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 A temática que discuto neste artigo se insere em um movimento de reflexões que 

desenvolvo a partir da escrita de minha dissertação de mestrado e que venho desenvolvendo 

durante a elaboração de minha tese de doutorado. O meu interesse pelas questões relativas 

aos sentidos construídos pelo(as) alunos (as) no processo de ensino- aprendizagem e pelos 

discursos que circulam no contexto da cultura escolar, particularmente nas aulas e nos 

textos curriculares de história, marcou o meu primeiro trabalho e continua sendo a 

motivação central de minha atual pesquisa. Acredito que o currículo de História constitui-se 

como um terreno fértil para pensar a produção de identidade/diferença e, neste sentido 

tenho investido em analisar os diferentes discursos nos textos curriculares utilizados pelos 

alunos nas aulas de História (livros didáticos, exercícios, cadernos, imagens) que 

contribuem para a configuração de padrões raciais de “negros” e “não negros” na escola.  

 Nas últimas décadas no Brasil, particularmente sob o efeito da construção dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), os debates em torno do pluralismo cultural e 

multiculturalismo ganhou espaço no campo educacional. O caráter universal do 

conhecimento escolar foi colocado em xeque em detrimento da valorização de saberes 

particulares associados às reivindicações de grupos étnicos ou sociais considerados 

“minorias” identificadas por fatores relativos à classe social, gênero, cor, sexualidade, 

religião, idade, entre outros. O tema transversal pluralismo cultural incluído neste 

documento curricular trouxe a tona questionamentos sobre o fazer docente diante do 

reconhecimento da diversidade cultural legitimado pelo próprio documento: “É sabido que, 

apresentando heterogeneidade notável em sua composição populacional o Brasil 

desconhece a si mesmo. (...) Historicamente, registra-se dificuldade para se lidar com a 

temática do preconceito e da discriminação racial/étnica.” (MEC, 1997, p.22)   Esta 

temática envolveu e envolve tensões  travadas pelas lutas hegemônicas que buscam fixar 

fluxos culturais diversos hibridizados nos textos curriculares em circulação.  Por considerar 

o currículo como espaço de luta e de disputa política, reconheço a presença de diferentes 

discursos que investem de forma diversa sobre sentidos de gênero, raça, cultura, 

conhecimento  que se articulam discursivamente produzindo interlocuções de diferentes 
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matrizes teóricas em contextos históricos particulares.  Neste sentido, as questões 

levantadas pelo documento curricular estão marcadas por discursos que expressam a luta 

pelo poder abrindo um leque de possibilidades para a discussão sobre identidade e 

diferença na escola.1  A escola pode ser pensada como construção histórica atrelada aos 

princípios da racionalidade moderna, para a qual esta instituição emerge como espaço de 

circulação e sistematização de informação e de produção de conhecimento pode também  

ser concebida como espaço produtor de identidades e diferenças. A escola produz 

identidades e diferenças, mobiliza diferentes discursos que se hibridizam constituindo os 

discursos escolares. Desse modo, se a escola e o currículo de uma forma geral apontam 

para estas possibilidades, o ensino de história em particular, assume um papel fundamental 

nesses embates se considerarmos o potencial político e epistemológico desta disciplina.  

 Neste contexto, o livro didático como recurso pedagógico e texto curricular 

amplamente utilizado nas escolas, se configura como um importante lócus de circulação de 

diferentes discursos historiográficos e pedagógicos.  O livro de história como texto 

curricular é considerado como espaço de disputa por significação de mundo, seu acervo 

iconográfico expressa também fluxos culturais diversos hibridizados nos discursos 

historiográficos em circulação. 

 Desta forma me proponho neste estudo a analisar os sentidos de “negro” que as 

imagens da escravidão dos livros didáticos de História procuram fixar. Procuro perceber 

porque essas imagens e não outras estão representadas nestes manuais permitindo 

problematizar como as marcas discursivas das lutas hegemônicas travadas em torno dos 

processos de significação do ”negro” mobilizam e recontextualizam diferentes matrizes 

historiográficas nos currículos de história. 

 O diálogo com a teoria do discurso desenvolvida por Ernesto Laclau e Chantal 

Mouffe e a noção de lutas hegemônicas desenvolvida pelos autores permitiu identificar 

diferentes fluxos culturais em hibridação nos textos imagéticos em questão. 

 A partir das problematizações aqui expostas, desenvolverei o presente trabalho 

apontando quatro eixos de discussão articulados entre si. No primeiro eixo de discussão 

apresento algumas noções privilegiadas pela teoria do discurso de Laclau como 

                                                 
1
 A aprovação das Leis 10639/2003 e 11645/2008 tornando obrigatório o ensino de História e Cultura da 

África e populações indígenas no ensino básico é expressão desta luta. 
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possibilidade de análise. No segundo eixo me proponho a discutir as possibilidades do 

currículo de história na produção da identidade/diferença. Em um terceiro eixo, 

problematizo o livro didático e seu texto imagético como espaço enunciativo de discursos 

híbridos. Por fim problematizo, no último eixo, os sentidos de “negro” fixados nos diversos 

fluxos culturais analisados a partir das imagens da escravidão incluídas ou não nos livros 

didáticos de história. 

 
O currículo em diálogo com a teoria do discurso 

 

 A teoria do discurso de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe e a sua interlocução com o 

universo da linguagem se apresenta como alternativa teórica bastante fértil para se pensar 

questões da escola, do currículo e do conhecimento escolar, uma vez que o processo de 

seleção e hierarquização de conteúdos envolve relações de poder, ou seja, a constituição da 

hegemonia em torno de certos saberes e práticas. 

 Inicialmente vale destacar a definição de discurso assumida pelos autores assim 

como algumas noções caras para este debate. Aposto na concepção de discurso desses 

autores a medida em que se propõem a superar uma visão meramente representacional da 

linguagem tão comum nos trabalhos que abordam o conhecimento escolar. A concepção de 

discurso dos autores parte do entendimento que o significado se define por sistemas 

particulares de diferenças, para eles, “algo é o que é somente por meio de suas relações 

diferenciais com algo diferente.”(LACLAU, 2005, p. 92). Para Laclau, o discurso não se 

reduz à linguagem, ele abarca o conjunto da vida humana significativa, práticas 

econômicas, políticas e linguisticas, o que é concebido como realidade, depende da 

significação discursiva desses objetos em determinados contextos e ações.  

 Vejamos a definição de discurso na voz do próprio cientista político argentino: 

Por discurso, como já precisei em várias outras ocasiões, eu não entendo 
algo limitado aos domínios da fala e da escrita, mas um conjunto de 
elementos nos quais as relações desempenham um papel constitutivo. Isso 
significa que estes elementos não pré-existem ao complexo relacional mas 
se constituem por meio dele.  (Laclau, 2005, p.86)  

  

 Assim, os autores apesar de não negar a existência de objetos fora do discurso 

defendem que não existe distinção entre práticas discursivas e não discursivas, ou mais 

ainda, que nada tem sentido a não ser no interior de um discurso. 
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 Assim, o entendimento de discurso desses autores é fundamental para compreender 

a construção de noções como hegemonia, práticas articulatórias numa perspectiva não 

essencialista. 

  Em debate com outras áreas do conhecimento, Laclau e Mouffe constroem um 

quadro teórico novo capaz de transformar a tradição marxista frente aos desafios 

enfrentados na atualidade. Apesar de questionarem o essencialismo, o objetivismo e o 

determinismo marxista, os autores aproveitam a discussão teórica formulada por Gramsci 

acerca dos conceitos de hegemonia e ideologia para operar com noções como práticas 

articulatórias e lutas hegemônicas. Gramsci, ao invés de conceber a hegemonia como uma 

aliança de classes, defende a idéia da formação de um bloco histórico, ou seja, uma aliança 

capaz de reunir interesses de numerosos setores sociais unidos por valores e idéias não 

necessariamente comuns. Neste sentido, apresenta pela primeira vez a categoria articulação 

como construção política de elementos não semelhantes.  (GRAMSCI, 1968). Os autores 

consideram férteis a concepção de ideologia em Gramsci ao entender tal conceito como o 

cimento articulador do bloco histórico que perpassa as instituições não apenas em idéias. 

Para contrapor a concepção do autor marxista de que a classe operária se constitui em 

última instância como sujeito hegemônico do processo histórico, Laclau e Mouffe (2001) 

buscam a incorporação das contingências aos processos constituintes da hegemonia. Neste 

sentido, no processo articulatório, os elementos ocupantes de posições diferenciais são 

reduzidos a momentos da totalidade discursiva. Para os autores, a transformação de 

elementos do discurso em momentos do discurso nunca é completa, “todo discurso é 

passível de ser subvertido por um campo de discursividade mais amplo que o extrapola” 

(MACEDO, 2006) 

 A prática articulatória entre elementos diferentes produz discursos em disputa no 

campo da discursividade. Esses elementos são estancados por articulações hegemônicas 

provisórias que fecham o campo discursivo que se constrói em torno de significantes 

provisórios. Neste sentido, a prática articulatória operando com a lógica da equivalência e a 

lógica da diferença garantem a produção de diferentes discursos em disputa no campo da 

discursividade. O “social” passa a corresponder assim a um sistema de diferenciações 

permanentes e indefinidas, um amplo campo da discursividade no qual se travam as lutas 

hegemônicas pela fixação de sentidos.  A heterogeneidade passa a ser vista como 
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constituinte do social, ele mesmo resultado de práticas articulatórias entre elementos 

diferentes. (LACLAU, 1996)  

 Podemos dizer que uma identidade discursiva para se fixar e se constituir como tal, 

necessita antes se diferenciar em relação a outras. Assim, sentido de práticas articulatórias 

extrapola assim a idéia de identidade plenamente constituída pela oposição em relação ao 

diferendo. Ao contrário, “pressupõe igualmente o questionamento do binarismo dicotômico 

que tende a confundir diferença com negação e oposição”. (GABRIEL, 2010, p.11) Assim, 

os sistemas de significação são constituídos por diferenças e diferimentos infinitos, a 

estabilização temporária resultaria num fechamento deste sistema. 

 A afirmação de Macedo é elucidativa em relação a essa questão: 

Os fluxos são estancados por articulações hegemônicas provisórias, que 
fecham o campo discursivo que se constrói em torno de significantes 
instáveis. Assim, poderíamos definir a identidade como uma estabilização 
temporária produzida em lutas hegemônicas, por um corte de fluxos de 
sentidos. (MACEDO ENDIPE, 2008) 
 

 Neste quadro teórico entendemos a diferença como sistema discursivo como 

deslocamento e não como.binarismo dicotômico, ou seja a diferença reduzida ao que não é. 

 Dessa forma destaco neste artigo a potencialidade desta concepção teórica para 

superar os desafios que envolvem o campo da epistemologia escolar especialmente as 

discussões sobre a produção, circulação e consumo do conhecimento histórico escolar. 

 O quadro teórico apresentado até agora me permite dialogar com o currículo de 

história numa perspectiva não essencialista, como disse anteriormente apontando para 

pensar a própria natureza desse conhecimento em um sistema discursivo onde são travadas 

lutas hegemônicas entre diferentes discursos que tentam fixar sentidos. que, para 

emergirem e se fixarem precisam simultaneamente se constituirem em uma identidade 

discursiva e se diferenciarem em relação a outras, isto é apresentar-se como uma 

“totalidade estruturada resultante da prática articulatória”. (GABRIEL, 2010, p. 6)  

 
 
 
 
Possibilidades do ensino de história na produção da diferença 
 
 Se a escola como campo de disputa de sentidos se configura como espaço 

privilegiado de produção de discursos configuradores de identidade e diferença, o ensino de 
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História, ao se articular com as disputas que giram em torno das memórias, interfere na 

produção discursiva das identidades na medida em que oferece a possibilidade dos sujeitos 

se posicionarem e se identificarem com determinados coletivos sociais no presente, tendo 

como base relações estabelecidas com um passado que se constrói como comum. Segundo 

Hall, 

“Elas [as identidades] têm a ver, entretanto, com a questão da utilização 
dos recursos da história, da linguagem e da cultura para a produção não 
daquilo que nós somos, mas daquilo no qual nos tornamos.”(2000, p.105)  

   

 Neste sentido, o ensino de História se revela como um importante lócus de 

mobilização de diferentes fluxos culturais que buscam fixar sentidos de “negro”.  A aula de 

História mobiliza e investe em direção à negociação de fluxos culturais que tendem a fixar  

sentidos sobre “negro” e “não negro” no currículo. A disciplina História, por sua própria 

natureza, desempenha um papel crucial na construção de identidades, tanto na afirmação da 

identidade nacional como de outras identidades culturais. Se a legitimação das identidades 

é garantida através de alguma forma de autenticação (Woodward, 2004) que em princípio 

“é feita por meio da reivindicação da história do grupo cultural em questão.”( p. 25), logo, a 

História ocupa um papel importante nas definições e indefinições das fronteiras identitárias 

na medida em que opera com memórias resgatadas do passado que se hidibrizam com 

novos fluxos que e articulam no presente. 

 No Brasil, a obrigatoriedade da introdução de estudos da História e Cultura Afro-

brasileira2 no currículo de História na última década foi decorrência da luta do movimento 

negro em busca de maior visibilidade social .  A aprovação e implementação da Lei 10.639, 

em curso, revelam a produção de discursos em disputa no campo da discursividade, 

discurso esses que para emergirem necessitam ao mesmo tempo se constituirem em uma 

identidade e se diferenciarem em relação a outras. Isto implica em pensar não definir essa 

identidade pela sua positividade plena, mas sim pela sua incompletude. 

 

O livro didático e imagens: textos curriculares como espaço enunciativo de discursos 

híbridos 

                                                 
2A  Lei 10.639/2003 tornou obrigatória  a introdução da História e Cultura afro-brasileira nos currículos das 
escolas de ensino básico, posteriormente, a Lei 11.645/2008 acrescentou a obrigatoriedade do ensino das 
culturas indígenas no mesmo nível de ensino. 
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 Ainda no âmbito do ensino de história destaco a importância do livro didático como  

um espaço discursivo onde são travadas lutas hegemônicas revelando a disputa de matrizes 

históricas e pedagógicas em seus respectivos campos. Destaco a potencialidade deste 

“produto cultural didatizado” (LOPES, 2008, p.07) a medida que no processo de sua 

produção, circulação e consumo envolve as instituições oficiais e educacionais, editores de 

livros e a sociedade de um modo geral, envolvido na constante negociação de sentidos na 

produção de políticas de currículo.   

 Considerando o livro didático como instrumento de sistematização dos conteúdos 

das propostas curriculares oficiais, “entende-se que esse tipo de impresso faz parte da 

cultura escolar, residindo aí a importância de sua utilização para a compreensão das práticas 

curriculares no interior das instituições escolares ao longo da história da educação.” 

(TESSONE, 2005: 130). Além disso, o livro didático se configura como um recurso 

amplamente utilizado como suporte pedagógico de divulgação do conhecimento escolar.  

“Ele pode ser considerado como um dos mecanismos pedagógicos utilizados no processo 

de seleção e didatização dos saberes de referência, como, por exemplo, o saber histórico 

acadêmico.”(GABRIEL, 2008, p. 241) 

 O livro didático de história situado em meio às políticas da identidade e da diferença  

se configura como uma importante estratégia cultural para a produção das políticas de 

currículo que disputam hegemonia nos processos de identificação e de representação.  No 

caso do presente estudo, a disputa pelos sentidos em torno de “ser negro” nas imagens dos 

livros didáticos se transforma em arena política nos embates pela significação dos 

conhecimentos (científicos ou não) entendidos como válidos e legítimos que formulam e 

operam com os conteúdos de ensino. 

 Nos livros de uso escolar o uso de imagens tem sido recorrente como ilustração e/ou 

como fonte de análise pelos alunos. Seu uso (e muitas vezes abuso) tem sido quase que 

obrigatório, especialmente em livros para o ensino fundamental, como critério para 

aprovação dos livros entre os programas do livro didático no Brasil. 

 A riqueza e informações contidas nas fontes iconográficas como representação do 

passado se constitui muitas vezes como ponto de partida para as pesquisas históricas. Peter 

Burke sublinha que: “Em resumo, imagens nos permitem ‘imaginar’ o passado de forma 
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mais vívida (...) imagens assim como textos e testemunhos orais, constituem-se numa 

forma importante de evidência histórica.” (2004, p.17) 

 Utilizadas pelos historiadores e professores as imagens, como fonte ou como 

ilustração nos livros mobilizam o leitor para uma aproximação com o cotidiano narrado. Ao 

mesmo tempo seus textos buscam fixar sentidos tanto no ato de sua criação, como nos 

diferentes contextos em que fazem seu uso. “A imagem, ela também (como outras fontes), 

ao ser lida a posteriori pelo historiador, pelo especialista ou pelo leigo é reconstruída a cada 

época.” (PAIVA, 2002, p.20) isto é, ela depende da significação discursiva em 

determinados contextos e ações. No caso dos estudos da escravidão no Brasil os livros 

didáticos não economizaram esses recursos atribuindo ao significante “negro” diversos 

fluxos culturais como analisaremos adiante.  

 

Que “negro” é esse nas imagens dos livros de história? 

 

 A discussão acerca dos saberes /conhecimentos presentes nos currículos escolares 

tem ocupado ultimamente um espaço significativo no campo da educação e em especial no 

campo do currículo. A produção, a reelaboração, a circulação e o consumo do 

conhecimento escolar envolvem subjetividades em torno do qual o currículo se inscreve, 

especialmente aquelas referentes às lutas hegemônicas travadas na busca de fixação de 

sentidos de “negro”como é o caso deste estudo. Proponho aqui enfocar os saberes históricos 

escolares que circulam neste material curricular que, envolvem processos de seleção e 

disputa de sentidos, no âmbito da história e da educação, a partir das imagens da escravidão 

de livros didáticos selecionados na minha pesquisa de dissertação de Mestrado e explicitar 

as condições de produção e de consumo nas quais esses  discursos são produzidos, 

recontextualizados e hibridizados. 

 Em minha dissertação de mestrado procurei analisar como as imagens da 

escravidão, acompanhando o texto dos livros didáticos, influenciaram a produção de 

representações e a construção das identidades3 de alunos da rede pública Municipal do Rio 

de Janeiro. Para isso analisei 34 imagens diferentes sobre a escravidão impressas em quatro 

livros didáticos pesquisados, a saber: História Martins (FERREIRA, 1991), Os caminhos 

                                                 
3 Neste momento não trabalhei com a noção de identidade sob a perspectiva que apresento agora. Considerei 
que a identidade forjada ao longo do tempo pressupunha uma certa unidade, muitas vezes em correspondência 
com o passado.  
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do homem  (MARQUES, 1991), História integrada (VICENTINO, 1995) e História 

passado presente (CARMO E COUTO, 1997). Durante a pesquisa comprovei que as 

imagens dos pintores do século XIX Jean Baptiste Debret e Maurice Rugendas foram 

inseridas com maior freqüência aos textos referentes à escravidão. Observei que as gravuras 

selecionadas para este “acervo iconográfico” eram cenas marcadas pela violência dos 

castigos aplicados aos escravos ou pela rotina do trabalho pesado. O negro era retratado 

“como ser desprovido de raciocínio, ou de qualquer sentimento humano. Incapaz de criar 

ou produzir por conta própria (...) o escravo era uma ‘coisa’ (...) privado de todos os 

direitos e sem representação alguma.” (CARDOSO, 1977:87)  visto apenas como 

mercadoria, o negro escravizado era relegado ao papel de agente passivo, sem autonomia, 

desprovido de ação humana.  

 

As imagens foram organizadas em séries desta forma: 

 

Imagens da escravidão nos livros selecionados 

Castigo 05 

Tráfico 09 

Trabalho 14 

28 

Resistência 03 

Festa 03 

06 

Total 34 34 

      Tabela 1 

 

 De acordo com a tabela, constatamos que a maioria das imagens que circulava nos 

livros da pesquisa referia-se a castigo, tráfico e trabalho, revelando momentos de 

sofrimento e dor. Do total de 34 figuras analisadas 28 eram desta natureza. As outras 6 que 

poderiam retratar aspectos de positividade ilustrando festas (3) ou resistência (3) foram 

reproduzidas, no primeiro caso, como ilustração de textos que tratavam de sincretismo 

cultural. As figuras sobre resistência retrataram negros em fuga(2) e Zumbi dos Palmares 

(1).  
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 Investigando pormenorizadamente a produção dos dois pintores viajantes, acima 

citados, criadores de muitas destas obras, deparei-me com algumas imagens que não 

circulavam nestes manuais escolares e que revelavam o cotidiano dos negros no mesmo 

período sob outra perspectiva. Essas imagens revelam aspectos positivos do dia a dia dos 

negros: a lida nas ruas da cidade e suas manifestações culturais, o movimento de 

solidariedade das irmandades, a profissão de cirurgião negro, o ritual de um enterro, a 

conversa descontraída entre duas mulheres, momentos de ócio e de folga.  Como exemplos 

temos Debret: Cena de Carnaval, Queimação de Judas no sábado de aleluia, Coleta para a 

manutenção da Igreja Nossa Senhora do Rosário, O cirurgião negro e o enterro de uma 

negra, Casamento de negros de uma casa rica; Rugendas: Negras no Rio de Janeiro, Jogo 

da capoeira. 

 A veiculação de algumas imagens, e não outras, para o estudo da escravidão no 

Brasil, nestes livros didáticos, nos instiga a analisar e problematizar, nos discursos 

historiográficos destinados ao público escolar, as lutas hegemônicas que envolvem a 

produção desses saberes. A partir de uma releitura, apoiada no quadro teórico da teoria do 

discurso apresentado anteriormente, me proponho, a problematizar, a partir do seu texto 

imagético, as subjetividades que envolvem a produção e reelaboração e circulação desses 

fluxos de saberes históricos escolares.  

 É importante observar que no caso das figuras selecionadas nos livros em estudo a 

atribuição de sentidos ao significante “negro” se faz a partir da presença  da matriz 

historiográfica escolar crítica de viés marxista que ao persistir na denúncia da opressão pelo 

viés da dicotomia entre oprimidos e opressores, investe em fluxos culturais que tendem a 

fixar o sentido do negro no lugar da subalternidade como é o caso da  vitimização desses 

sujeitos inviabilizando a sua possibilidade de ação. Neste caso temos 14 imagens que 

reproduzem o “negro” duramente explorado pelo trabalho pesado e 05 imagens de castigo e 

tortura; as 9 imagens referentes ao tráfico negreiro fixam sentidos de negro “coisa”, 

“mercadoria”.  Ao mesmo tempo, ao destacar a imagem de Zumbi dos Palmares como o 

herói da resistência ou como sujeitos “donos de seu destino” percebe-se a mobilização de 

matrizes historiográficas ditas tradicionais, onde é valorizada a figura do herói , do 

indivíduo em detrimento dos coletivos sociais como força de transformação. Observamos 

neste caso que a atribuição de sentidos ao significante “negro” se faz em meio à 
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hibridização de diferentes discursos historiográficos recontextualizados e reatualizados no 

processo de produção dos textos didáticos. Discursos esses que tendem a reforçar e 

subverter simultaneamente posições hegemônicas do sentido de negro em disputa nas 

edições dos livros em análise. Nota-se que essas edições foram produzidas nos finais da 

década de 1980, momento político marcado pela abertura política e que, no campo da 

discursividade, os fluxos culturais que investiam em sentidos de denúncia estão associados 

à especificidade daquele momento histórico. Há a presença de diferentes matrizes 

historiográficas na produção de narrativas acerca do negro nestes textos, ou seja, as 

matrizes marxistas imbricadas com fluxos tradicionais de saberes como afirmamos acima -

“negro vítima” e “negro herói” por exemplo. Essa hibridização de diferentes matrizes 

teóricas faz parte das condições de produção desses discursos e tem sido vista por 

pesquisadores do campo do ensino de história como uma especificidade do conhecimento 

escolar dessa área disciplinar. Ela não pode se vista como um elemento negativo, pois 

permite a produção de narrativas subversivas, capazes de deslocar as relações de poder 

hegemônicas. 

 Sobre a segunda série de imagens pesquisadas, aquelas não selecionadas para serem 

incluídas naquele momento nos manuais didáticos, podemos dizer que investem em 

sentidos de positividade em relação ao negro. A leitura de Cenas de Carnaval e Queimação 

de Judas no sábado de aleluia de Debret e Jogo de Capoeira de Rugendas estão associadas 

à idéia de  negro como ser autônomo, “dono de si”;  assim como as imagens de O cirurgião 

negro e Negras no Rio de Janeiro atribuem sentidos de positividade a medida que estão 

associadas à vida profissional; as figuras Coleta para a manutenção da Igreja Nossa 

Senhora do Rosário e O enterro de uma negra fixam sentidos de cooperação, união e 

protagonismo “negro”. Assim, neste bloco as imagens tendem a fixar fluxos culturais  que 

investem em sentidos de “negro” autônomo. A escolha das imagens que constam nos livros, 

e não esse segundo grupo de imagens, está associada a discursos hegemônicos travados em 

torno do significante negro no momento da produção do manual didático. Possivelmente, 

algumas imagens pertencentes ao segundo grupo foram inseridas em manuais didáticos 

mais recentes que investem em fluxos culturais associados a uma abordagem 

historiográfica em que o sentido de “negro” como “sujeito da história” se faz presente.  
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 Vimos que as matrizes historiográficas presentes nesta análise investem em sentidos 

que reatualizam processos de homogeneização do “negro” ou da “cultura negra” reforçando 

sentidos essencializantes que apostam na produção de identidades fixas apresentando 

supostamente, na perspectiva do quadro teórico aqui privilegiado, fraquezas de ordem 

conceitual e política. 

 Vimos que as matrizes historiográficas presentes nesta análise investem em sentidos 

que reatualizam os processos de homogeneização do “negro” ou da “cultura negra” 

reforçando sentidos essencializantes que apostam na produção de identidades fixas. 

Entretanto, na perspectiva do quadro teórico aqui privilegiado, essas estratégias não se 

configuram simplesmente como fraquezas de ordem conceitual e política, pois essa fixidez 

nunca será completa e sempre será possível de ser mobilizada. 

 Assim, podemos concluir temporariamente que há uma instabilidade de sentidos ou 

infinitos sentidos que desafiam a identidade “negra” com significados fixos. A grosso 

modo, no quadro teórico aqui privilegiado se “o significado é produzido, fixado, contestado 

e subvertido dentro de textos particulares” (HOWARTH, apud: MOURAZ, GABRIEL, 

LEITE, 2009, p. 4) podemos caracterizá-los como incompletos. “Assim, por mais exaustiva 

que seja essa caracterização, por exemplo do negro ou da cultura negra, sempre haverá 

sentidos que escapam, sempre haverá a possibilidade de um novo suplemento à definição 

exaustiva” (MACEDO, 2008, p.11).  
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