à tona o sentimento [positivo] de pertencimento 
como reforço à sua identidade racial” (ANDRADE, 2005: 120). 

 

Constatamos então que o livro de Braick e Mota (2013) aborda os conteúdos 

referentes à população negra em todos os capítulos que tratam da América. Desse modo, não 

trata essa população em um capítulo específico ou isolado, como faz o livro de Alves e 

Oliveira (2010).  No livro de Braick e Mota, as imagens são claras, em boa resolução gráfica e 

bastante diversificadas, atendendo, assim, as exigências do PNLD.   

Precisamos enfatizar que este panorama geral das imagens da população negra nos 

livros didáticos revela aquilo que outras pesquisas, como a de Costa (2006), Oliva (2003) e 

Olim (2009), descritas no capítulo anterior, haviam constatado em relação às representações 

dos negros nos livros didáticos. Ainda prevalece no livro didático o predomínio de imagens 
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referentes à escravidão, trabalho, castigos e aprisionamento, em detrimento daquelas que 

representam a diversidade da população, sua cultura e práticas sociais. A Lei 10.639/03, ao 

tornar obrigatório o ensino de História da África e Cultura Afro-Brasileira na educação 

básica, propõe não só a aprendizagem crítica dos conteúdos de matriz africana, mas também 

valorização do pertencimento étnico-racial dos estudantes negros/as, que passam a incorporar 

essas referências positivas ao longo da sua trajetória escolar. Devemos ressaltar que As 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Etnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, assinalam que “não se trata de 

mudar um foco etnocêntrico marcadamente de raiz europeia por um africano, mas de ampliar 

o foco dos currículos escolares para a diversidade cultural, racial, social e econômica 

brasileira”, no propósito de oferecer subsídios à construção positiva das identidades sociais da 

populações negra (BRASIL: 2004: 17). 

 

2.2 AS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DA IMAGEM 

 

A imagem selecionada foi originalmente publicada na Revista Illustrada, um periódico 

semanal que iniciou seus trabalhos em janeiro de 1876 e manteve-se ativo até setembro de 

1898 na cidade do Rio de Janeiro. Essa revista era composta por textos e ilustrações de cunho 

político, satírico, abolicionista e republicano. Durante boa parte de sua existência operou de 

forma independente, não recorrendo a anúncios para arrecadar fundos ou a subsídios oficiais. 

Desse modo, a revista era mantida apenas com a venda de suas publicações (OLIVEIRA, 

2003: 103).  

A Revista Illustrada foi criada e dirigida por Ângelo Agostini, cartunista e chargista 

que esteve à frente dos trabalhos até 1888. Trata-se de um italiano que nasceu em 1843 e veio 

para o Brasil em 1859 onde trabalhou como ilustrador em diferentes periódicos até criar a 

Revista Illustrada. O Diabo Coxo, periódico que circulou até 1865, era escrito por Luiz Gama 

e Sizenando Nabuco, considerados na época como abolicionistas (SILVA, 2006: 111). Silva 

acredita 

 

que nesses primeiros anos as ideias políticas de Agostini tenham começado a 
tomar força. Seus companheiros de jornal Luís Gama e Sinzenando Nabuco 
tinham posições muito firmes no sentido antiescravista. Luís Gama, tendo 
sentido na pele a escravidão, embora fosse filho de um branco português, tão 
logo obteve sua liberdade em 1848 passou a lutar em favor da libertação dos 
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negros. Era também o mais velho no grupo, com 34 anos, homem com 
experiência política e social suficiente para plantar junto a jovens como 
Agostini os germes do abolicionismo e do liberalismo (SILVA, 2006: 111). 

 

 Em 1866, em parceria com Américo de Campos e Antônio Manoel dos Reis, Agostini 

cria o periódico O Cabrião, que ficou bastante conhecido em São Paulo. Entre os diversos 

temas expostos em suas páginas, destaca-se a Guerra do Paraguai. Com o fim da revista em 

1867, Agostini segue para o Rio de Janeiro onde passou a contribuir com o periódico 

Arlequim, que por diversas vezes mudou de nome e proprietários, e, em seguida o Mosquito. 

Posteriormente, ele se consagraria na Revista Illustrada, onde permaneceu até 1888 (SILVA, 

2006: 279; BALABAN, 2011: 4-5; SILVA, 2006: 111-113). 

Parte dos desenhos de Agostini, publicados na Revista Illustrada, referia-se à 

escravidão, denunciava os maus tratos a que os escravizados eram submetidos e o atraso que a 

escravidão representava para o progresso do país. Isso rendeu ao ilustrador o título de 

abolicionista, principalmente após sua morte, quando se buscou enfatizar sua participação no 

processo que resultaria, no dia 13 de maio de 1888, na abolição da escravatura no Brasil 

(BALABAN, 2011:1; BALABAN, 2005:12-14). Segundo Marcelo Balaban,  

 
(...) Agostini era uma “tradição encantada”, que por isso deveria ser 
lembrado e homenageado. A escravidão era uma herança daquele tempo que 
precisava ser apagada da história, não os responsáveis por libertar o país da 
terrível instituição. O esforço em exaltar o artista italiano se insere, portanto, 
em um contexto político bastante específico, integrava um delicado jogo de 
lembrança e esquecimento que fazia parte de um processo de construção de 
uma identidade moderna para a jovem nação republicana. Buscava-se 
apagar, soterrar o passado escravista do Brasil e associar a nação à ação 
civilizada, iluminada de uma elite branca e letrada (2005: 14). 

 

No trecho citado acima, o autor comenta uma crônica feita por um cartunista, não 

identificado, no jornal O Malho, após a morte de Agostini. Por meio dele é possível inferir a 

forma como os abolicionistas concebiam os escravizados e o processo que resultou na 

abolição da escravatura no Brasil. Em muitos desenhos de Agostini, essa perspectiva 

paternalista acerca do movimento abolicionista se torna evidente. O ilustrador representa a 

população escravizada como vítimas passivas, inferiores, sem consciência política e 

autonomia. Desse modo, Balaban afirma que na concepção de Agostini, a abolição da 

escravatura teria ocorrido graças à ação de um pequeno grupo de homens brancos e 

civilizados (2006: 37-49). Em resumo, as atividades empreendidas pela população negra 
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escravizada em prol do processo de libertação, de acordo com Balaban parecem ter sido 

ignoradas pelo movimento abolicionista do qual Agostini fazia parte. Na análise que fez a 

respeito das imagens de negros veiculadas na Revista Illustrada, Balaban infere que 

 

No caso dos escravos, há uma recorrência: são sempre iguais, se 
enquadrando em categorias bem marcadas: o capoeira violento e perigoso, o 
escravo indefeso e oprimido. As denúncias e críticas à escravidão, ao mesmo 
tempo em que apresentam a extrema violência à qual muitos eram 
submetidos, produziam um sentido muito perverso. Ao construir um modelo 
de escravo, apaga a grande diversidade de sujeitos escravizados, 
desconsiderando assim essas pessoas como agentes políticos. Aparecem 
como vítimas indefesas, objetos da crueldade de senhores desumanos. Em 
momento algum são concebidos como interlocutores (2011: 20). 

 

Na imagem “Fuga de escravos”, produzida por Agostini e veiculada na Revista 

Illustrada em setembro de 1887, é possível observar alguns aspectos do posicionamento 

político de Agostini acerca da escravidão e dos escravizados. Em outras palavras, trata-se de 

sua visão de mundo, que foi capaz de influenciar outras produções artísticas em sua época. 

 
Figura 1 - “Fuga de escravos” 

 
Fonte: Imagem digitalizada do livro didático “História das cavernas ao terceiro milênio: da conquista da América 

ao século XIX” (BRAICK; MOTA, 2013:216). 
 

Os indivíduos representados na imagem parecem ser de dois grupos sociais distintos. 

O homem branco, bem vestido, representa o fazendeiro, um dono de terras e escravocrata. 

Os/as negros/as, descalços e com roupas simples, representam a população escravizada. As 

diferenças entre as vestimentas do homem branco e dos personagens negros, e a ausência de 
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calçados, são marcadores simbólicos explícitos das desigualdades sociais e relações de poder 

estabelecidas entre esses dois grupos. Além disso, a maneira semelhante e padronizada com 

que o autor representa na cena parte dos homens negros dilui a diversidade desses indivíduos 

e contribui para reforçar a representação do escravo indefeso (BALABAN: 2011: 20). As 

trouxas de tecido que as pessoas negras carregam sugerem um deslocamento, uma mudança 

de ambiente em um ato de fuga, em que alguém as tenta segurar e dominar. Essas trouxas dão 

a entender que foram feitas às pressas, servindo para carregar somente o essencial ou o pouco 

que possuíam devido à situação de escravidão a que eram submetidos.  

O homem aparentemente branco tentando segurar pelas roupas um escravo negro em 

fuga, mas deixando escapar a maioria, parece satirizar e ridicularizar o poder dos grandes 

escravocratas. Observa-se na figura do homem branco que pela curvatura do seu corpo e 

expressão facial ele imprime bastante força para segurar o homem negro pela calça. A charge 

parece assim, sugerir a incapacidade e fraqueza do fazendeiro em segurar ou controlar a fuga 

dos escravos, e, por conseguinte, a fragilidade da manutenção do próprio sistema escravista.  

Na imagem, os/as escravos/as parecem correr sem direção certa, cada um para um 

lado, o que sugere também uma resistência e fuga pouco organizada. De todos os rostos, 

representados na imagem, o do homem branco e o da mulher negra se destacam. No entanto, 

ambos representam sentimentos completamente diversos. A expressão facial do homem 

branco com os olhos arregalados e o maxilar cerrado indica atitude de força e altivez. 

Enquanto a da mulher negra, cuja fuga se torna mais complicada, pois ao contrário dos outros, 

além do peso da trouxa carrega uma criança no colo, parece demonstrar, pela expressão facial, 

um sentimento de desespero. Trata-se de representações em torno do processo de abolição da 

escravatura, produzidas a partir de um ponto de vista abolicionista, que com humor satiriza o 

poder dos grandes escravocratas, ao representá-los como incapazes de conter a fuga de 

escravos de suas fazendas. A fuga pode ser interpretada também como uma resistência e não 

aceitação da escravidão. No entanto, a quantidade de escravos em fuga perante um único 

fazendeiro/escravocrata pode sugerir também a insustentabilidade e fragilidade do próprio 

regime escravista, que acaba deixando escapar os escravizados. Nesse sentido, a fuga pode ser 

vista também como resultado de uma oportunidade  e não como uma resistência organizada 

ou como uma ação previamente planejada cuidadosamente por cada escravo. Com essa 

charge, Agostini tenta mostrar a degradação da instituição escravista que, no seu ponto de 
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vista, não se sustentaria por muito tempo, uma vez que a mesma representava o atraso, um 

impedimento ao progresso e não fazia parte da ideia de nação.  

 

 

2.3 A IMAGEM NO CONJUNTO DO TEXTO DIDÁTICO 

 

No livro de Alves e Oliveira (2010) a imagem “Fuga de escravos” está localizada na 

unidade 3, “Sociedade e Cultura no século XIX”, dentro do capítulo 13 intitulado “Um 

império nos trópicos: a monarquia brasileira”, na abordagem do tema “O fim do Segundo 

Reinado” e subtema “O movimento abolicionista: dilemas e conquistas”, onde se trata da 

atuação dos movimentos abolicionistas do século XIX, especificamente entre os anos de 

1850, após a Lei Eusébio de Queiroz, e 1888, com a Lei da Abolição.  

Quanto aos aspectos gráficos referentes à inclusão da imagem no livro didático em 

questão, a dimensão da imagem é algo importante a ser destacado, pois o tamanho reduzido 

dificulta a apreensão dos detalhes da imagem que aparece localizada na base do texto. A sua 

legenda, situada no canto esquerdo da imagem, traz o título, autor e localização da obra; 

porém, omite uma informação importante, que é o ano de publicação da imagem na Revista 

Illustrada. Essa informação ajudaria o estudante a se situar no tempo e perceber a 

historicidade da imagem e seu valor documental. O comentário feito na legenda reforça a 

posição defendida pelo movimento historiográfico que valoriza as atuações das “pessoas 

livres” na sociedade em detrimento das ações dos escravizados. Assim diz a legenda: “As 

fugas constantes de escravos, apoiadas por grande parte da população livre, demonstravam 

que a escravidão estava com os dias contados” (ALVES; OLIVEIRA, 2010: 286). Segue 

abaixo uma cópia da página onde se localiza a imagem no conjunto do conteúdo: 
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Figura 2: “Fuga de escravos”: texto e imagem no livro didático 

Fonte: Livro didático “Conexões com a História: da colonização da América ao século XIX” (ALVES; 
OLIVEIRA, 2010: 286). 
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É necessário ressaltar, que neste trabalho analisamos somente os livros destinados aos 

estudantes, o que significa que não tivemos acesso ao manual dos professores que, por 

ventura, podem trazer informações adicionais sobre a imagem, seu produtor e métodos de 

como abordá-la em sala de aula.  

Antes de discutir os sentidos que perpassam a imagem e o texto didático, 

consideramos importante destacar algumas interpretações historiográficas acerca da 

experiência abolicionista no Brasil, para que possamos estar atentos às possíveis influencias 

de determinadas correntes historiográficas nesses conteúdos. A primeira corrente 

historiográfica a tratar do tema da abolição foi influenciada pelas ideias defendidas por 

Joaquim Nabuco3 e Evaristo de Moraes4. Para Nabuco, a abolição deveria ocorrer somente 

por meio de medidas parlamentares, ou seja, a partir de leis pensadas e geridas por políticos 

de forma gradual e pacífica. Ele rejeitava outras formas de abolicionismos, como uma das 

empreendidas por Luiz Gama e seus companheiros que buscavam meios judiciais de 

beneficiar os escravizados. Na concepção de Nabuco, esse tipo de atuação levaria à desordem 

e abriria precedentes para que outros escravizados fizessem o mesmo. No fundo, esse receio 

do político reflete as preocupações de uma elite proprietária que não queria comprometer sua 

posição social. De acordo com Fabiana Macena, ao desconsiderar outras formas de promover 

o abolicionismo, os discursos de Nabuco omitem a participação de outros movimentos 

compostos por escravizados, tidos por ele como bárbaros, atrasados e perigosos, e de grupos 

ligados às camadas médias e populares da sociedade (2015: 34-36). 

Assim como Joaquim Nabuco, Evaristo Moraes também defende a ideia de que a 

abolição seria resultado da aprovação de leis com caráter abolicionista, como a Lei do Ventre 

Livre5 (1871) e a Lei Saraiva6 (1886). Portanto, a interpretação desses dois autores acerca da 

experiência abolicionista, centrada na atuação parlamentar, teve repercussões na historiografia 

brasileira acerca do tema, e pode ser inferida nas publicações de autores, como por exemplo, 

José Murilo de Carvalho no artigo “Escravidão e Razão Nacional”, publicado em 1988 

(MACENA, 2015: 36-39). 

3 Joaquim Nabuco é considerado um dos mais importantes dirigentes abolicionistas. Filho de uma família ilustre 
do império exerceu as funções de advogado e parlamentar. Seu livro Abolicionismo serviu de referência para 
muitos integrantes da campanha abolicionistas (AZEVEDO, 2004:77).   
4 Evaristo de Moraes foi um importante criminalista que atuou durante a Primeira República. Entre suas 
produções escritas, destacam-se textos sobre a escravidão, a abolição e o abolicionismo (MENDONÇA, 2003:1).  
5 A Lei do Ventre Livre, também conhecida como Lei Rio Branco foi aprovada em 28 de setembro de 1871. Esta 
assegurou a liberdade aos filhos de escravizadas que nascessem após a aprovação da lei (SILVA, 2006: 282). 
6 A Lei Saraiva-Cotegipe ou Lei dos Sexagenários assinada em 28 de setembro de 1885 dava a liberdade aos 
escravizados com mais de 60 anos (OLIVEIRA, 2006: 131). 
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A segunda interpretação acerca da experiência abolicionista surge na década de 1960 

com trabalhos que buscam refletir e questionar o processo de coisificação a que a população 

escravizada foi submetida, além das relações descritas como pacíficas entre senhores e 

escravizados, e o mito da democracia racial no Brasil que pregava a harmonia entre as 

“raças”. Nesta corrente historiográfica destacam-se os estudos de Emilia Viotti da Costa, 

como os que resultaram no livro Da senzala à colônia, publicado em 1966. Nele a autora trata 

da inviabilidade do sistema escravista frente às mudanças inseridas pelo desenvolvimento 

capitalista; aborda a transição do trabalho escravo para o livre e valoriza a atuação de 

movimentos abolicionistas em que muitos integrantes faziam parte da classe média urbana. 

Porém, ao enfatizar a participação dos movimentos abolicionistas compostos por pessoas da 

classe média, em detrimento das ações empreendidas pelos próprios escravizados em prol da 

liberdade, a autora parece silenciar a atuação dos mesmos nesse processo (MACENA, 2015: 

44). Segundo Fabiana Macena, 

 

Para Emilia Viotti, os abolicionistas seriam os atores responsáveis pela 
mobilização e direção organizadas da senzala, ao transformar as aspirações 
escravas por liberdade em efetivas e organizadas iniciativas. Em seu modo 
de ver, as ações de escravos e escravas anteriores à campanha abolicionista 
seriam desorganizadas e apolíticas, reações naturais e explosivas à violência 
do cativeiro. Uma leitura reducionista que enfatiza apenas “o caráter violento 
e inexorável da escravidão”, alçando escravos a posição de coisas, de 
indivíduos incapazes de uma ação política racionalmente pensada e 
conduzida, pois desapossados de si. Sob tal visão, constrói-se a 
impossibilidade de atuação histórica e política de qualquer cativo, de pensá-
lo como sujeito capaz de agenciar sua própria vida, de ter uma participação 
ativa nas lutas abolicionistas (2015: 45). 

    

A referida corrente historiográfica parece se basear em fontes históricas como aquelas 

produzidas por abolicionistas na Revista Illustrada, onde a charge de Agostini parece se 

constituir em indício dessa dimensão do processo abolicionista. 

Diferente das duas interpretações anteriores, a terceira interpretação historiográfica 

acerca da experiência abolicionista busca destacar o protagonismo de escravizados e libertos 

em prol da abolição. Tal movimento de revisão historiográfica sobre esse tema surgiu a partir 

da década de 1980 e inclui trabalhos de pesquisadoras como Celia Maria Marinho de Azevedo 

e Maria Helena Machado, que ampliaram a percepção dos movimentos abolicionistas ao 

considerar as diferentes formas de resistência negra em estratégias e ações que contribuíram 

para o enfraquecimento da instituição escravista (MACENA, 2015: 46-47). Recentemente a 
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tese de Fabiana Macena (2015) trouxe também novas perspectivas, ao analisar jornais e fontes 

criminalistas do século XIX na região de Minas Gerais, revelou também a atuação tanto das 

mulheres negras/escravas como das mulheres das camadas mais privilegiadas da população no 

processo abolicionista, conferindo visibilidade ao protagonismo de sujeitos que foram por 

longo tempo excluídos e silenciados na historiografia. Desse modo, a autora demonstrou 

como a abolição se constitui em um processo complexo onde a participação dos próprios 

escravos, por meio de fugas, compras de alforrias, ações jurídicas, denúncias e ações de 

violência e homicídio contra senhores/as escravocratas foi de alguma forma fundamental na 

abolição.       

Inferimos que no livro de Alves e Oliveira (2010) predomina a primeira e segunda 

interpretação historiográfica acerca da experiência abolicionista. Isso, porque o texto didático 

e as fontes presentes no subtítulo dão ênfase às ações realizadas pelo parlamento, ou seja, às 

leis abolicionistas que foram aprovadas pelo governo e à atuação dos movimentos 

abolicionistas formados pelas classes médias e populares (livres) da sociedade. Este livro não 

faz menção as diferentes formas de resistência empreendidas pela própria população negra à 

escravidão, que também tiveram efeitos sobre o processo de abolição. Com ênfase na 

legislação, o texto didático apresenta o seguinte: 

 
A primeira etapa da abolição gradual ocorreu com a aprovação da Lei do 
Ventre Livre, em 1871, após intensas negociações. A lei considerava livre 
todos os filhos de escravos nascidos a partir daquela data. No entanto, eles 
deveriam continuar a prestar serviços ao senhor até a idade de 21 anos, a 
título de ressarcimento pelos gastos com sua criação. O proprietário podia 
também optar por entregá-lo ao Estado aos 8 anos, quando o governo lhe 
indenizaria com a quantia de 600$000 (seiscentos mil reis) [doc. 21]. (...) Os 
defensores do regime escravista argumentavam que a lei de 1871 criava duas 
categorias de pessoas na mesma família: mãe escrava e filho livre, 
promovendo a discórdia e o conflito no seio da família. É interessante notar 
que a polêmica causada pela nova lei revelou que, mesmo nas províncias 
mais arraigadas na defesa da escravidão, como São Paulo, Minas e Rio de 
Janeiro, não havia consenso entre os deputados, que se dividiram entre a 
aprovação e o repúdio a concessão do novo direito (ALVES; OLIVEIRA, 
2010: 285). 

 

No trecho citado acima, o livro não faz referência aos autores e à historiografia 

utilizada na construção do texto didático, algo comum em boa parte dos livros didáticos, já 

que nem sempre os saberes de referência são provenientes da historiografia acadêmica. Mas, 

pelas informações disponibilizadas, percebemos que prevalece o pensamento de que a lei se 
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mostrou limitada, não contribuindo de forma significativa com a melhoria de vida da 

população negra. O que segundo Silva (2006: 282) marca a posição defendida, entre outros 

autores, por Emília Costa, na obra Da Senzala a Colônia (1998), e por Robert Conrad, no 

livro Os últimos anos da escravidão no Brasil, 1850-1888 (1978). 

 
Para autores como Emilia Viotti da Costa (1998) e Robert Conrad (1978), 
apesar de ter contribuído para o colapso da escravatura anos mais tarde, a lei 
não trouxe qualquer mudança imediata nas vidas da maioria dos cativos. 
Pelo contrário, um de seus resultados mais importantes foi o adiamento do 
verdadeiro abolicionismo. Sem o apoio dos proprietários que só faziam 
dificultar sua aplicação, a Lei de 1871 não alcançou efeitos satisfatórios em 
suas determinações mais significativas (SILVA: 2006: 282). 

 

Outro fator que nos infere a acreditar nesse posicionamento é o de que o texto não 

destaca estudos recentes que mostram que a Lei do Ventre Livre abriu brechas legais para que 

os escravos reivindicassem juridicamente alguns direitos. De acordo com Silva, 

 
A discussão das questões judiciais entre senhores e escravos só apareceu 
posteriormente, no trabalho de Sidney Chalhoub (1990), que, aliás, é o 
principal responsável pela inovação na interpretação da Lei Rio Branco. 
Procurando matizar as tradicionais abordagens desta questão, Chalhoub 
ressalta que, de certa forma, esta Lei foi também uma conquista dos cativos, 
tendo consequências importantes para o processo de abolição da escravidão. 
No seu entendimento, ela representou o reconhecimento legal de uma série 
de direitos que os escravos haviam adquirido pelo costume e a aceitação de 
alguns objetivos das lutas dos negros. Como exemplo disso, ele menciona a 
legalização do pecúlio, a indenização forçada e a própria liberdade do ventre 
(2006: 285). 

 

O Doc. 21 que aparece no livro didático em questão, a que a citação faz referência, diz 

respeito a um trecho do livro Escravidão e cidadania no Brasil monárquico escrito por Maria 

Hebe Mattos e publicado em 2004. Nele, o autor destaca o posicionamento de Antônio Pereira 

Rebouças com relação à cidadania dos ex-escravos. Nesse ponto o livro omite informações 

importantes acerca da biografia de Rebouças, como por exemplo, o fato de ser filho de uma 

ex-escrava e sua posição diante da sociedade. Esses elementos despertariam o interesse do 

leitor/estudante para com a fonte, ampliariam o conhecimento e facilitariam a compreensão do 

material.  

Na sequência, o texto didático descreve algumas ações empreendidas pelo 

movimento abolicionista, como por exemplo, “conferencias, palestras e quermesses”, no 
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intuito de angariar fundos para a causa. Nesse ponto, destaca a participação das mulheres, 

mas, sem citar nenhum exemplo concreto, diz somente que “As mulheres tiveram papel 

importante nessa empreitada, pois foram proponentes ativas dessas iniciativas” (ALVES, 

OLIVEIRA, 2006: 285). É interessante notar que o livro não faz menção às mulheres no 

contexto da discussão política sobre a abolição, apenas quando é preciso angariar fundos por 

meio de eventos, como as quermesses e saraus. Segundo Macena (2015: 15), embora tenha 

ocorrido uma revisão historiográfica quanto ao papel da população negra no processo de 

abolição, ainda prevalece um silenciamento e/ou deturpação sobre a participação feminina nas 

ações que resultaram na liberdade dos escravizados. 

 

Como um saber também atravessado por relações de poder, como todo saber, 
a história ainda permanece soletrada no masculino, pensada e escrita sob os 
códigos do patriarcado. Persiste, assim, o entendimento das práticas de 
mulheres em prol da abolição como práticas apolíticas, sob signos da 
domesticidade (MACENA, 2015: 15). 

 

O texto do livro didático aborda o crescente número de fugas empreendidas por 

escravizados que iam para as cidades e se inseriam no mercado de trabalho, fato que, segundo 

o texto, também teria influenciado a legislação escravista em prol da abolição. Nesse 

parágrafo aparece a menção ao Doc. 22 intitulado “Anúncio de escravo fugido” publicado no 

Almanak Laemmert no século XIX. Tal imagem é comum nos livros didáticos de História e, 

por isso, permeia o imaginário de muitas gerações. De acordo com Elizabeth Carneiro (2006: 

190) tais anúncios eram muitas vezes publicados em jornais, em meio a outras notícias, e além 

relatar a fuga serviam ainda para divulgar transferência, leilões, venda e aluguel de 

escravizados. O que, segundo a autora, coloca em evidência a naturalidade com que os corpos 

eram comercializados como escravos. 

Percebemos que o argumento principal utilizado pelo texto didático, em conjunto com 

a imagem de Agostini, justifica o fim da escravidão como resultado do desenvolvimento e 

progresso socioeconômicos, em sintonia com os interesses das classes sociais mais 

esclarecidas que se chocavam com os dos setores escravistas. Nesse sentido, se destaca o 

seguinte enunciado no livro didático:  

    

A manutenção do trabalho escravo tornava-se motivo de crescente 
desconforto entre as classes mais cultas da população. A abolição era, cada 
vez mais, associada ao progresso técnico econômico e à prosperidade social, 
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enquanto a escravidão passava a ser vista como um entrave ao 
desenvolvimento socioeconômico do país (ALVES; OLIVEIRA, 2006: 286). 

 

O texto não destaca o medo que as elites escravistas sentiam dos/as negros/as 

escravizados/as e também libertos/as, que ainda sofriam uma série de restrições legais, 

exclusões e discriminações na sociedade. As revoltas de escravizados, mesmo aquelas que 

não lograram êxito, ficaram marcadas no imaginário social, o que causava grande tensão nas 

relações cotidianas entre senhores e escravos. Segundo Azevedo, o exemplo da sangrenta 

revolução de São Domingos no Haiti causava medo à minoritária elite escravista no século 

XIX (AZEVEDO 2004: 27-30). Segundo a autora, 

 

Ora, perguntavam-se alguns assustados “grandes” homens que viviam no 
Brasil de então, se em São Domingos os negros finalmente conseguiram o 
que sempre estiveram tentando fazer, isto é, subverter a ordem e acabar de 
vez com a tranquilidade dos ricos proprietários, porque não se repetiria o 
mesmo aqui? Garantias de que o Brasil seria diferente de outros países 
escravistas, uma espécie de país abençoado por Deus, não havia nenhuma, 
pois aqui, assim como em toda a América, os quilombos, os assaltos às 
fazendas, as pequenas revoltas individuais ou coletivas e as tentativas de 
grandes insurreições se sucederam desde o desembarque dos primeiros 
negros em meados de 1500 (AZEVEDO, 2004: 29).  

 

Não por acaso, o texto didático encerra o subtítulo “O movimento abolicionista: 

dilemas e conquistas” destacando a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel. Assim diz o 

texto: 

 
Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, que assumiu provisoriamente o 
governo, pois D. Pedro, seu pai, estava em tratamento na Europa, assinou a 
Lei Áurea, dando o golpe de misericórdia na falida e desmoralizada 
instituição. Abolida a escravidão, faltava discutir o lugar social do ex-
escravo na insipiente nação brasileira. A experiência de mais de trezentos 
anos de escravidão não desapareceu com a assinatura da lei e, embora 
libertos, os negros acabaram entregues à própria sorte [doc. 24] (ALVES; 
OLIVEIRA, 2010: 286. Grifos nossos). 
 

Ao destacar a importância da assinatura da Lei, o texto também chama atenção para o 

fato de que a sociedade não criou mecanismos para a inclusão social dos negros. Segundo 

Azevedo (2004: 27), a pergunta – “O que fazer com o negro após a ruptura da polaridade 

senhor-escravo, presente em todas as dimensões da sociedade?” – já fazia parte dos debates 

reformistas realizados ao longo do século XIX.  
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De inícios do século XIX até meados da década de 1880, o tema do negro 
livre ocupou um lugar privilegiado nas preocupações reformistas de 
numerosos autores de memórias oferecidas aos governantes ou simplesmente 
compatriotas (AZEVEDO, 2004: 27). 

 

O livro não faz menção aos debates abolicionistas que previam a substituição do 

escravizado negro pelo imigrante branco, bem como às teorias raciais que sustentavam 

pensamentos e estereótipos criados e/ou ressignificados para justificar a escravidão. Seguindo 

um viés economicista, a escravidão e o seu fim aparecem como resultado das forças 

“inevitáveis” do “progresso técnico econômico” e da “prosperidade social”.  

O doc. 24, que também aparece na página onde a imagem “Fuga de escravos” está 

inserida no livro didático, é um poema publicado na obra “O monitor campista” de 1888 que 

faz menção à situação dos/as negros/as após a abolição. Tal documento merece um pouco 

mais de atenção, uma vez que, se não for bem analisado em sala de aula, pode acabar 

reforçando os estereótipos de apatia e despreparo dos/as negros/as para o trabalho livre. 

Assim diz o poema presente no livro didático: 

 

“Fui ver pretos na cidade 
Que quisessem se alugar 
Falei com esta humildade: 
- Negros, querem trabalhar?  
Olharam-se de soslaio, 
E um deles, feio, cambaio, 
Respondeu-me arfando o peito: 
- Negro, não há mais não: 
Nós tudo hoje é cidadão 
O branco que vá pro eito [...]” (ALVES; OLIVEIRA, 2010: 286). 

   

 A frase – “E, um deles, feio, cambaio” – deve ser destacada e debatida no sentido de 

questionar os estereótipos e imagens negativas que foram construídos em torno do corpo 

negro. Tal visão pode influenciar em uma auto-identificação negativa por parte de jovens e 

crianças negras. Com base no que foi discutido até o momento, constatamos que embora nos 

capítulos anteriores o livro tenha abordado conteúdos, ainda que de forma resumida, 

referentes à resistência negra, ao se falar da abolição predominam no texto didático as 

abordagens referentes à participação dos movimentos abolicionistas formados pela classe 

média e as elites que governavam a nação. Com isso, o texto não chega a negar a participação 

negra no processo de abolição, porém a minimiza.  
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Ângelo Agostini, como destacamos anteriormente, fez parte desse movimento que 

concebia a escravidão como um impedimento ao progresso. Seus desenhos sobre a escravidão 

costumavam demonstrar sua visão paternalista acerca dos escravizados, visto por ele como 

vítimas passivas. A palavra “fuga” no contexto da escravidão pode até nos oferecer a ideia de 

protagonismo e resistência negra. No entanto, a forma como a “fuga” foi representada por 

Agostini, cada um correndo para um lado, sem direção certa, também pode oferecer a ideia de 

uma fuga desorganizada, oportunista, como resultado de ações externas que não envolveram 

planejamento sistemático e participação ativa dos escravizados. Além disso, como havíamos 

relatado anteriormente, a maneira semelhante e padronizada com que Agostini representa as 

vestimentas, traços físicos e rostos apavorados de parte dos escravizados, contribui para 

reforçar a representação do escravo indefeso. Nesse sentido, a imagem de “Fuga de escravos”, 

assim como o texto didático, reproduz interpretações historiográficas acerca da experiência 

abolicionista que desvalorizam e minimizam as resistências da população negra, escrava e 

liberta, a favor da abolição.  

Tanto a imagem quanto o texto do livro didático analisado contribuem com a ideia de 

que a escravidão e até mesmo a abolição teriam ocorrido de forma pacífica, sem resistência 

violenta por parte dos escravizados, entendidos como vítimas em fuga. Tal visão 

historiográfica quando não questionada e problematizada, à luz de outros estudos que 

ressaltam o processo de resistência negra e tensão vivida na sociedade daquele período, pode 

contribuir na disseminação de estereótipos que influenciam negativamente no reconhecimento 

e valorização das identidades sociais e do protagonismo políticos da população negra 

descendente de povos escravizados.   

Não se trata aqui de excluir a imagem “Fuga de escravos” do livro didático, pelo 

contrário, isso não resolveria o problema da circulação e persistência de saberes históricos 

escolares que silenciam o protagonismo da população negra escravizada no processo de 

abolição. Desse modo, destacamos a necessidade do livro dar um pouco mais de atenção à 

imagem enquanto fonte histórica, para conduzir ao entendimento de suas condições de 

produção, a fim de proporcionar aos estudantes uma reflexão mais densa acerca das 

representações, concepções e práticas sociais vigentes no cenário de sua produção.  

No segundo livro didático analisado, de autoria de Braick e Mota (2013), a imagem 

“Fuga de escravos” encontra-se no capítulo 15 intitulado “O governo de D. Pedro II”, na 

seção “As leis abolicionistas”, que ocupa somente uma página do livro. Ao contrário do livro 
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analisado anteriormente, de Alves e Oliveira (2010), que trazia outros documentos, além da 

imagem, neste livro a imagem “Fuga de escravos” é a única fonte histórica da seção. 

O fundo da imagem, em tom amarelado, diferente do preto e branco dos personagens, 

ajuda na percepção dos detalhes da imagem que ganha um colorido diferente daquele de sua 

versão original. A imagem possui uma boa resolução, o que facilita a apreensão das 

representações. Possui ainda uma legenda com menção ao autor, local e data da publicação 

original da imagem. No entanto, a frase que acompanha tais informações não condiz com o 

período e representação da imagem. Assim aparece no texto: “A abolição da escravatura, em 

1888, intensificou a migração de ex-escravos do campo para as cidades” (BRAICK; MOTA, 

2013: 216). Nesse caso, a “fuga” ganha sentido de “migração”, silenciando a resistência à 

escravidão. Segue abaixo uma cópia da página onde a imagem se localiza no livro didático: 
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Figura 3: “Fuga de escravos”: imagem do livro didático 
 

 
Fonte: Livro didático “História: das cavernas ao terceiro milênio” (BRAICK; MOTA, 2013: 216). 
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O texto didático aborda a história da abolição da escravatura a partir de seus marcos 

legais: Lei Eusébio de Queiroz (1850), Lei do Ventre Livre (1871), Lei Saraiva-Cotegipe ou 

Lei dos Sexagenário (1885) e Lei Áurea (1888). Tal construção textual pode reforçar o 

pensamento de que a abolição tenha ocorrido graças à atuação do parlamento, dos 

movimentos abolicionistas e das elites que dele faziam parte, se os processos que culminaram 

na publicação dessas leis não forem adequadamente revelados. Desse modo, as ações dos 

escravizados em prol da liberdade parecem ganhar pouca ou nenhuma relevância nesse 

processo. Isso porque, como também mencionamos na análise do livro anterior, o texto 

didático não aborda as ações e estratégias de resistência da população negra à escravidão e as 

tensões que elas provocaram nas relações sociais. O parágrafo que inicia o texto didático 

enfatiza a influência de valores civilizacionais e modernos que nos igualariam às nações 

europeias, como responsáveis pelo fim da escravidão no Brasil. Além disso, o texto nos leva a 

inferir que, assim como no livro de Alves e Oliveira (2010), predominam representações que 

valorizam a atuação parlamentar na aprovação de leis abolicionistas e o pensamento e atuação 

de movimentos abolicionistas formados pelas camadas mais esclarecidas da população, 

jornalistas, escritores e políticos, ou seja, pessoas livres e não escravizadas. Assim diz o texto: 

 
No contexto das transformações que estavam ocorrendo no Brasil, uma 
questão desencadeou discussões intermináveis e apaixonadas em toda a 
sociedade: a abolição da escravatura. A discussão para saber se o trabalho 
escravo poderia ser responsável pelo “atraso” do Brasil, diante das 
“evoluídas” nações europeias, ocupou jornalistas, escritores e políticos. Sem 
dúvida, o escravismo desfigurava a imagem “moderna” e “civilizada” que o 
império se preocupava em manter (BRAICK; MOTA, 2013: 216). 

  

 Os ideais de “civilização” e de sociedade “moderna” eram compartilhados pelas elites 

dirigentes do país, em sintonia com as concepções europeias acerca de uma sociedade 

“evoluída” e “atrasada”. O livro identifica essas ideias com as dos grupos sociais mais liberais 

da sociedade, porém não caracteriza isso como uma construção, uma forma de pensamento 

elitista que tentava impor ao Brasil os princípios políticos e econômicos em vigor na Europa. 

Trata-se de um tipo de pensamento que apesar de contrário à escravidão, impunha também 

outras relações de poder e dominação econômica onde as desigualdades e diferenças de “raça” 

e “classe” continuavam presentes.   
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A propaganda abolicionista se desenvolvia na imprensa, tribunas parlamentares e 

conferências. Dela, a princípio, participativa uma pequena parcela da elite brasileira 

preocupada com o atraso que a escravidão representava para o país, quando comparado aos 

países europeus. A partir de 1880, o movimento urbano adquiriu impulso e se popularizou.  

Um dos objetivos da campanha abolicionista era convencer os proprietários de escravos da 

irracionalidade pregada pelo regime sem, contudo, desestabilizar o poder da grande 

propriedade, isto é “o poder do capital” (AZEVEDO, 2004: 76). 

Outro ponto que nos chama atenção no texto didático é a marginalização da população 

negra frente à chegada da força de trabalho imigrante, na substituição do trabalho escravo no 

Brasil. Segundo Braick e Mota, 

 
Após a abolição, a vida dos negros não sofreu muitas alterações, uma vez 
que não houve preocupação em integrá-los à sociedade. Alguns ex-escravos 
plantaram pequenas roças de subsistência. Outros conseguiram empregos 
precários nas regiões rurais ou então seguiram para as cidades, formando 
uma mão de obra marginalizada, com poucas condições de competir 
com a força de trabalho dos imigrantes, mais qualificada e valorizada 
pelos empresários (2013: 216. Grifos nossos).  

 

 Sobre esse assunto, Azevedo lança um questionamento que nos faz refletir sobre essa 

afirmação feita no livro didático. 

 

Até que ponto a imagem de uma massa inerte, desagregada, inculta, sem 
grande importância histórica naquele momento, na medida em que já teria 
saído marginal da escravidão, não surgiu do âmago de formulações de teor 
étnico-racista que justamente procurariam com isso justificar a necessidade 
de imigração europeia em substituição ao negro? (AZEVEDO, 2004: 216). 

 

Observamos que no texto didático essa discussão sobre a substituição do trabalho 

negro pelo imigrante europeu se mostra limitada, pois o conjunto da obra didática não aborda 

as teorias raciais que legitimavam essa substituição e que faziam parte das discussões sobre 

“O que fazer com o negro?”.   

Na observação da relação da imagem com o texto, percebemos que as “fugas” e 

“rebeliões” de escravos aparecem como resultado do apoio de abolicionistas mais devotos. 

Nesse sentido, a imagem da “Fuga de escravos” pode ser interpretada como um resultado das 

leis e da ação de um movimento liderado por um grupo de homens influentes e esclarecidos, 

até mesmo ex-escravos, mas que para isso conquistaram formação acadêmica e se envolveram 
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em ativismos políticos. Sobre os personagens negros que faziam parte do movimento 

abolicionista, o livro didático diz o seguinte: 

 
A assinatura da Lei do Ventre Livre deu novo impulso à campanha 
abolicionista no Brasil. Em 1883, por exemplo, José do Patrocínio e outros 
militantes fundaram a Confederação Abolicionista, unindo diversas 
associações antiescravistas. Os abolicionistas mais devotados não hesitaram 
em apoiar fugas e até mesmo rebeliões de escravos. Entre os que precediam 
desse modo estavam José do Patrocínio, Antônio da Silva Jardim e Luiz 
Gama (BRAICK; MOTA, 2013: 216. Grifo nosso). 

 

Dos dois personagens negros citados, somente Luiz Gama7 tem a biografia destacada 

no corpo do texto. José do Patrocínio8 têm a sua cor e biografia omitida, o que consiste num 

fator negativo, uma vez que este, assim como Luiz Gama, seria referencia positiva quanto ao 

protagonismo políticos dos/as negros/as na abolição. Além disso, a omissão das formas de 

resistência negra faz com que esses personagens citados se tornem meras exceções na luta 

pela libertação dos escravizados e enfatizam as interpretações historiográficas que negam as 

ações empreendidas por negros/as no processo que desencadeou na abolição da escravatura no 

Brasil. O texto não deixa de mencionar a atuação de negros também nesse processo de 

abolição. No entanto, a ênfase permanece nas leis, não há também um destaque para a atuação 

destes personagens. Não há menção ao fato de que José do Patrocínio também era negro. A 

atuação destes personagens podem trazer representações mais positivas sobre os/as negros/as. 

Luiz Gama era ex-escravo e conseguiu negociar a sua própria liberdade, o que mostra também 

que no processo de abolição alguns negros souberam negociar e argumentar a favor de sua 

liberdade nos tribunais. 

Na visão de Macena (2015: 45), esse destaque dado somente a alguns nomes de 

pessoas negras, em geral de homens negros que conquistaram a liberdade e atuaram como 

7 Poeta, jornalista e advogado, embora não tivesse frequentado nenhuma escola de direito, Luiz Gama foi um 
grande intelectual negro autodidata que viveu durante o século XIX. Filho de uma africana livre com um homem 
branco, Luiz Gama foi vendido pelo pai como escravo aos dez anos de idade. Aos dezoito anos, após aprender a 
ler e escreve conseguiu provar sua liberdade. Por trabalhar a favor da causa abolicionista, ficou lembrado 
também como “advogado dos escravos” (FERREIRA, 2007: 271). 
8 José do Patrocínio é filho de um padre com uma escrava, na época adolescente. Participou da campanha 
abolicionista e do movimento republicano. Ao longo de sua vida, exerceu diversas funções, foi tribuno, poeta, 
jornalista, romancista, empresário, político e dono de jornal (ALVES, 2009). Em alguns momentos, sua história 
de vida se confunde com seus romances de cunho racial e social e com seus ideais abolicionistas “Ao firmar ou 
reafirma sua causa abolicionista neste romance, por meio da personagem Balbina, Patrocínio se insere no rol dos 
defensores da Abolição de forma mais contundente, sendo essa obra um veículo influente em uma sociedade 
dividida entre partidários e contrários a Abolição” (SOUZA, 2013: 1-2). 
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jornalistas, envolvidos no processo abolicionista, excluiu a participação de outros setores da 

população negra, entre eles, as mulheres negras. Assim escreve a autora, 

 
Trata-se de modo de ver, ler e dar a ler tal experiência em que a referência à 
presença de escravos e ex-escravos, principalmente nos movimentos 
abolicionistas, é rara com destaque para a atuação de alguns filhos de 
escravos e/ou libertos, como José do Patrocínio, André Rebouças e Luiz 
Gama, dentre os mais conhecidos e reconhecidos. Nesta historiógrafa, essas 
pessoas são incorporadas pela narrativa histórica como “casos excepcionais”, 
isto é, indivíduos cujas trajetórias ao serem reconhecidas, confirmam a regra 
da exclusão social em razão da condição de classe, raça e/ou gênero.  Sob tal 
ótica, nega-se de antemão, a possibilidade de protagonismo histórico de 
escravos e também de pessoas comuns, livres, pobres e analfabetas, e, 
sobretudo, do sexo feminino, nos movimentos sociais e políticos, como é o 
caso do abolicionismo no século XIX (MACENA, 2015: 45). 

 

Observamos que o livro didático em questão não se refere à imagem “Fuga de 

escravos” enquanto documento ou fonte. A forma como a imagem aparece na página, conduz 

ao entendimento de que se trata de um elemento ilustrativo e comprobatório do que diz o 

texto escrito. Como no livro de Alves e Oliveira (2010), neste, a imagem, embora 

graficamente melhor, foi pouco explorada. Novamente destacamos que seria interessante 

trazer ou sugerir que o leitor buscasse informações acerca do autor/produtor da imagem, 

Ângelo Agostini. Isso contribuiria na análise crítica das representações presentes na imagem 

e, especialmente, no entendimento da historicidade da imagem.  

Percebemos também que os livros exploram pouco a imagem “Fuga de escravos” que 

poderia revelar muito mais acerca daquele período histórico e das visões de parte da 

sociedade sobre os escravizados. Uma vez que os textos didáticos dão ênfase à participação 

dos movimentos abolicionistas na promulgação da Lei Áurea, seria importante ter 

mencionado ou sugerido que o/a estudante/leitor/a pesquisasse o posicionamento político de 

Agostini frente à escravidão e aos escravizados, pois este também era considerado um 

abolicionista. Isso daria subsídios a analise da imagem e facilitaria a compreensão do contexto 

histórico em que foi produzida; além de propiciar aos estudantes o desenvolvimento de um 

pensamento histórico e crítico mais amplo sobre a abolição no Brasil, sem a omissão da 

participação fundamental dos negros/as escravizados/as.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nos dois livros didáticos analisados, identificamos nas imagens que retratam a 

população negra o predomínio de representações relacionadas ao trabalho, à escravidão, ao 

aprisionamento, aos castigos, em detrimento daquelas que representam aspectos culturais. No 

livro de Alves e Oliveira (2010), por exemplo, apenas uma pequena imagem localizada no 

item atividades representa uma das manifestações religiosas de origem afro-brasileira. E, no 

livro de Braick e Mota (2013), embora o número de imagens, que revelam aspectos culturais 

da população negra, seja bem maior, ainda assim predomina a representação da tríade negro-

trabalho-escravo.  

Nos textos didáticos que acompanham a imagem da “fuga de escravos” predominam 

interpretações historiográficas que defendem a abolição enquanto resultado da ação 

parlamentar, pacífica e gradual, na aprovação de leis abolicionistas. Outra interpretação 

historiográfica que também predomina é a que valoriza a participação dos movimentos 

abolicionistas formados pelas camadas mais esclarecidas e letradas da sociedade. Essas duas 

interpretações historiográficas reduzem os efeitos das diferentes formas de resistência negra 

que tiveram papel preponderante também no enfraquecimento da instituição escravista no 

Brasil. O medo que a elite branca sentia e as relações tensas vividas na sociedade escravista, 

não são mencionados dentre os fatores complexos que conduziram à abolição.  

O modo como a imagem “Fuga de escravos” foi inserida entre os textos didáticos, sem 

crítica e interpretação de suas representações e condições de produção, parece servir apenas 

como fonte ilustrativa e comprobatória de tais interpretações historiográficas. Analisando essa 

relação da imagem com os textos didáticos, percebemos que embora exista um esforço em 

tratar de assuntos referentes à história e cultura afro-brasileira, como determina a Lei 

10.639/03 e sugere As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, constatamos que ainda 

não há um reconhecimento e valorização plena da participação da população negra no 

processo que desencadeou na abolição da escravatura. Desse modo, devemos estar atentos às 

imagens e suas articulações com os textos nos livros didáticos, bem como às representações 

sociais que ambos acabam por difundir, para que possamos combater e questionar, junto aos 

estudantes, as representações históricas negativas e estereotipadas que ainda caracterizam as 

experiências e identidades da população negra no Brasil.  
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ANEXOS 
 

Páginas da Revista Illustrada 
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