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RESUMO 

 

Este trabalho é resultado de pesquisa sobre um dos efeitos produzidos pela sanção da lei 

10.639, que a partir de 2003, tornou obri8gatório a inclusão de temas relacionados, 

especificamente, à história e à cultura afro-brasileira, nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs):  a produção de livros didáticos de história voltados exclusivamente 

para o estudo da história e cultura afro-brasileira em sala de aula em todo território 

nacional, como forma de combate ao racismo no Brasil.Com o auxílio teórico da 

Análise do Discurso, tal como é formulada por Pêcheux, na França, e Orlandi, no Brasil, 

este trabalho propõe, a partir da análise de sequências discursiva recortadas do texto da 

apresentação e do sumário da obra História e cultura africana e afro-brasileira, de Nei 

Lopes, questionar até que ponto ela representa um movimento na direção da superação 

do racismo no Brasil. Entendendo, da perspectiva discursiva, que as palavras assumem 

diferentes efeitos de sentido, quando enunciadas do interior de diferentes formações 

discursivas. A análise, ao longo de seu percurso, demonstra que, da posição africanista, 

os referentes ‘África’ e ‘Negro’ assumem efeitos d sentido inverso  -  e antagônicos – 

daqueles produzidos do interior de uma formação discursiva eurocêntrica, em que 

autores de livros tradicionais de história ocupam uma posição-sujeito para narrar a 

história (oficial) do Brasil. Dessa forma, constata-se  haver tanto no silenciamento da 

África e da contribuição dos povos negros para a formação do Brasil – na perspectiva de 

uma his5tória oficial eurocêntrica -, quanto na necessidade  de constituição de uma 

identidade negra na perspectiva do ativista africanista – não um movimento na direção 

da superação do racismo, mas, antes, um movimento que vai na direção de seu 

acirramento. 

 

Palavras-chave: Análise do Discuurso, discurso, racismo, livro didático.      
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ABSTRACT 

 

 

This work is a result of research about one of the effects produced by the sanction of Law 

10,639, which, from 2003, made it mandatory to include issues related specifically to the 

history and african-Brazilian culture, in the National Curriculum Parameters (PCNs) : the 

production of history textbooks devoted exclusively to the study of african-Brazilian 

history and culture in classrooms throughout the country, as a way to combat racism in 

Brazil. Based on theoretical analysis of the speech, as formulated by Pecheux, in France, 

and Orlandi, in Brazil, this paper proposes, based on the analysis of discursive sequences 

cut from the text of the presentation and summary of History and African culture and 

african-Brazilian, by Nei Lopes, to ask to what extent it represents a movement toward 

overcoming racism in Brazil. Understanding that, from the discursive perspective, the 

words take on different meaning effects, when uttered from within different discursive 

formations. The analysis, along its route, shows that, from the subject position Africanist, 

the referents Africa and Black assume different meaning effects – and antagonistic – from 

those produced in the interior of a Eurocentric discursive formation, in which authors of 

traditional history books occupy a subject position to narrate the Brazilian (official) 

history. Thus, it appears to have in the silencing of Africa and of the black people's 

contribution to the formation of Brazil – from the perspective of an official Eurocentric 

history – as far as in the need for the constitution of a black identity – from the 

perspective of the Africanist activist – not a movement toward overcoming racism, but 

rather a movement that goes in the direction of its intensification.  

  
 

Key-words: Analysis of Discouse, discourse, racism, text book. 
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I - Racismo no Brasil: uma à negação do óbvio 

 

1.0 - Introdução-  

 
O interesse por uma pesquisa que permitisse uma abordagem mais detida da relação 

entre escola e racismo praticado contra grande parcela da população brasileira afro-

descendente, mais ainda sobre os fenotipicamente negros, adveio de indagações a partir da 

escuta recorrente - possível apenas por nossa prática docente - de dizeres racistas produzidos 

em dispersão por alunos, professores e funcionários no interior de duas escolas públicas do 

Estado do Rio de Janeiro: uma situada no centro da capital e a outra no subúrbio fluminense. 

Embasada no dispositivo teórico da Análise de Discurso formulado por Michael 

Pêcheux na França nos anos 60, esta dissertação de conclusão de mestrado propõe uma 

reflexão que aborde a relação pouco debatida, mas intrínseca, entre escola e racismo.  

Não queremos dizer com isso que a escola não se refira ao racismo ou que ela não se 

mobilize contra ele, nem que seja omissa. Pelo contrário, ela promove ações pontuais 

objetivando produzir mudanças de mentalidade do brasileiro em relação às práticas racistas. 

Nessas ações percebe-se o interesse em positivar a presença do africano na constituição do 

brasileiro.  

Entretanto, o que queremos marcar não é a ausência de uma postura combativa da 

escola em relação ao racismo, mas a ausência de crítica em relação ao que ela mesma 

reproduz de racismo em suas práticas diárias. Podemos compreender essa ausência de crítica 

como silenciamento (ORLANDI, 1996), uma vez que o silêncio na perspectiva discursiva que 

adotamos não se define pela atitude do nada dizer sobre; o silêncio tem uma materialidade que 

se presentifica pela ausência daquilo que necessariamente não é dito ao se dizer, donde se 

pode concluir que o dizer sobre produz silêncios.  

E a escola produz dizeres sobre o racismo, gozando de uma posição de poder que a 

legitima socialmente a organizar e gerenciar os gestos de interpretação sobre essa temática. 

Acreditamos, por esse motivo, que os lugares temáticos costumeiros, as práticas pontuais e 

costumeiras anti-racistas na escola produzem ao mesmo tempo e paradoxalmente combate e 

perpetuação do próprio racismo como efeito dessas práticas. Eleger a beleza negra da escola, 

ou produzir cartazes para o dia da consciência negra não fazem alterar a incidência de práticas 
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racistas que vivenciamos dia a dia no interior – e fora – das instituições de ensino em que 

trabalhamos.  

Assim, em meio ao efeito da evidência, do sentido tomado como óbvio, de que a 

escola em geral seja uma aliada no combate ao racismo,silencia-se a possibilidade de 

questionamento sobre o que no próprio modo de atuação do sistema educacional brasileiro 

pode estar contribuindo para sua reprodução. Racismo que se manifesta no interior da escola e 

fora dela, tendo em vista que os sujeitos não assumem no social apenas a posição de aluno, ou 

de professor, ou de funcionário de secretária, de inspeção etc. 

Junto ao que acabamos de dizer, as formas costumeiras de tratamento da questão racial 

nas escolas mencionadas parecem se fortalecer com a ideia de que no Brasil não há conflito 

racial, mas práticas racistas pontuais, isoladas. Acreditamos que essa ideia contribua para a 

constituição de políticas anti-racistas que acabam por restringir a questão ao plano das ações 

individuais, retirando dela sua dimensão social, econômica, política e histórica. 

Aliás a ideia de que no Brasil praticamente inexiste racismo tem uma historicidade, 

uma memória,muito vigorosa a partir do século XX, dado o movimento de valorização do 

mestiço, visto em autores como Gilberto Freire e Mario de Andrade. A ideia de que não haja 

racismo no Brasil remonta a um sentido em evidência ainda no século XIX, a saber, de que a 

escravidão tenha sido doce, suave, para os negros cativos, ainda mais se comparada ao modo 

como eram tratados os escravos em outras colônias na América. Sobre isso, o abolicionista 

Louis Couty1, por exemplo, chega a dizer que dado modo como os negros eram tratados no 

Brasil durante a escravatura,acabaram por preferir a condição de escravos a lutar por sua 

liberdade. (In: DOS SANTOS, 2002). Uma concepção como essa, a nosso ver, só é possível 

de se constituir a partir de uma perspectiva racialista, já que para sua formulação é necessário 

que se sobreponha a associação negro e escravizado no Brasil. 

 Talvez por isso as intervenções do Estado via escola, ou via mídia, atualmente, 

coadunem em suas ações uma prática ineficaz de “conscientização” - por ir no viés de 

propagandas institucionais, na maioria das vezes, “clichês” ou por ir no viés de uma 

legislação repressora, punitiva, conduzindo e  reduzindo o debate sobre o racismo no Brasil ao 

plano das práticas individuais, já que num Estado de direito o indivíduo é responsável por 

suas atitudes. Desta maneira, é sobre ele que deve incidir a lei. 
                                                 
1 Louis Couty era francês, entretanto morou por longa data no Brasil, onde exerceu o magistério na Escola 
politécnicae no Museu do Rio de Janeiro de 1874 a 1878. Intelectual abolicionista, “primava pelo racismo 
e pelo desejo de transformar o Brasil a partir da implantação de mão-de-obra estrangeira” (Dos Santos, 
2002, p. 83). A escolha desse autor para a composição de nossa reflexão se deu pelo viés já enfatizado por 
Dos Santos ao reconhecer que “o fato de se estar discutindo a escravidão brasileira em solo francês 
mostra o trânsito das ideias européias em nosso país e o acesso de nossos pensadores a elas”. (Ibidem) 
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 Assim, ponderamos se o Estado não provoca a cada nova lei anti-racial que sanciona, 

incluindo aí, mesmo que de natureza diversa, a lei das cotas universitárias para afro-

descendentes, não mais do que um deslocamento nas formas de exteriorização do racismo.  

Dessa forma, interessou-nos uma abordagem discursiva que considerasse o processo 

de construção da significação do negro no Brasil produzido no interior da escola. Justifica-se 

essa abordagem porque uma das leis de cunho anti-racial, sancionada em 2003, a lei 

10.639/03,guarda uma especificidade em relação às demais leis anti-racistas: ela se propõe a 

intervir a partir de um aparelho ideológico de Estado, ao incluir estudos sobre a África, em 

específico a África da diáspora negra, no currículo do Ensino Básico público e privado em 

todo território nacional. 

 Abre-se, assim, a possibilidade, e porque não dizer a oportunidade, de se produzir 

novos gestos de interpretação (ORLANDI, 1996) sobre o lugar do negro na história do Brasil, 

diferentes daquele cristalizado em livros didáticos tradicionais de história, em específico, o 

livro História: das cavernas ao terceiro milênio, de Patrícia Ramos Braick e Myriam Becho 

Mota (2206). Muitos livros didáticos de história da África foram editados com a finalidade de 

servir a esse propósito. Desde 2003, então, as escolas em que atuamos como professor, 

recebem esse material que se avoluma em suas bibliotecas e salas de leitura, sem serem 

utilizados2.   

Sendo assim, vimos como oportuna a elaboração de um trabalho em Análise de 

Discurso, porque, como teoria materialista dos processos de constituição dos sentidos, sinaliza 

que a história da produção dos acontecimentos não está acima ou separada da história da luta 

de classes,apontando com isso para a possibilidade de se compreender que a prática científica 

– em nosso caso a prática do historiador que produz livros didáticos – não está separada da 

prática política, uma vez que as duas práticas são determinadas por condições sócio-históricas  

e ideológicas. Portanto, podemos entender a neutralidade do pesquisador, a objetividade com 

que aborda seus objetos, ou a impessoalidade que imprime aos textos por um determinado 

tipo de escrita que caracteriza a produção científica como efeito do funcionamento lógico-

discursivo, que segundo Pêcheux (1988 [1975]), simula uma descontinuidade entre ciência e 

ideologia, produzida simultaneamente pelo funcionamento de outros dois efeitos ideológicos: 

o da unidade do sujeito e o da evidência do sentido.     

Supondo que o efeito de verdade - efeito ideológico da descontinuidade entre ciência e 

política - construído pelo livro didático História: das cavernas ao terceiro milêniodidático 

                                                 
2  Não há registro de qualquer retirada desses livros didáticos das bibliotecas dessas escolas até a data em 
que fizemos essa consulta – 02/05/2012. 
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(2006) sobre o que narra da história do Brasil produz silenciamentos sobre a África e o negro, 

tomamos a produção didática  “História e cultura africana e afro-brasileira”, de Nei Lopes 

(2008), como corpus empírico da pesquisa, pois, se tal livro vem com a finalidade de pensar o 

negro de modo outro, de saída pode-se supor que ele se apresenta já como crítica à maneira de 

a história do Brasil ser interpretada por grande parte de livros tradicionais de história.  

Nos termos da Análise do Discurso, interessa-nos, com a análise, poder dizer se a obra 

de Nei Lopes poderia representar o surgimento de uma nova formação discursiva, ou seja, a 

constituição de uma matriz de sentido desidentificada da posição-sujeito dominante ocupada 

pela história oficial, que assume, não raro, uma visão eurocêntrica da história, que de modo 

geral se tornou hegemônica em nações que advieram da condição de colônia..Grosso modo 

definidas como matrizes de sentido, o conceito de formação discursiva, pensada por Pêcheux 

(1975), se torna imprescindível, como veremos mais adiante, para a identificaçãodas 

diferentes, e por vezes, contraditórias posições que o sujeito pode ocupar no discurso. 

Posições essas que representam a inscrição do sujeito a uma dada formação ideológica 

(Pêcheux, 1988 [1975]), a partir da qual suas palavras produzem seus efeitos de sentido.  

Não pretendemos defender aqui, entretanto, a ideia de que exista um sentido puro e 

verdadeiro da(s) África(s), desvirtuado pela visão hegemônica da história oficial. Na 

perspectiva discursiva da Análise do discurso, os sentidos são efeitos produzidos por gestos 

interpretativos, não havendo espaço, portanto, para pensarmos uma África autêntica como 

insiste defender alguns historiadores, autores de livros que, ao avesso da história oficial, 

objetivam denunciar as distorções praticadas sobre a África, reclamando para ela seu sentido 

verdadeiro. Não há sentido verdadeiro, mas sentidos hegemônicos. À guisa de exemplo, 

citamos um trecho da obra O negro no Brasil de hoje, dos historiadores KabengeleMunanga e 

Nilma Lino Gomes (2006), publicação presente na biblioteca das escolas em que atuamos, e 

que servem de fonte para pesquisas dos alunos: 

 

 
“Não faltam imagens e registros históricos (antes da era colonial) 

capazes de mostrar uma África autêntica (...) Essas imagens de uma áfrica 
autêntica  pululam nos testemunhos dos viajantes árabes que se 
aventuraram nos países da África ocidental entre os séculos IX e XI e dos 
navegadores portugueses que, no alvorecer da era das navegações no 
século XV, começaram a se aventurar mais ao sul do continente de forma 
mais sistemática” (MUNNGA e GOMES, 2006, p. 32 – Grifos nossos)  

 

 

 



12 
 

Diferente dessa perspectiva, entendemosque não haja uma “África autêntica”,mas 

efeitos de sentido produzidos por gestos de interpretação não hegemônicos, que partem de 

diferentes posições sujeito, buscando produzir efeitos de sentidos outros sobre o lugar da 

história e da cultura  afro-brasileira no ensino de história do Brasil nas escolas.    

Por isso inicialmente nos interessou perceber em que medida a interpretação sobre a 

África produzida pelo material didático tradicional de história3, adotado nas escolas públicas 

em que trabalhamos, mobiliza para o negro uma imagem que não intervenha sobre a 

recorrência de dizeres racistas formulados e em circulação no interior dessas escolas. Diante 

das práticas discursivas racistas formuladas por alunos, vislumbramos que os sentidos 

produzidos para o negro e para a África não são confrontados pelo que sobre eles é dito pelo 

livro didático tradicional. Pelo contrário, há uma certa continuidade entre a imagem do negro 

produzida pela prática racista dos alunos em que aparece como preguiçoso, indolente, menos 

capaz intelectualmente, etc, e a imagem do negro produzido no interior do livro didático 

tradicional, no qual o negro é referido principalmente pela sua condição escrava.   

Sendo assim, lançamos a hipótese nesse trabalho de que essa imagem seja ainda hoje 

preservada pela narrativa proposta por determinadas produções didáticas adotadas para o 

ensino de história nas escolas, especificamente naquelas em que atuamos. Isso nos leva a 

ponderar se de algum modo as práticas racistas, principalmente as dos alunos, com as quais 

nos deparamos cotidianamente no espaço escolar, não estejam condicionadas pela maneira 

como os negros e  África são significados por parte dos livros de história trabalhados em aulas 

de história geral e história do Brasil. Sim, porque, se entendemos junto com Orlandi (1992) 

que o todo dizer é um recorte no interior de um conjunto de dizeres possíveis, ou seja, que 

todo dizer implica na produção de silêncio, constituído no fato mesmo de nomear, podemos 

nos indagar se não há no dizer produzido pelo livro didático de história sobre o negro e sobre 

a África uma política do silêncio por meio do qual sentidos outros para o negro e para a 

África estejam interditados a significar. E ainda, se o livro didático História e cultura 

africana e afro-brasileira de Nei Lopes (2008), representa a assunção de uma posição-sujeito 

capaz de poder dizer e significar diferentemente o negro e a África ao mobilizar uma memória 

até então interditada ao sujeito-aluno-brasileiro. 

Consideramos que haja na produção didática de história História: das cavernas ao 

terceiro milênio (2006) uma interdição em curso pelo fato de queo sentido produzido para a 

negritude nessa obra parece, à primeira vista, estabelecer-se a partir de um processo de 

                                                 
3 Para diferenciar as produções didáticas de história que antecederam a sanção da lei 10.639/03, optamos 
por nos referir às que a antecedem por didáticos tradicionais de história. 
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ruptura entre o negro e a África, ou seja, dos negros com suas culturas, com suas línguas, com 

sua memória, afinado ao modo como, a partir da diáspora, o negro passa a ser 

hegemonicamente significado ao longo das sucessivas gerações pós-abolição no Brasil, cujo 

efeito é o de fazer com que os próprios negros assumam posições de identificação, de 

conformação e de reprodução da ideologia dominante, branca, embora movimentos de 

resistência, com maior ou menor visibilidade social, tenham sempre produzido suas marcas na 

cultura.    

Assim, o negro que se afigura como um ser inferior, é o negro subjugado pela forte 

influência da perspectiva eurocêntrica de civilização na intelectualidade brasileira, constituída 

historicamente pela hegemonia do discurso religioso europeu dos séculos XV ao XVII, assim 

como do racionalismo ilustrado europeu do século XVIII e do evolucionismo racista do 

século XIX. Acontece que os efeitos da re-significação imposta ao negro e a suas culturas não 

localizam ou restringem, entretanto, a questão a uma contingência histórica – a escravidão -, 

mas a permanência de uma visão determinista sobre a qual o racismo vai circulando no social. 

O que nos traz especial interesse pela questão é que posições racistas vão se estabelecendo de 

diferentes maneiras no espaço escolar. É por isso que nos apraz uma abordagem que considere 

o racismo produzido e sustentado na relação entre edições didáticas de história produzidas no 

século XXI e dizeres produzidos por alunos do ensino fundamental e por professores das duas 

escolas públicas já mencionadas.  

É certo que abordar o racismo é sempre delicado, porque não se pode perder de vista 

que ele tem muitas formas de atuação, uma vez que o leque de possibilidades de sua 

manifestação é vasto, atuando da esfera macro-política às situações cotidianas de 

interlocução, em que tomam, talvez, uma forma mais sensível, mas nem por isso mais visível.  

No momento de trabalhar na construção dos objetivos da pesquisa, demo-nos conta, então, de 

que a nossa questão não deveria se contentar com a busca de formas menos evidentes da 

prática racista, mas em compreender o funcionamento de processos de significação que a 

fazem evidente, naturais. Por isso o que nos trouxe, inicialmente, maior interesse e motivação 

para a pesquisa foram as manifestações racistas mais duras.  

É que elas justamente nos interessam pelo fato de produzirem um efeito paradoxal de 

atuação do racismo: de tão explícita, de tão recorrente, acaba por se banalizar, sendo esse o 

funcionamento da ideologia: o de naturalizar sentidos que se fixam socialmente como 

verdades inquestionáveis. Verdades que se produzem pelo efeito de apagamento do que, em 

Análise do Discurso, se compreende por historicidade dos sentidos: apagamento de toda a 
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trama discursiva a partir do que determinados sentidos se estabelecem como óbvios para o 

sujeito.     

Assim, o processo de cristalização, por exemplo, da ideia da ausência de conflito racial 

no Brasil vai produzindo seus efeitos, dentre eles o de colocar a questão racial em lugar de 

menor destaque na sociedade, comumente submetida ao tema da desigualdade social, em que 

o elo de sentido entre o fato de a população pobre ser constituída, em grande parte, por negros 

e pardos e a população rica ser formada por grande maioria branca aparece mais como um 

reforço aos argumentos racistas do que o contrário, uma vez que não se nega a desigualdade 

social no Brasil, mas o racismo.  

Dessa forma, o fato de o negro ocupar a margem não passaria, a princípio, de uma 

simples coincidência, produzindo efeitos de naturalização da ideia de que se a margem da 

sociedade é ocupada pela população negra é porque em grande medida a culpa é dela mesma, 

dada a sua inaptidão natural, biológica, “ao trabalho contínuo e inteligente”, citando Louis 

Couty. Ainda segundo esse mesmo autor “no Brasil, o negro escravo tem (teve) os meios de 

sair, ele mesmo de sua condição” ( In: Dos santos, 2002, p.86) . Isso quer dizer, não saiu 

porque é inapto, ou como Couty mesmo defendia, não saiu porque era interessante ao negro 

cativo sua condição, pois era muito melhor do que aquela em que vivia na África. .  

O que queremos reforçar com essa citação, para além de enfatizar o caráter 

determinista do racismo, é o fato de que os sentidos retornam, convivem no seu contraditório 

como memória, de modo que aquilo que se diz está sempre em relação a outros dizeres 

(Orlandi, 2009).  

Lá atrás, no século XIX, Couty, sob a determinação das condições históricas de seu 

tempo, mais preocupado com a constituição de uma nação industrializada, liberal, do que 

propriamente com a condição escrava do negro, compartilhava - mesmo abolicionista - da 

ideia racista, construída historicamente pela intelectualidade européia dos séculos XVIII e 

XIX, de que os negros africanos tinha um traço que lhes era inato: eram menos evoluídos no 

uso da razão que os brancos europeus, portanto incapazes de aprender e desempenhar funções 

próprias de um sistema produtivo industrial que lhes exigiria mais do que apenas a força dos 

braços. Não à toa, Couty foi um dos principais defensores da ideia de se efetivar a abolição da 

escravidão de forma gradual, lenta, garantindo, concomitante à proposta de branqueamento da 

população, praticada, sobretudo, pelo incentivo ao movimento migratório de trabalhadores 

europeus pra o Brasil, já que a presença desses trabalhadores era vista como única 

possibilidade de constituição de uma nação próspera, desenvolvida social e economicamente.       
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Hoje, o racismo continua subsumido, só que agora, ao grande tema da desigualdade 

social, a partir do qual ele é tomado como conseqüência e não como causa do lugar marginal 

que ocupa o negro na sociedade brasileira, o que caba por produzir, hoje, o mesmo efeito do 

racismo presente em Couty no século XIX. Dito de outra maneira, se o negro ocupa a 

margem, agora no interior de um sistema capitalista democrático, é porque sua “natureza” se 

mostra incompatível com esse sistema, que lhe exige determinadas habilidades que se 

julga(va) não serem capazes de desenvolver. Socialmente, segundo essa perspectiva, os 

negros acabaram por ocupar a margem da história do Brasil por merecimento próprio. 

Intriga, como já foi pontuada, a circulação - na forma de uma repetição recorrente - de 

dizeres racistas no interior da escola que vão nessa mesma direção. E das inúmeras situações 

em que a fala racista aparece na escola, é na sala de aula e na sala dos professores que 

recorrentes manifestações racistas ganham contorno determinista.      

Citamos, à guisa de exemplo, o diálogo entre duas professoras ocorrido na sala dos 

professores de uma das escolas em que trabalhamos. Uma delas, branca (a quem nos 

referimos como professora A), contava sobre as dificuldades por que sua família passou 

quando ela e seus vários irmãos ainda eram crianças. Contava ela que cresceram na favela, 

que mal tinham onde dormir; mas que com muita determinação, aliada à educação rígida dos 

pais, conseguiram todos eles uma boa formação, frenquentaram a escola e a universidade, 

conquistando, assim, bons trabalhos, boa remuneração, etc. Eis que a outra professora ( a 

quem alcunhamos de professora B), também branca, toma a palavra e conclui “tá vendo, 

conheço muito branquinho pobre, e aí, e o racismo? Por isso que eu digo, são dadas a eles 

(aos negros) chances, oportunidades, mas...”.  

A partir desse exemplo, queremos chamar a atenção para o fato de que “as palavras 

falam com outras palavras. Toda palavra é sempre parte de um discurso. E todo discurso se 

delineia na relação com outros dizeres que se alojam na memória”. (Orlandi, 2009, p.43). Mas 

pelo efeito ideológico de unicidade do sujeito - efeito esse que circunscreve e evidencia o 

sentido, e que o faz aparecer como produto da intencionalidade subjetiva - produz-se o 

apagamento para o mesmo de todo o conjunto de dizeres já formulados e esquecidos que, no 

entanto, coabitam e determinam o dizer a cada tomada da palavra. Conjunto de dizeres esse 

que constitui o interdiscurso, conceito que nos permite pensar numa exterioridade que não se 

encontra fora da formulação, como um apoio para o dizer, mas inscrita no interior mesmo de 

sua textualidade.     

Que sentidos coabitam, pela memória, a formulação da professora que nos permitem 

identificar posições ideológicas contraditórias no interior da textualidade produzida?  
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Sim, porque, num primeiro momento, ao negar o racismo contra os negros no Brasil 

(“tá vendo, conheço muito branquinho pobre, e aí, e o racismo?”), o sujeito na posição social 

de professora (B) se coloca como não racista. E faz isso por viés da negação da questão, 

produzida sobre a evidência de que não se pode haver racista onde não há racismo. 

Mas em seguida, apontando para uma aptidão natural dos negros para a marginalidade, 

ao dizer “são dadas a eles (aos negros) chances, mas...”, o sujeito assume uma posição 

ideológica antagônica frente àquela inicialmente assumida. A conjunção adversativamasque, 

para Garcia (1977),produz oposição na direção de sentidos, garantiria tal antagonismo, 

sobretudo, pela consideração da expectativa lançada pela oração “são dadas a eles chances”.. 

No entanto, o sentido de oposição acaba por se estabelecer não em relação às oportunidades 

dadas aos negros (oportunidades ruins, mal remuneradas, etc), mas ao fato de os negros serem 

capazes de ascender socialmente pelo trabalho qualificado. O conectivo coordenativo 

adversativo seguido da suspensão da fala, que não representa, de modo algum, falta de 

sentido, permite que a continuação da frase esteja garantida pelo imaginário e pela memória.  

Entretanto, para prosseguirmos em uma abordagem que considere os efeitos da 

memória sobre o dizer, a abordagem de Garcia (1977) se mostra para nós como insuficiente, 

pois ela se limita a uma consideração lingüística do mas, detendo-se a uma descrição geral de 

seu funcionamento no interior das relações intralingüística. Nessa perspectiva, o da lingüística 

estrutural, o que interessa são as relações coesivas, lógicas, horizontais, que os conectivos 

expressam entre as partes de um texto. E não se poderia estabelecer tal compreensão sobre o 

valor de conectivo adversativo domas sem tomar o texto, pelas palavras de Pêcheux (In: 

ORLANDI, 2009, p. 115) como “uma seqüêncialingüística fechada sobre ela mesma”, pois, 

partindo dessa definição de texto, o mas acaba por desempenhar um funcionamento 

estritamente lingüístico no interior da frase. Desta maneira, para considerarmos 

discursivamente os efeitos de sentido produzidos pelomas, no dizer da professora (B), 

devemos, ainda segundo Pêcheux, “referi-lo ao conjunto de discursos possíveis a partir de um 

estado definido de condições de produção” (PÊCHEUX. In: ORLANDI, 2009, p. 115).  

Então, não há como, ou não basta, para a perspectiva discursiva, em que se pretende 

atingir os processos de constituição dos sentidos, determinar uma função geral, essencial, para 

o mas, como a de opor ideias, por exemplo. Ao compreendermos, por viés da Análise do 

Discurso, que as palavras produzem seus sentidos no interior das condições de produção em 

que são enunciadas, podemos, então, dizer que 
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“os operadores (articuladores) de discurso o são a partir do ponto de 
vista. Isso significa que, em termos de estruturação discursiva, as unidades 
que concorrem para isso não o fazem por sua essência mas por seu modo 
de funcionamento. Um operador pode ser operador de frase (lingüístico, 
portanto) ou de discurso, dependendo da maneira como analiso o seu 
funcionamento” (ORLANDI, 2009, p.117 – grifo nosso)  

 

 

E pelo modo como percebemos o funcionamento domasno dizer da professora (B), 

relacionado às condições de produção imediatas  e históricas a esse dizer, podemos notar a 

partir do que ele (i)mobiliza de memória , sua função argumentativa, a partir da qual se torna 

possível  determinar a inscrição do sujeito a uma ou outra posição ideológica frente ao que 

diz.        

 Assim, percebemos - pelos efeitos de inscrição domas como operador discursivo - 

haver a mobilização de uma mesma memória sobre o negro no dizer da professora (B) (2012) 

e no de Couty (In: DOS SANTOS, 2002 [1881]), de forma que nos arriscamos a inscrevê-los 

em uma mesma posição ideológica, que chamaremos de racista. Por isso mesmo que por meio 

de diferentes palavras, apontamos o mesmo efeito de sentido de exclusão (por uma natural – 

biológica – inferioridade dos negros em relação aos brancos) para o negro. Ambos os sujeitos 

em seus dizeres marcam igualmente a necessidade de uma distinção hierarquizada entre 

brancos e negros, cujo efeito é o de conferir à população negra, ou afro-descendente, a 

responsabilidade sobre as mazelas sociais por que passaram e passam no Brasil. 

Ademais, ao dizer “eles” (“são dadas a eles chances”), o sujeito marca uma relação 

antagônica entre brancos e negros que se estabelece por critério, sobretudo, fisiológico, pois 

que incide diretamente sobre a cor da pele. 

A assunção de diferentes e contraditórias posições ideológicas no interior mesmo do 

dizer da professora (B) fica posta se seguirmos a trama discursiva que constituem a 

formulação em análise. Podemos inclusive explicitar, a partir disso, que o sujeito não exerce 

total controle sobre o que diz. A professora (B) não se lembra de ter estudado ou lido as 

proposições da doutrina racialista dos filósofos das luzes europeus, ou textos de Louis Couty 

sobre as teorias racistas formuladas sob influência do evolucionismo científico, em que se 

defende “arduamente os argumentos biológicos segundo os quais o destino dos povos é 

determinado por sua raça” (DOS SANTOS, 2002, p.48). Mesmo assim esses sentidos estão 

presentes em seu dizer. E parece ser uma constante o racismo irromper dissonante em meio a 

formulações que inicialmente o nega (“conheço muito branquinho pobre, e o racismo?”), para 

em seguida afirmá-lo (“são dadas a eles oportunidades, mas...”).  
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É a maneira, portanto, com que se formula o dizer que nos importa, na medida em que 

é por meio dela que podemos vislumbrar um fio de memória que vai se estabelecendo entre o 

dizer da professora e as proposições racistas, em especial, aquelas advindas do século XIX, 

“período em que a ideia de evolução torna-se o paradigma incontestável para toda 

investigação científica, já não se aceitam tolerantemente as diferenças entre os homens” (DOS 

SANTOS, 2002, p.46).  

Partindo da perspectiva discursiva dos processos de significação, que propõe pensar o 

sentido, ou melhor, os processos de constituição dos sentidos, buscamos nesse trabalho 

questionar certas obviedades que, no campo educacional, paradoxalmente fortalecem, junto ao 

sentido de que vivemos numa sociedade isenta de embate racial, a fixação de um racismo 

acomodado, acostumado em práticas que se entrecruzam em essência pela (in)consequente 

indiferença histórica que a própria escola reproduz em relação aos negros.  

  Para abordar as questões que daí decorrem, dedicamo-nos em apresentar a Análise de 

Discurso francesa, disciplina a que nos filiamos para conduzir esse estudo. A escolha pela 

perspectiva materialista dos processos de significação, lugar material onde se inscreve a 

ideologia, o embate entre classes, a luta entre posições de poder, tem a ver com a 

possibilidade que ela nos apresenta de deslocamento dos lugares comuns a partir dos quais o 

racismo contra o negro é abordado em estudos acadêmicos4. Pois, diante dos efeitos da 

divisão e consequente dispersão dos saberes no interior das ciências humanas, a polarização 

entre considerações lingüísticas de um lado e históricas, sociais e ideológicas de outro, 

impuseram às questões relacionadas ao negro, ainda hoje, um tratamento, sobretudo, 

historiográfico, sociológico e antropológico.  

Encontramos, em todo caso, na Análise de Discurso, uma perspectiva teórica crítica a 

essa polarização. E o conceito de discurso, representa a tentativa de superar tal polarização, 

pois para considerarmos o discurso enquanto objeto teórico é necessário tomar a linguagem 

em seu funcionamento, uma vez que, necessariamente devemos concebê-lo como produto da 

relação constitutiva entre língua e história. Para se compreender essa relação sem que se 

produza sobre ela uma simples justaposição de diferentes materialidades, lingüística e 

histórica, a Análise do Discurso compreende a história como exterioridade – historicidade – 

que, no entanto, não é exterior à língua, mas constitutiva a um só tempo da língua e dos 

                                                 
4 A busca por bibliografia que nos amparasse nesse estudo, mostrou-nos que a maior parte da produção 
editorial sobre questões que se dirigem ao tratamento das relações raciais no Brasil são produzidos 
especialmente pela sociologia, pela antropologia e pela historiografia. Há pouco em filosofia, em 
lingüística, ou mesmo em AD. O viés da AD traz interesse pela possibilidade de uma abordagem que 
considere a língua e a história a um só tempo nos processos de produção de significação.  
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sentidos, “uma vez que o texto – diríamos o discurso – não é um conjunto de enunciados 

portadores de uma e até mesmo várias significações. É antes um processo que se desenvolve 

de múltiplas formas, em determinadas situações sociais”. (ORLANDI, 1996, p.54)  

Para se considerar o discurso, então, é necessário considerar que as palavras não 

guardam um sentido, mas produzem efeitos a partir das condições de produção em que elas 

são enunciadas: 

 

 

“O sentido não pertence à própria palavra, não é dado em sua relação 
com a ´literalidade do significante’; ao contrário, é determinado 
pelasposições ideológicasque estão em jogo no processo sócio-histórico 
no qual as palavras, expressões e proposições são produzidas” (Pêcheux, 
1988, p.60 – grifo nosso) 

 

 

A partir dessa afirmação teórica de Pêcheux, podemos fazer uma rápida alusão e 

crítica ao politicamente correto, já que ele em sua atuação pressupõe justamente que as 

palavras signifiquem por si só. Retirar de circulação o termo negãoé desconsiderar o fato de 

que ele não significa sempre a mesma coisa, por não ser formulado sempre da mesma posição 

ideológica. Inúmeros significantes podem assumir sentido racista, desde que as condições de 

produção garantam esse efeito. O termo ‘moreno’ ou ‘moreninho’, deveras positivado 

socialmente, se dito entre dentes cerrados numa discussão como forma de caracterizar 

negativamente o outro pela cor da pele, também expressa racismo. Logo deveria entrar, junto 

com outros tantos significantes, na lista de palavras condenáveis pelo politicamente correto. 

Dessa forma, não questionamos que o intuito da intervenção do politicamente correto 

seja louvável, uma vez que reprime a prática racista com o intuito de promover a tolerância. 

Mas, assim como acontece com as leis penais anti-racismo, sua atuação é limitada, pois incide 

apenas sobre as formas de exteriorização do racismo. As posições ideológicas racistas mesmo 

não sofrem abalos, apenas se silenciam ou se tornam mais dissimuladas.    

Assim, considerando que as posições ideológicas racistas permanecem produzindo 

efeitos sobre a imagem do negro e sobre sua condição sócio-econômica, seguimos, no 

primeiro capítulo, com a apresentação de conceitos que nos foram primordiais para a 

fundamentação teórica e analítica da pesquisa, como discurso, sujeito, formação discursiva, 

interdiscurso e ideologia, pois por meio deles propomos produzir uma reflexão que trouxesse 

para o interior da questão do racismo na escola o papel que o livro didático de história do 

Brasil exerce nessa relação. E mais: que posição ideológica ocupa o livro didático de História 
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e cultura afro-brasileira, fruto da lei 10.639/03, em relação à História oficial do Brasil e aos 

falares racistas em circulação no interior da escola? De reprodução, de transformação?  

A proposta do primeiro capítulo, entretanto, não se resume ao objetivo de constatação 

da existência do racismo no Brasil, mas em compreender seu funcionamento enquanto 

discurso do poder, cuja regularidade aponta para um dizer racista específico, fazendo retornar-

permanecer posições religiosas, filosóficas e científicas produzidas na Europa e no Brasil nos 

séculos XVII, XVIII e XIX, a partir das quais se imprime a forte presença no imaginário 

social de hoje da ideia que vai oscilando regularmente entre a consideração do negro como 

não-humano e/ou como exemplo afirmativo da hierarquia evolutiva entre os diferentes tipos 

humanos (raças), na qual o negro é tido como raça que se encontra num estágio atrasado 

dentre as demais raças humanas em relação ao desenvolvimento da racionalidade. O negro 

passa a ser inferiorizado em relação ao branco europeu, assim como os seus hábitos sociais, 

crenças, línguas, memória. 

Se considerarmos o ensino escolar sobre a África, que “ziguezagueia” entre continente 

vencido pela força da colonização européia e continente marcado pela miserabilidade, por 

guerras e epidemias; e o ensino de história do Brasil a partir dos parâmetros curriculares 

nacionais, na qual a presença política do negro é anulada, não é muito difícil compreender que 

haja um colamento entre a idéia de negro e a ideia de África nas práticas racistas. 

Possivelmente daí advenha uma intolerância muito comum na escola ante as práticas que 

afirmem manifestações culturais brasileiras marcadas por forte influência africana. Não faltam 

exemplos. Recentemente, ainda em 2011, numa turma de trinta e cinco alunos, vinte e oito se 

apresentaram voluntariamente para desenvolver um projeto que culminaria numa 

apresentação de samba de roda, jongo e capoeira. Desses, sobraram apenas quatro alunos, os 

demais foram saindo, porque, segundo o que disseram, os pais os proibiram de participar por 

tratar-se de “macumba”.  

Voltando ao livro de história tradicionalmente adotados em aulas de história, em 

específico o livro História: das cavernas ao terceiro milênio (2006), acreditamos que do 

entrecruzamento do discurso historiográfico com o discurso pedagógico, a partir dos quais os 

didáticos são concebidos, é exercido um racismo silencioso que não oferece às práticas 

racistas explícitas de alunos e professores elementos que promovam a re-significação da 

posição marginal que o negro assumiu e assume historicamente na sociedade brasileira. 

Enfim, a pretensão foi de perceber regularidadesnos processos de produção de 

sentidos que permitiriam explicitar sua inscrição e identificação a uma determinada posição 

ideológica, no interior da qual a palavra produz política, uma vez que ela “ganha sentido 
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porque deriva de um jogo definido pela formação ideológica dominante naquela conjuntura” 

(ORLANDI, 2009, p. 63).  

Compreendendo que os sentidos não se originam no sujeito, embora seja esse o efeito 

produzido pela ideologia, segundo uma concepção althusseriana de ideologia (1983), - mas da 

retomada inconsciente de sentidos preexistentes disponibilizados pelo interdiscurso -, 

buscamos atingir o trabalho de construção da memória do negro produzido pela historiografia, 

presentes nas narrações propostas pelos livros didáticos deHistória do Brasil a partir  dos 

efeitos da neutralização do heterogêneo: a África. 

Já no terceiro capítulo, destinamos para a abordagem analítica do corpus principal da 

pesquisa, o livro (para)didáticoHistória e cultura africana e afro-brasileira, de Nei Lopes. 

Livro, fruto da lei 10.639/03, produzido com a intenção de amparar os estudos na escola sobre 

história da África e dos africanos no Brasil. Analisaremos, mais precisamente o prefácio e o 

sumário dessa obra.  

Apoiando-nos sobre o dispositivo teórico da Análise do Discurso, a análise visou 

mobilizar a noção de arquivo enquanto memória aberta na construção do corpus de análise. 

Essa noção rompe e produz deslocamento sobre a perspectiva de texto trabalhada pela 

historiografia, em que este é tomado como documento, para vislumbrá-lo como monumento 

(FOUCAULT, [1969] 2000), ou seja, o texto enquanto espaço aberto de significação, sempre 

passível de significar diferente, dadas as condições de produção imediatas e históricas que 

determinam gestos de interpretação sobre ele. 

 Para a análise, como já dissemos, organizamos o corpus em duas partes: apresentação 

e sumário. A despeito das diferentes propostas e funcionamento discursivo de cada uma 

dessas partes, o que buscamos vislumbrar na apresentação e no sumário diz respeito à 

identificação das diferentes (?) formações discursivas a partir das quais o sentidospara o negro 

e para a África produzem seus efeitos ideológicos e políticos.  

Assim, a proposta da lei 10.639/03 de apresentar uma nova estratégia de combate ao 

racismo de fato desestabiliza as costumeiras intervenções do Estado sobre a questão, ou, 

apenas sob novas vestes, reproduz um racismo, que, ao eximir o Estado de suas 

responsabilidades, reforce uma visão de que a condição marginal do negro advenha mais de 

sua inaptidão natural, dado o seu estágio evolutivo no uso da razão, do que propriamente de 

sua condição histórica? 

A questão que se impõe frente a essa proposta conduzirá a uma reflexão sobre a 

influência do livro didático de história sobre a prática racista no interior da escola. Se o aluno 

já chega racista na escola, por que, mesmo depois de frequentá-la por sete anos –tempo 
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mínimo de escolarização para que os alunos atinjam o sétimo ano do ensino fundamental – ele 

ainda, sem se dar conta, continua a definir o negro, a partir de uma imagem construída e 

sustentada pela perspectiva racialista em que ele, o negro, é considerado ora como não 

humano (“besta”, “macaco” etc.), ora como humano pertencente a uma “raça” inferior.    

Dessa maneira, para a análise, o diálogo que estabelecemos entre o livro didático 

tradicional de história e o livro didático da história da África e dos africanos no Brasil, 

produzidos pós lei 10639/03, se apresentou, por vezes, como caminho para uma abordagem 

analítica na busca pela percepção, no processo ideológico de naturalização de sentidos sobre o 

negro,  de possíveis deslocamentos de sentidos capazes de re-significá-lo, pois  

 

 

“todo enunciado é lingüisticamente descritível como uma série de 
pontos de deriva possível oferecendo lugar à interpretação. Esse lugar do 
outro enunciado é o lugar da interpretação que podemos considerar o 
interdiscurso, manifestação do inconsciente e da ideologia na produção dos 
sentidos e na constituição dos sujeitos”. (ORLANDI, 2009, p.59 – grifo 
nosso) 

 
 

Por mais que o livro didático tradicional de história produza o efeito de completude do 

dizer e dos sentidos, ele, enquanto prática enunciativa, apresenta seus pontos de deriva, sobre 

os quis propomos interpretação. 

Enfim, procuramos, por meio da análise, compreender o processo de construção, 

reprodução/transformação, do racismo em circulação no interior escolar. Como 

desdobramento dessa proposta, esperamos encontrar na produção de um gesto interpretativo 

outro, a possibilidade de promover um deslocamento na direção de novas práticas políticas 

que partam do reconhecimento do racismo como um grande entrave, desde a ausente política 

educacional para emancipação dos cativos no século XIX,para o desenvolvimento social no 

Brasil. Enquanto se nega o óbvio, afirma-se a inércia. 
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1.1- Contextualizando a questão: a lei 10.639/03 e a escola 

 
  

Há muito tempo as práticas escolares são vistas como ineficazes no sentido de uma 

abordagem menos viciada do racismo. Por isso organizações civis, dirigidas principalmente 

por cidadãos negros, vêm, nas últimas duas décadas, pressionando o Estado a reconhecer a 

existência do conflito racial no Brasil a promover novas formas de combate ao racismo na 

sociedade. 

Haja vista o Estado brasileiro,como consequência de sua participação em 2001 na III 

Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, Xenofobia e intolerância 

realizada na África do Sul, ter agendado compromissos na direção da implementação de 

políticas afirmativas como forma de combate ao racismo contra a população afro-descendente 

no Brasil. Talvez o que de fundamental essa conferência tenha acrescentado à questão 

advenha do reconhecimento, por parte do Estado brasileiro, do racismo como mecanismo de 

exclusão que assegura ao negro a ocupação das margens do poder. O capitalismo por si só, 

ancorado sobre o princípio da competitividade e do lucro, produz a desigualdade social, só 

que da parcela excluída que produz não é surpreendente a constatação, por meio de pesquisas 

estatísticas, de que a população considerada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estastística) como preta e parda – afro-descendente – seja aquela eu ocupa a base da pirâmide 

social.  

Dentre tais pesquisas destacamos a do IPEA (Instituto de Pesquisa econômica 

Aplicada) divulgada em 2009. Ela conclui que, no Brasil, a desigualdade social é racial. Tal 

pesquisa aponta para o fato de que, até o ano 2000, 68,85% dos indigentes no Brasil eram 

negros, assim como 63,63% dos pobres. No cruzamento dos índices de pobreza com o caráter 

racial, os negros representavam 70% do décimo mais pobre da população, enquanto os 

brancos, por outro lado, ocupavam 85% do décimo mais rico da população. Nesse sentido 

podemos dizer que mesmo que se considere biologicamente a inexistência de raças humanas, 

historicamente não há como não reconhecê-la.    

Assim, a partir dessa constatação, medidas foram tomadas pelo Estado no sentido de 

implementar tais políticas afirmativas em âmbito federal (essas políticas estão devidamente 

discriminadas no anexo1). Dentre elas, no dia 10 de janeiro de 2003, um acontecimento 

jurídico e histórico ganhou corpo discursivo, a lei 10.639/03 (anexo 2). Citamos, 

especialmente, o Artigo 26-A e o inciso 2º desse mesmo artigo: 
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- “Art.26-A. 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 incluirá 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 pertinente à História do Brasil”. 

Essa lei determina uma modificação significativa na Lei Federal nº9.394/96 (LDB), 

pois textualiza especificando tanto a inclusão da temática “História e Cultura da África e 

Afro-brasileira” nos estabelecimentos de ensino públicos e privados, com o intuito de 

promover ações anti-racistas no espaço escolar, como também a obrigatoriedade de se abordar 

determinadas questões que se julga não terem sido contempladas pela história oficial acerca 

da(s) África(s) e dos africanos.      

A consideração da lei 10.639/03 como acontecimento histórico e jurídico se ampara na 

definição de “acontecimento discursivo” presente em Pêcheux (1990). Para esse autor, 

acontecimento discursivo é o “ponto de encontro de uma atualidade e uma memória” 

(PÊCHEUX, 1990b, p.17), em uma dada conjuntura sócio-histórica. A atualidade de que trata 

Pêcheux (1990) remete para o que no acontecimento há de imprevisibilidade, de acidente, de 

singularidade, implicando no rompimento com a imposição imaginária da necessidade de 

estabilização dos sentidos. Enquanto que a memória remete para a neutralização do 

heterogêneo, organizando, delimitando espaços de significação.  

O que a lei 10.639/03, enquanto acontecimento discursivo, comporta de singularidade 

reside em sua proposta de repensar as práticas anti-racistas adotadas nas escolas. Práticas 

pedagógicas habituais que traduzem posições ideológicas contraditórias. Palestras, 

culminâncias de projetos pedagógicos em datas comemorativas como o dia do índio, o dia da 

abolição da escravatura, o dia da consciência negra não fazem alterar a incidência de práticas 

racistas, mostrando-se ineficazes para a formação de uma mentalidade supra-racial. Por isso a 

obrigatoriedade do estudo da história e da cultura africana e afro-brasileira - agora parte do 

currículo mínimo nacional - representar, enquanto prática política, a possibilidade 

enfrentamento da questão racial por um viés ainda inexplorado pelas políticas públicas de 

Estado.  

Mas, paradoxalmente, o que na lei 10.639/03 parece abrir para novas práticas políticas 

anti-racismo, se fecha pela atuação das regulamentações jurídicas que limitam, regulam, 

organizam e definem espaços próprios para a circulação dos novos saberes. Assim se 

especifica, por exemplo, as disciplinas que “especialmente” deverão trabalhar sob o controle 
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da nova orientação curricular – a disciplina língua portuguesa não está incluída nesse 

“especialmente” -, os livros que deverão servir de apoio didático em sala de aula – variados, 

mas previamente selecionados pelo Ministério da Educação (MEC) - e o tipo de formação que 

deverá ter o professor para ministrar as aulas – a capacitação é geralmente oferecida pelo 

próprio ministério da educação por intermédio das secretarias estaduais e municipais de 

educação. No fim de tantas especificações, não se sabe no cotidiano escolar se o estudo da 

África e da cultura afro-brasileira é uma disciplina ou não, ou seja, se deve ser tratado à parte 

ou em meio às aulas de história do Brasil ou história geral.  

Não se sabe, porque a história é pensada nas escolas - a partir da noção de linha do 

tempo, que imprime sobre a história um sentido cronológico e linear. A história da África e 

das culturas afro-brasileiras guardam sua própria linha do tempo, paralela, externa, à linha do 

tempo da história oficial do Brasil. Daí o contato entre essas duas histórias se mostrar tão 

pontual.       

Quem sabe por isso, até a presente data, nas escolas em que atuamos, as abordagens 

sobre a história dos negros no Brasil estarem tão vinculadas à temática do racismo:elaboram-

se projetos relacionados a essa temática para em seguida apresentá-los para toda a escola no 

dia da consciência negra. Diante dessa prática costumeira, o próprio racismo se mostra 

inabalável em fundamento, pois tais ações não produzem efeitos sobre a incidência consciente 

ou não do racismo no espaço escolar.    

Talvez porque a lei 10.639/03 não incida diretamente sobre o comportamento racista, 

cuja compreensão se supõe mais fácil e imediata, ela não tenha produzido transformações 

significativas nas práticas pedagógicas das duas escolas que observamos.   

 

1.1.1- Políticas raciais versus Políticas universais de educação 

 
 

 A partir de investimentos, por parte do Estado, na direção da universalização do 

ensino básico, algumas medidas particularistas e compensatórias, destinadas à população 

negra, foram tomadas (Anexo 3)5. Como exemplo, podemos citar alei que estabelece política 

de cotas para negros em universidades públicas. Essa lei trouxe a questão para um plano 

polêmico, em que o racismo acabou por se subsumir ao campo jurídico, centrado, sobretudo, 
                                                 
5 Esses dados estão reunidos no trabalho de Daniela Galdino, intitulado Culturas negadas na educação: 
notas sobre o silenciamento das religiões de origem africana no contexto brasileiro, publicado no sítio 
http://fama2.us.es/eee/ponenciaiscoloquioreligion/ponencia15.htm. 
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na legitimidade constitucional dos direitos individuais, assegurado pelo artigo 5º da 

constituição federal.  

Desse modo, a lei 10.639/03 nos importa, sobretudo, pelo fato de conferir 

especificação (nomeação) e distinção entre o que seja política racial do que se apresenta como 

política social, tendo em vista que as políticas raciais aparecem, geralmente, vinculadas às 

denominadas “políticas universais” de educação. 

Anovidade em relação  

às políticas universalistas na educação se deve, sobretudo, ao fato de a lei 10.639/03 não atuar 

simplesmente sobre a expectativa de aumento da oferta quantitativa de acesso à escola - a 

partir do que se constrói a evidência de que por si só esse acesso garantisse o combate ao 

racismo - pressupondo que as práticas racistas estejam diretamente ligadas à falta de 

escolarização, e que a escola, pelo fato de representar uma instituição de ensino, seja capaz de 

desenvolver nos alunos a “racionalidade” e com ela as condições intelectuais necessárias à 

compreensão e superação do preconceito. Não se questiona, a partir dessa concepção, o 

modelo de escola, as práticas pedagógicas atualmente ineficazes no combater efetivo do 

preconceito racial. O racismo não se apresenta apenas como prática exterior à escola. 

Silenciosamente estridente, ele é re-produzida no interior das instituições de ensino.   

Nesse sentido a lei 10.639/03 parece representar um avanço, pois serve como 

“reconhecimento” oficial de que vivemos numa sociedade racista, embora, paradoxalmente, 

anualmente, sejam produzidas e veiculadas propagandas institucionais com a intenção de nos 

convencer do contrário. Mas de modo singular essa lei abre para a possibilidade do debate 

acerca do modelo brasileiro de educação em nível curricular (qualitativo), não se atendo 

apenas a uma inclusão quantitativa verificável no projeto de “democratização – 

universalização - do ensino público”, ao qual já previa seus ineficazes efeitos o Movimento 

Negro, lá no final da década de 70, 

 

 

“as políticas universais não alteraram as desigualdades raciais. A 
evolução da escolarização entre os grupos assume trajetória semelhante, 
mantendo a diferença entre brancos e negros. Todos se beneficiam com mais 
escolarização, mas a desigualdade entre negros e brancos permanece 
inalterada” (BENTO; SILVEIRA; CHINALLI, 2005: 26 – grifo nosso). 

 

 

Portanto há quarenta e dois anos atrás as políticas universalistas de inclusão escolar já eram 

apontadas como ineficazes para a efetiva inclusão social da parte afro-descendente da população 
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brasileira. Se levarmos em consideração que as primeiras reivindicações por medidas inclusivas da 

população afro-descendente no Brasil se deram concomitante à abolição da escravatura6, podemos 

perceber quanto atrasadas e destorcidas elas chegaram na segunda metade do século XX. A 

escolarização de fato chega para o negro, mas uma escolarização pública de baixa qualidade - pois são 

baixos os investimentos públicos em educação básica pública no Brasil, aproximadamente 5,5% do 

PIB (Produto Interno Bruto) e alta (majoritária) a freqüência de negros nos estabelecimento de ensino 

oficiais – e que, portanto, se apresenta ineficaz, já nos anos 70, enquanto medida política de inclusão 

social.  

Outro aspecto a ser considerado dessas políticas é o da denominação oscilantedas 

políticas públicas de ensino direcionadas aos negros. Ela joga fazendo com que os afro-

descendentes signifiquem ora como brasileiros ora como negros. Essa divisão se explicitano 

modo de nomeação de tais políticas: de um lado temos as políticas universais, sociaise de 

outro aspolíticas raciais. Enquanto aquelas se referem ao brasileiro, e não ao negro, estassão 

direcionadas a eles em particular. Ora, com isso percebemos, então, que os sentidos de negro 

e brasileiro nem sempre se recobrem significativamente quando referidos pelo Estado7. O 

universal (brasileiro) que deixa de contemplar um particular (negro), não deixa imediatamente 

de ser universal? No entanto a idéia de “brasileiro” resiste, fazendo parecer que a perseguida 

identidade brasileira anda muito bem com uma perna – européia - só.  

Vemos na necessidade de menção particular ao negro, ao afrodescente, ao afro-

brasileiro, o estabelecimento de um espaço fronteiriço de tensão e distensão (entre o afro e o 

brasileiro), que se explicita na/pela materialidade mesma dessas denominações. É curioso 

como a forma material afro-brasileiro(a) produz ao mesmo tempo dois diferentes e opostos 

efeitos de sentido: o de proximidade (pertencimento) e o de exclusão (não pertencimento) do 

negro ao brasileiro. E é sobre o que essa relação de exclusão estabelece de lacuna para a 

                                                 
6 O historiador Flávio Gomes nos narra que “em abril de 1889, ou seja, menos de um ano de assinada a 
Lei Áurea, uma comissão formada por libertos no Vale do Paraíba enviou uma carta a Rui Barbosa. 
Reivindicava apoio do então jornalisa para denunciar que a legislação do fundo de emancipação de 1871 
– que previa recursos do governo imperial e principalmente responsabilidade dos proprietários de 
escravos em relação àqueles nascidos livres e beneficiados pela lei - pouco havia sido cumprida, 
especialmente no caso da parcela do imposto a ser destinada à “educação dos filhos dos libertos”. 
(Gomes, 2005, p.10) 
7 Embora nem sempre tenha sido assim, Flávio Gomes, no livro Negros e política (1888 – 1937), cita a 
parte final do parecer do Conselho de Estado do Império que, em 1875, rejeita a aprovação do estatuto da 
Associação Beneficente dos Homens de Cor, alegando que “os homens de cor, livres, são no Império 
cidadãos que não formam classe separada. E quando escravos não têm direito a associar-se. A sociedade 
especial é pois dispensável e pode trazer os inconvenientes da criação do antagonismo social e político: 
dispensável, porque os homens de cor devem ter e de fato têm admissão nas Associações Nacionais, 
como é seu direito e muito convém à harmonia e boas relações entre os brasileiros”(Parecer do Conselho 
de Estado do Império, 1875)  
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constituição da história do Brasil. que a lei 10.639/03 propõe interpretação - direção de 

sentido. 

Aliás, não só o negro e o brasileiro não se recobrem significativamente, quando, sob 

determinadas condições de produção, distintos modos de referenciar um e outro estabelece – 

por efeito mesmo dessa distinção - uma oposição hierárquica entre eles. Também outras 

posições discursivas, do mesmo modo, mantêm com a posição sujeito-brasileiro uma relação 

de não recobrimento. Em Leal (2012) podemos verificar o apontamento de questão 

semelhante, mas deslocado para relação do indígena com o brasileiro. Diz a autora, a partir da 

análise de sequências discursivas recortadas de discursos de parlamentares roraimenses, sobre 

a demarcação da terra indígena situada na região da Rapousa Serra do Sol, em Roraima, 

ocorrida na última década do século XX : 

“Há que observarmos uma nuance diferenciada na relação o povo 

roraimense/brasileiro e povo indígena (...) com povo indígena instaura-se um lugar outro, 

diferenciado, excluído de povo brasileiro. E pelo que se coloca, povo brasileiro (/roraimense) 

e povo indígena estão em relação de oposição”. (LEAL, 2012, p.176).        

Vê-se, a partir disso, que da posição discursiva ocupada pelo brasileiro produz-se, 

aqui e ali, sob o efeito da evidência de sentido de que brasileiro subentende “uma totalidade 

no âmbito de estado e de país”, construções referenciais para negro e para o índio, em que 

ambos passam a ocupar um lugar discursivo outro, estranho, ao ocupado pelo brasileiro, 

constituindo com ele uma relação que se estabelece pelo conflito. 

 
1.1.2- Lei 10.639/03 e o livro didático: uma nova abordagem para a história do 

Brasil?  
 

 

Definimos nosso interesse em nos ater, nesse trabalho, sobre um dos efeitos materiais 

produzidos pela lei 10.639/03: a produção de didáticos de história da África cuja finalidade é 

a de amparar o professor e o aluno na abordagem desse tema em sala de aula. Dentre tantos 

publicados com essa finalidade, tomamos especificamente como corpus de análise o livro 

didático “História e cultura africana e afro-brasileira”, escrito por Nei Lopes8. Mas antes de 

                                                 
8 Nei Lopes é compositor e escritor. Nascido em 1942, é bacharel em direito. Sua obra literária, toda 
centrada na temática afro-brasileira, compreende mais de 20 títulos publicados, entre ensaios, ficção, 
poemas e obras de referência.   
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propor uma leitura analítica de tal produção didática, nos impõe a necessidade de 

questionamento sobre a existência mesma dessa lei em nossa sociedade. 

Em primeiro lugar porque ela aponta para uma contradição muito ao feitio daquela que 

se estabelece entre políticas universais e políticas raciais em âmbito educacional. Isto é, por 

que um material específico teve de ser produzido para estudo sobre a África nas escolas? O 

livro didático seja de história geral, seja de história do Brasil, e principalmente este, já não 

deveria comportar satisfatoriamente o estudo sobre a África e dos africanos no Brasil? Então 

quer dizer que existe o estudo da história do Brasil e agora, quase que como uma disciplina à 

parte, a história do negro (África)? Elas são passíveis assim de serem dicotomizadas, sem que 

se afetem ou que se contradigam? Por que o negro e a África não aparecem re-significados no 

próprio material didático destinado ao estudo da história do Brasil e dos brasileiros?  

Emborauma motivação clara da lei em questão seja estimular o anti-racismo, pelo 

intento de demonstrar que a África e os negros que chegaram ao Brasil também tem uma 

história , o que se vê, à primeira vista, em seus desdobramentos práticos é uma reafirmação da 

segregação entre o afro e o brasileiro, isto é, o estudo da África continua falando de fora, 

como um apêndice a ser integrado, mas ainda apêndice.  

Nesse sentido, o que se apresenta socialmente como política de inclusão - a lei 

10.639/03 - pode estar consolidando, a partir de seus múltiplos efeitos, o funcionamento de 

uma política de exclusão que não apenas opere com a interdição ao dizer, mas também e, 

sobretudo, com a fixação de um sentido produzido pela prática mesmo do falar “sobre”, bem 

ao modo da atuação do fascismo que, segundo Barthes (1978), não atua na interdição ao dizer, 

mas na incitação a um determinado dizer.  

O que queremos marcar é que o silenciamento a que nos referimos é de natureza 

diversa daquele silenciamento produzido pela censura, ou seja, pela impossibilidade do dizer. 

Pelo contrário, pode-se falar à vontade sobre a África e sobre o negro na escola;pode-se 

produzir datas comemorativos, palestras e livros didáticos sobre a história da áfrica e dos 

negros no Brasil, mas alterar o enredo de nossa história oficial narrada pelos livros didáticos 

de história, principalmente de história do Brasil, isso não se pode. 

 Se considerarmos, por exemplo, a abolição e o modo como os livros didáticos de 

história “retratam” o papel do negro nos embates políticos nas décadas que a antecederam e 

sucederam, devemos concordar com o historiador Flávio Gomes quando afirma em estudo 

sobre esse período que “essa é uma história que ainda não foi escrita”. (GOMES, 2005, p.12). 

Não à toa escolhemos para citar o tema da abolição, porque ele se confunde com o conflito 
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político travado entre monarquistas e republicanos pelo estabelecimento ou não de um novo 

regime político no Brasil, pois trata-se de uma época em que, segundo o mesmo autor, 

 

“paulatinamente constituíram-se leituras políticas sobre os sentidos de 
cidadania, mestiçagem, hierarquia e sujeição de vários setores sociais, nas 
quais, a questão étnica e o discurso sobre a nação dialogavam. Mesmo 
sob silêncios estridentes. Ou no alarde de sua negação”(GOMES, 2005, p.19 
– grifo nosso) 

 

 

A negação do diálogo entre a questão étnica e o discurso sobre a nação adveio em 

grande medida do medo da “africanização” do Brasil. Durante a segunda metade do século 

XIX, essa negação interditou a produção de novos gestos de interpretação sobre a questão 

racial e acabou por servir – em meio à ausência de projetos políticos de inclusão da população 

recém-liberta, que tanto isolou e oprimiu o negro socialmente – para o fortalecimento da 

importação de idéias racistas advindas da teoria evolucionista. O último qüinqüênio do século 

XIX talvez tenha sido a época em que se defendeu mais abertamente a inferioridade do negro 

ante o branco, traduzindo, assim, a falta de interesse, ou o receio, da elite política de intervir 

de modo efetivo na integração do negro à nação brasileira. A exemplo disso temos a 

resistência de setores abolicionistas em relação ao modo pelo qual abolição da escravatura se 

daria (e que se deu), de uma só vez, sob força de decreto-lei; além da crescente mobilização 

política em torno do projeto migratório, projeto amparado em concepções racistas.      

É na retomada da concepção de raça difundida nas primeiras décadas da república e 

muito presentes em dizeres racistas na atualidade que vimos coerência em propor um trabalho 

de leitura,amparado pelo quadro teórico-metodológico da Análise do Discurso, a partir da 

produção didática de Nei Lopes sobre a história da África e dos africanos no Brasil, produção 

essa fruto da lei 10.639/03.Com esse intuito, partimos da concepção que 

 

“todo falante quando diz algo o diz estabelecendo uma “fisionomia” para 
seu discurso de tal forma que, ao analisar, podemos reconhecer essa 
fisionomia como um tipo, ou melhor, eu diria que essa “fisionomia” 
representa um funcionamento discursivo”(ORLANDI, 1981)).  

 

 

O livro didático de Nei Lopes, enquanto discurso, possui uma fisionomia, uma 

materialidade lingüístico-histórica própria, a partir da qual buscamos delinear, por meio da 

análise de seu funcionamento discursivo, seu modo de produzir sentidos. 
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 Interessa-nos o dizer, portanto, como materialidade linguística e histórica em que se 

dá “uma atividade estruturante de um discurso determinado, com finalidades específicas” 

(Orlandi, id, ibidi), sinalizando para o fato de que, em Análise do Discurso, o sujeito e o 

sentido não se movimentam por fora da história e da ideologia. Desse modo o livro tradicional 

de história e o livro didático de historia voltado para o estudo da África marcam suas 

posições. Posições essas que à primeira vista parecem ocupar lugares distintos e antagônicos, 

já que o livro de Nei Lopes é produzido sob a condição de resposta ao que o livro tradicional 

de história silenciou tanto sobre a África quanto sobre a contribuição dos diversos e dispares 

povos africanos para a formação do brasileiro.   

Deste modo nos perguntamos se o livro de Nei Lopes, produzido com a finalidade de 

atender a lei 10.639/03, marcará de fato uma nova perspectiva de tratamento sobre o negro e 

sobre a África, possível de pôr em crise, ou melhor, de desestabilizar sentidos já cristalizados 

para um e outro na sociedade brasileira em especial pelo tratamento que receberam da história 

oficial? 

Essa questão nos leva a buscar a compreensão dos sentidos no âmbito de seus 

processos de produção; quer dizer, dos sentidos como efeito das condições de produção que 

comportam, a um só tempo, as circunstâncias imediatas da enunciação e o contexto sócio-

histórico e ideológico mais amplo, a partir do que a palavra passa a assumir esse ou aquele 

sentido - na história.  

Essa concepção, a do sentido como efeito da relação constitutiva entre língua e 

ideologia, que equivaleria à relação entre discurso e política, nega, pois, que haja uma 

essência ou imanência na relação palavra/sentido. Portanto, os sentidos que se apresentam 

socialmente como óbvios e evidentes correspondem, para a Análise do Discurso, ao efeito do 

trabalho da ideologia, que produz sobre o gesto interpretativo hegemônico a impressão de que 

ele seja o único e verdadeiro.   

É por isso que consideramos a ininterrupta produção de evidências - tanto do sentido 

como literal quanto dos sujeitos como origem dos sentidos - como efeito necessário à 

produção da subjetividade, mas também como uma questão política, uma vez que o processo 

de produção de sentidos evidentes resulta da luta político-ideológica pela hegemonia de um 

determinado sentido em detrimento de outros sentidos que permanecem silenciados, 

interditados, ou ainda, esquecidos. 

 Voltando-nos para os livros didáticos tradicionais de história, perguntamo-nos se 

elesnão produzem evidências sobre a História do Brasil. E que fisionomia esse dizer assume 

na textualidade desse falar sobre, cujo funcionamento discursivo parece implicar na 
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dissimulação da relação constitutiva entre língua e ideologia. Apontamos a objetividadecomo 

efeito dessa dissimulação, sob  a qual o discurso científico produz a evidência de que 

represente uma produção de linguagem ausente de gesto interpretativo. Acreditamos assim, 

por esse viés, que os conteúdos presentes num didático – seja ele qual for- acabam por serem 

concebidos como verdades históricas, que, como tais,resultariam (e se reproduzem) do efeito 

de neutralidade produzido pelo discurso científico, cujo funcionamento está justamente em 

garantir ao texto o efeito de apagamento do sujeito que o produz e, com ele,  o efeito da 

ausência do político e da ideologia na linguagem. 

 O livro didático de história assume comumente esse tipo de discurso - que marca uma 

visão cientificista da história, já criticada por Foucault (1969) e Pêcheux (1975) -quando 

submetido ao modelo positivista de produção científica, em que a  objetividade produzida 

pelo texto garante ao mesmo tempo o efeito de isenção ideológica do sujeito  (livro didático) e 

o efeito de  que a história seja efeito de si mesma. Pelo efeito da objetividade científica, 

portanto, a história aparenta erguer-se pelos próprios cabelos.  

No fato de o historiador fundamentar-se em textos compreendidos como documentos 

para construir textos de história se produz o efeito da interpelação ideológica cuja 

característica fundamental é a de dissimular sua existência no interior de seu próprio 

funcionamento: a ilusão de que o cientista atue como mero mediador entre o sujeito-leitor e a 

história, como se o texto fosse uma janela através da qual o sujeito-leitor pudesse contemplar 

a história tal qual ela é realmente, verdadeiramente.  

Desse modo, a história narrada pelo didático produz seus efeitos políticos embora um 

dos efeitos próprios da objetividade seja justamente o de negar a presença do ideológico e do 

político. Considerando que a escola seja o espaço de maior circulação dos didáticos de 

história, não deixamos de nos questionar sobre os efeitos da atuação de saberes pedagógicos 

na produção da evidência de que os fatos históricos descritos pelo livro didático 

correspondam ao que deva ser narrado, e a de que essa narrativa corresponda ao mesmo 

tempo ao universo do que deva ser sabido.  

Assim, lançamos a hipótese de que o livro didático de história não só antecipa ao 

aluno aquilo que ele deva aprender, mas também – e aí talvez encontremos seu aspecto mais 

intensamente político - atua como organizador dos gestos interpretativos a partir dos quais se 

fixam determinados sentidos para os acontecimentos históricos. Diante disso, nossa pergunta 

para o livro didático de história “História: das cavernas ao terceiro milênio” é: que sentidos 

são produzidos sobre o negro e sobre a África por essa discursividade? Que memória é 
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mobilizada e/ou imobilizada (interditada) sobre o negro e sobre a África que garantam uma 

determinada direção – dentre tantas possíveis - para esses sentidos? 

Essa problemática nos interessa, sobretudo, porque todo dizer delimita o dizível, já 

que entre o que se diz e o que se poderia dizer há a ideologia produzindo evidências e 

esquecimentos. Em nossa abordagem, partimos também com o intuito de perceber quais 

evidências e nelas os esquecimentos que constroem e delineiam para África e para os negros 

no Brasil uma feição que se naturalizou (des)conhecida para o brasileiro.  

Frente a essa fisionomia, o inciso primeiro do Art. 26-A da lei 10.639/03 propõe o 

resgate da “contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinente à 

História do Brasil”. Resgate esse que implica, por um lado, o reconhecimento de que a África 

e os negros sejam marginais à história do Brasil, e por outro a produção da evidência de que, 

ao avesso do livro didático tradicional de história, os livros didáticos de história da África - 

citamos em especial o livro de Nei Lopes - representem o conjunto de saberes esquecidos, a 

partir do que se produz o efeito de que esses saberes representem exatamente aquilo sobre o 

que se deve dizer.   
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II - QUADRO TEÓRICO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 
2.1- Historiografia e historicidade 

 

 

A produção editorial de didáticos voltados para o estudo da África, impulsionada, 

sobretudo, pela sanção da lei 10.639/03, chega às escolas. A partir dela vão se produzindo 

gestos de interpretação sobre a história da África e das culturas africanas e afro-brasileira com 

a finalidade de reinterpretar a história do Brasil. Essas produções chegam como resposta ao 

modo de a história oficial significar a África e os negros em livros didáticos de historia geral e 

do Brasil, já adotados pelas instituições de ensino. E nossa questão incide, justamente, sobre o 

modo como os sentidos para a África e para o negro na história do Brasil são produzidos a 

partir de diferentes textos didático de história, uma vez que “o olhar discursivo compreende 

que o acontecimento histórico, enquanto acontecimento da ordem da realidade, das práticas 

humanas, pode ser discursivizado de diferentes maneiras e produzir efeitos de sentido 

diversos” (Silva, 2008, p.15) 

Daí advém a indagação norteadora desse trabalho: em sua constituição, que 

deslocamentos este material pedagógico, em especial o já citado livro “História e cultura 

africana e afro-brasileira”, de Nei Lopes, provoca em relação aos demais livros didáticos que 

já servem aos interesses das variadas disciplinas que compõem o currículo escolar? 

 Interessa-nos também ir estabelecendo aqui e ali uma reflexão acerca dos efeitos de 

sentido que o sujeito (re)produz sobre os negros a partir da (ou das) posição ideológica que 

assume no discurso. Isso nos importa na medida em que vislumbramos a possibilidade de que 

haja uma sobreposição – em mão dupla - da imagem construída para os negros pelo livro 

didático tradicional de história à imagem que os negros assumem quando referidos por falares 

racistas.   

Não é que haja uma relação explícita – ou evidente – entre uma coisa e outra; não há. 

A relação que pontuamos não é intertextual, porque a intertextualidade considera, sobretudo, 

o plano da formulação, a partir da qual se pode estabelecer referências explícitas entre textos; 

mas discursiva, uma vez que a relação que apontamos se constrói tanto pelo dizer quanto pelo 

que no dizer se produz de silêncio, cujo efeito sobre o dizer é apagado pelo  o efeito 

ideológico que faz com que se apague a relação entre racismo e a produção de livros didáticos 

de história. 
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Com relação à disciplina História, obrigatória desde as primeiras etapas da educação 

escolar, uma pergunta se impõe: o livro didático de história já não produz dizer tanto sobre a 

África quanto sobre o negro no Brasil em suas sucessivas edições?  Não haveria já abertura o 

suficiente para a produção de re-significações, via livro didático de história do Brasil, da 

imagem do negro, de modo a se criar condições favoráveis ao enfrentamento do racismo?  

O que se coloca é: o resgate “da contribuição do povo negro nas áreas social, 

econômica e política pertinentes à história do Brasil”9 de que devem tratar os didáticos de 

história da África e da cultura afro-brasileira não se realiza nos didáticos que são adotados  

para as aulas de história do Brasil?     

Estabelecer diálogo entre produções didáticas de história publicadas antes e depois de 

sancionada a lei 10.639/03 se apresentou como forma de delimitar na textualidade desses 

dizeres as posições ideológicas a partir das quais as palavras produzem seus efeitos de sentido 

na história.    

Consideremos o universo de temas presentes no sumário do livro História: das 

cavernas ao terceiro milênio: 

-Caítulo1: As Revoluções Inglesas do século XVII; 

- Capítulo 2: O Iluminismo; 

- Capítulo 3: A Revolução Industrial; 

- Capítulo 4: A independência daAmérica inglesa; 

-Capítulo 5: Os movimentos anticoloniais na América Latina; 

-Capítulo 6: A Revolução francesa; 

-Capítulo 7: O império Napoleônico e o Congresso de Viena; 

-Capítulo 8: Movimentos liberais e nacionalistas; 

-Capítulo 9: O movimento operário e as idéias socialistas e anarquistas; 

-Capítulo 10: O imperialismo na África e na Ásia; 

-Capítulo 11: A independência da América espanhola; 

-Capítulo 12: D. João VI noBrasil 

-Capítulo 13: D.Pedro I e as regências; 

-Capítulo 14: D. Pedro II e a crise do império; 

-Capítulo 15: A Guerra de Secessão e a expansão dos Estados Unidos. 

 

                                                 
9 § 1º Art. 26-A da lei 10.639/03. 
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 Estes capítulos disponibilizam para o aluno, de sétimo ano, os conteúdos sobre os 

quais ele deve tomar conhecimento sobre história. É interessante, nesse jogo de antecipação, 

como a ideologia atua sobre o sumário produzindo seus efeitos de evidência: a evidência de 

que os assuntos por ele mobilizados representem aquilo sobre o que se deve necessariamente 

saber seria uma delas. Mas queremos fundamentalmente chamar a atenção para o fato de que 

junto ao que se apresenta como conjunto organizado de coisas a saber, produz-se o 

apagamento de que esse conjunto de temas a saber seja produto de gesto interpretativo do 

sujeito-historiador. Não há, no sumário, marcas visíveis de que ali fala um sujeito, uma 

ideologia.  

Mas se tomarmos o sumário como discurso, ou seja, o texto do sumário como 

materialidade lingüístico-histórica, buscamos perceber em seu funcionamento discursivo as 

posições que o sujeito ocupa para que suas palavras produzam significação. 

Observando inicialmente os títulos dos capítulos, logo percebemos que há 

predominância de temas relacionados à história da Europa, mesmo que se esteja tratando da 

América, da África ou da Ásia. Assim, para falar de história para o brasileiro aborda-se a 

história da Inglaterra, da França, da Itália, da Alemanha, da Espanha, do Estados Unidos. Mas 

e a África, não nos importa?  

Nesse ponto uma consideração: enquanto a Europa se faz representada pela referência 

discriminada dos países que a constituem, todos agentes promovedores de grandes 

transformações históricas, a África, em sua única aparição ao longo da obra, serve apenas de 

base para a explicação do que tenha sido o imperialismo europeu no século XIX.  

 Com a análise da materialidade discursiva do sumário – de sua formulação - podemos 

perceber que, para além do pouco falar sobre a África, há na maneira de se referir a ela a 

manutenção de um estigma sobre o qual se desdobram as práticas racistas. 

Peguemos como pista os distintos efeitos de sentido observados a partir dosadjuntos 

adnominais e advérbios para a caracterização hierárquica entre países da Europa, positivados 

como agentes de sua história, e países não europeus, em especial a África, silenciada, passiva 

e submissa às ações estrangeiras de exploração. 

Observemos: 

 A Revolução Francesa 

 As Revoluções Inglesas do século XVII; 

 A independência daAmérica inglesa; 

 A independência da América espanhola; 

 A Guerra de Secessão e a expansão dos Estados Unidos. 
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Ribeiro (2000, p.280) destaca que o adjunto adnominal, quando preposicionado, 

assume a posição de agente da ação expressa pelo termo ao qual ele aparece subordinado. 

Assim os termos em negrito são significados como agentes das ações promovedoras de 

expansão territorial (Estados Unidos), de revoluções (Inglaterra e França) e de 

independência político-econômica (América Inglesa e América espanhola).  

A despeito da diferença que guardam entre si as práticas de expansão territorial, 

revolução e independência, chamamos a atenção para o que elas sinalizam em comum na 

discursividade do sumário: que as formações sociais passam por mudanças, a partir das quais 

a história se afirma como história das transformações sociais. Transformações essas 

produzidas pela luta constantemente travada entre posições sociais – ideológicas - antagônicas 

em busca de instituir-se hegemônica. E isso se dá seja em relação à expansão territorial, seja 

em relação à revolução ou ainda em relação à independência. No modo como o sujeito-autor 

produz seu dizer a respeito desses acontecimentos históricos, Estados Unidos, França e 

Inglaterra, e ainda mesmo que de forma indireta, a Espanha, são referidos como países 

protagonistas de grandes e relevantes transformações históricas que se apresentam, para o 

aluno, como coisas a saber. O que queremos marcar é que o universo dessas coisas a saber 

acaba por delimitar um espaço geopolítico de relevância em meio ao qual os países da África 

estão excluídos. 

Se nos detivermos, pois, sobre o modo como a África é referida no sumário em 

questão, o que temos é uma referência circunstancial, a partir da qual o termo agente, e 

principal, é o imperialismo, e o termo subordinado e secundário, a África. O imperialismo na 

África.  

Podemos concluir, assim, que o lugar destinado à África, e metonimicamente ao 

negro, no sumário observado é resultado da posição ideológica de quem a formula, 

identificada com uma visão marcadamente eurocêntrica da história, e a não da falta de 

conhecimento da relevância do negro e da África na História universal e do Brasil. 

 Nos desdobramentos dessa prática, produz-se oficialmente uma versão da história 

(também do Brasil) em que o negro vai ocupando a posição marginal ou de subserviência 

materializada, e naturalizada, na figura do escravo com enxada na mão, supersticioso, infantil 

e indolente, enquanto os heróis brancos são reverenciados por seus feitos políticos.  

Se a escola não contrapõe à visão do senso comum cuja filiação ideológica remete ao 

discurso racialista (racista) produzido tempos atrás por teorias biológicas deterministas no 

século XIX para quem a cultura dos povos negros da África ocidental representava um 

exemplo vivo do ser humano em estágio primitivo na escala evolutiva da espécie humana, 
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como esperar da escola uma posição anti-racista? Se sua função é justamente a de reproduzir 

as condições que assegurem o poder de uma classe dominante racista, dona dos meios de 

produção, e grande mantenedora, portanto, da condição excluída da população negra mesmo 

depois da abolição, como cobrar da escola atitudes efetivamente anti-racista?  

 A adjetivação “oficial” dada para a interpretação que se tornou hegemônica da 

história, ao conferir credibilidade inquestionável à versão proposta pelo livro didático em 

questão, produz, a princípio, dois efeitos simultâneos que consideramos relevantes para a 

constituição de nossa questão: ao se definir os “fatos” que podem e devem ser lembrados na 

constituição da referida história oficial, naturalizam-se, num movimento único de construção 

da memória nacional, tanto aquilo de que devemos nos lembrar e perpetuar, quanto sobre o 

que não podemos lembrar, ou melhor, do que, necessariamente, devemos esquecer, uma vez 

que “nas práticas sociais de fixação da memória se encontra entrelaçado aquilo que deve cair 

no esquecimento” (MARIANI, 1998, p.37).  

Podemos, assim, pensar que, em geral, o livro didático de História em análise se 

afigura como um meio poderoso de fixação da memória nacional, não só por sua intensa 

utilização como material pedagógico, responsável pela apresentação e condução do alunado 

no estudo sobre a história da formação do Brasil, mas também pelo efeito produzido por uma 

escrita que, pretensamente objetiva, dissimula a presença autoral para a apresentação dos 

“fatos” históricos que se julga de maior relevância para a composição oficial da história do 

Brasil. 

 O que dessa naturalização se produz é um percurso de sentido homogêneo, linear, sem 

falhas, lacunas ou contradições da história. Ao invés de crítica, com aptidão para re-

interpretações, a versão oficial da história assegura o mesmo, produzindo o efeito de que a 

história seja autônoma, não-interpretativa; como se essa ausência de interpretação não fosse 

senão um efeito de ausência, mas a própria ausência; como se os “fatos” históricos 

significassem por si só. 

  Ainda juntos com Mariani, podemos afirmar que, então 

 
 

“haveria, nesse caso, um colamento do historiador com uma memória já 
constituída: a teoria – ao invés de possibilitar uma leitura crítica que 
buscaria nos processos de significação sentidos outros, não legitimados ou 
produzidos por acontecimentos inesperados que poderiam romper com o 
imaginário constitutivo da narratividade de uma formação social – se 
mantém a serviço da preservação do mesmo. Ao invés de se compreender 
os processos históricos de produção, ocorre a permanência no interior dos 
efeitos de sentidos produzidos” (MARIANI, 1998, p.37 – grifo nosso) 
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Tal colamento de que trata Mariani não estaria presente na perpetuação de uma 

narrativa que se apresenta como única para os acontecimentos históricos a serem sabidos? 

No livro de Patrícia Ramos Braick e Myriam Becho Mota, intitulado “História das 

cavernas ao terceiro milênio”, adotado nas escolas em que lecionamos, a repetição da 

narrativa oficial da história produz a impressão de esgotamento do que necessariamente 

importa saber sobre a África e sobre o papel desempenhado por inúmeros povos africanos na 

formação do Brasil, lembrando que simultaneamente ao sentido do que deve ser fixado, 

produz-se o silenciamento daquilo que se deve permanecer esquecido. Há um bom exemplo 

deixado por Mariani acerca dessa questão. Diz a autora:  

 

 

“nossa história está repleta de casos deste tipo, basta observarmos o 
espaço nulo dado na maioria dos livros didáticos de história, de 
português e de linguística às imposições de políticas linguísticas 
ordenadas pelo M. de Pombal no século XVIII, ou a menção sempre veloz 
feita aos diversos surtos revolucionários ocorridos no país até o final do 
século XIX, ou, ainda, o silenciamento imposto a índios e negros 
[...]”.(MARIANI, 1989, p.37 – grifo nosso).  

 

 

Isso deixa claro que por mais que se esforce para dar conta da totalidade dos “fatos” 

de uma maneira neutra, imparcial, objetiva, o historiador, ao promover escolhas, recortes 

temáticos, metodológicos, se marca ideologicamente naquilo que diz. Assim, o dizer do 

historiador se constitui como prática política porque produz sentidos numa determinada 

direção e não em outra. Dessa forma, podemos considerar que a ideologia se materializa na 

linguagem, se constitui com ela, mesmo que de maneira pouco evidente, pois “o sujeito é 

interpelado ideologicamente, mas não sabe disso e suas práticas discursivas se instauram sob 

a ilusão de que ele é a origem de seu dizer e domina perfeitamente o que tem a 

dizer”.(Indursky, 2008, p.2) 

É pertinente, então, ponderarmos que os lugares temáticos específicos para a África e 

para o negro no livro didático de história tradicional com o qual trabalhamos - corpus 

secundário - não sejam os únicos possíveis, mesmo que a participação consagrada aos negros 
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e África na história universal ou do Brasil – até onde nossa observação pôde ir10 –, não raro 

limitada,tematicamente, ao universo colonial escravocrata, ou a pano de fundo da história da 

Europa na África, insista em nos dizer o contrário. E esse nos parece ser a direção do livro 

didático (em geral): nos dizer o contrário. Entretanto, a nossa questão não incide 

especificamente sobre o que da África e do negro se diz, mas sim sobre o funcionamento 

ideológico desse dizer, que paradoxalmente afirmando a objetividade e negando a 

interpretação, se apresenta como a interpretação. À força da pouca ou nenhuma referência 

aos negros como ativistas desuas próprias causas políticas, como é o caso da própria abolição 

- abordada como resultante da posição das elites intelectuais e políticas brasileiras - temos, 

parafraseando Orlandi (1990), a desqualificação da África (e do negro) como lugar específico 

de instituição de sentidos.    

Isso, porém, não parece se dá em textos acadêmicos, não didáticos. Ao abordarmos, 

em especial, o texto Negros e política (1888/1937), de Flávio Gomes (2005), percebemos 

gestos de interpretações outros sobre o processo da abolição da escravatura no Brasil, em que 

o negro não aprece como um mero expectador da história. Nesse texto, Gomes (2005) dá 

conta de que a questão racial nas últimas décadas do século XIX mobilizou, diferente do que 

sobre esse período trata o didático, intensamente a vida política do país, e que a quantidade de 

entidades e associações formadas por negros que veiculavam regularmente em jornais 

próprios seus posicionamentos políticos, reivindicatórios, era enorme, e consideradas. Para 

além da questão da abolição, outras menções aos negros tomam essa direção, como a 

desconhecida participação de negros na luta operária contra as condições de vida do 

trabalhador nos grandes centros que se formavam a partir do processo da industrialização. Já 

no livro didático tradicional de história, apresentado como nosso corpus secundário, a 

referência a negros ativistas se reduz ao pouco espaço destinados às revoltas como a 

Cabanagem (1835/1840), como a dos Malês (1835) e a dos Farrapos (1835/1845), 

produzindo, assim, o efeito ideológico de que foram esporádicos, sem força política, logo sem 

relevância para a grande História do Brasil.  

Assim, o que pretendemos aqui é explicitar que a historiografia do didático vai 

assumindo o lugar e o efeito de uma verdade histórica, de uma única direção de 

sentidos.Desse modo a credibilidade social dos didáticos como fonte de conhecimento 

legítimo engendram seus efeitos políticos na manutenção do sentido marginal do negro na 

                                                 
10 Aqui nos referimos não apenas aos didático com os quais estudamos ao longo de nossa trajetória 
escolar, como também aqueles com os quais tivemos contato ao longo do processo de escolha do didático 
que comporia o nosso corpus de apoio.  
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história do Brasil, fixando uma imagem para ele e para África que resulta na não identificação 

do negro a essa história.  

Enfim, ao invés de se contrariar a visão historiográfica, por vezes racista no tratamento 

de questões que tematizam as ralações étnicas no Brasil, o negro, muitas vezes identificado 

com a posição do racista, procura negar a negritude, advindo daí talvez a grande dificuldade 

de os negros se assumirem enquanto tal no Brasil. 
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2.2- A Análise do discurso: o discurso entre o linguístico e ohistórico 
 

 

Os sentidos produzidos sobre as relações sociais entre negros e brancos no processo de 

construção imaginária do ser brasileiro nunca deixou de ser (in)tensa. Da escravidão do negro 

africano no século XVII, à perspectiva multiculturalista do século XXI - passando pela teoria 

do branqueamento11, amparada por teorias geneticistas que fundamentaram “cientificamente” 

o racismo no século XIX, à teoria da mestiçagem12 na primeira metade do século XX -

percebemos uma grande produção de dizeres que fazem significar diferentemente na história a 

relação entre o “negro” e o “branco”. Tais teorias, que produziram e definiram ao longo do 

tempo sentidos para o “negro” e para o “branco”, mesmo atuando na direção de ora 

aprofundar ora diluir as diferenças de condições entre um e outrono interior de nossa 

formação social, expressam em conjunto uma constante, marcando tal relação pelo conflito.  

É próprio do conflito distribuir, determinar, política e economicamente, as posições de 

dominação numa sociedade estratificada, isto é, delimitar as posições do dominante e do 

dominado na desigual ocupação das posições de poder que regulam as práticas institucionais 

no interior de uma formação social. Entendemos, pelo viés teórico da Análise do Discurso, 

que as relações de poder que definem a posição do negro e a do branco na sociedade brasileira 

se realizam na e pela linguagem, tomada aqui como instância produtora de sentido em que 

língua e história se auto-determinam. Assim, estudar a linguagem pela ótica da Análise do 

Discurso comporta antes “compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho 

simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua história.” (ORLNDI, 

2009, p. 15) 

O que torna a Análise de Discurso singular em meio aos estudos da linguagem é que 

ela não parte de uma perspectiva puramente linguística, convencional do estudo da 

lingua(gem), que acarretaria partir “de posições estabelecidas como as de que se estudam as 

                                                 
6 Com o fim da escravidão na última década do século XIX, o Brasil contava com grande contingente 
negro em seu solo, o que representava para muitos atraso ao progresso do país, uma vez que, com base no 
discurso de Louis Couty, o negro aparece como aquele que não tem “ habilidade para trabalhos que 
requerem um esforço contínuo, regular e inteligente. Obviamente, como o Brasil é um país mestiço, 
somente a imigração ou colonização por europeus impediria a derrocada nacional” (In: Gislene 
Aparecida, 2002,p. 100) O branqueamento advindo da mestiçagem do negro com o europeu, significaria, 
então, a salvação do país, a base do melhoramento da população apoiada sobre a consideração da 
superioridade branca legitimada pela teoria da evolução das espécies de C. Darwin transposta para a 
leitura social e étnica . 
12 A partir, principalmente, de Gilberto Freire, em Casa-grande e senzala (1963),a mestiçagem ganha 
caráter positivo, significando o ponto de equilíbrio da sociedade brasileira. A miscigenaçãoé posta em 
destaque como viés de engrandecimento inigualável 
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constantes: o sistema é homogêneo, é autônomo, sincrônico, etc” (ORLANDI, 1987, p.187). 

Portanto, a lingua(gem), quando tomada como sistema de regras formais, exclui 

necessariamente de si a história, a ideologia, as condições de produção, para ser analisada em 

si mesma.  

Diferentemente, interessa-nos, em consonância com Pêcheux (1990 [1975]) - fundador 

da Análise do Discurso Francesa -,a linguagem produzindo sentido em situações históricas 

específicas. Portanto, não se trata de um estudo linguístico sobre a língua, mas de um estudo 

sobre o discurso, entendido como instância material da relação necessária entre língua e 

história. Assim, “partindo de uma crítica ao estado das Ciências Humanas e Sociais praticadas 

nos anos 60, Pêcheux estabelece o discurso como objeto de uma disciplina que promove uma 

reflexão sobre o sujeito e sobre o funcionamento da linguagem, um funcionamento 

lingüístico-histórico”. (MARIANI, 2008). 

O conceito de discurso, portanto, não deve ser confundido com o conceito de 

mensagem, porque em relação ao discurso não há informação contida, passada de um emissor 

a um receptor, mas, segundo M. Pêcheux (1969),efeito de sentido entre interlocutores. 

‘Efeito’ porque o sentidonão tem origem nem no sujeito nem nas palavras, uma vez que 

 

 

“os dizeres não são apenas mensagens a serem decodificadas. São 
efeitos de sentidos que são produzidos em condições determinadas e que 
estão de alguma forma presentes no modo como se diz, [...] pondo em 
relação o dizer com sua exterioridade, suas condições de produção. Os 
sentidos têm a ver com o que é dito ali, mas também em outros lugares, 
assim como com o que não é dito, e com o que poderia ser dito e não foi.” 
(ORLANDI, 2009, 30 – grifo nosso) 

 

 

O discurso, dessa maneira, não corresponde à prática do dizer, mas ao funcionamento 

dos mecanismos que possibilitam o dizer, ou seja, ao modo de o dizer produzir sentidos a 

partir de suas condições de produção. O discurso se dá, assim, na prática de linguagem, e se 

define pelo modo de funcionamento dessa prática. Por isso o discurso não pode ser concebido 

pela linguística, dado que não há como restringi-lo nem ao domínio da língua nem ao domínio 

da fala, tal como aparecem dicotomizadas na teoria linguística saussureana. Desta forma, a 

Análise do Discurso 
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“não separa o enunciado nem de estrutura lingüística, nem de suas 
condições de produção, de suas condições históricas e políticas, nem das 
interações subjetivas. Ela dá suas próprias regras de leitura, visando permitir 
uma interpretação” (Mazière, 2007, p.13 – grifo nosso.) 

 

 

Torna-se, assim, improdutiva qualquer consideração que aproxime o discurso e língua, 

tal como ela se define a partir de Saussure, haja vista que a concepção de língua aparece, 

nesse autor, definida como um sistema fechado de signos, constituído de constantes, já que se 

apresenta, segundo Orlandi, “como um sistema onde tudo se mantém” (2006). A língua é, 

portanto, vista como estrutura, sobre a qual se desenrolam as práticas de fala, “ocasional, 

histórica, individual e constituída de variáveis”, conforme a mesma autora. A análise da fala, 

então, para Saussure, se torna improdutiva, dado que suas infinitas possibilidades de uso 

representam a impossibilidade de qualquer tentativa de sistematização da mesma. Por isso 

dissemos que o discurso pensado por Pêcheux (1990[1969]) não pode aí ser pensado como 

língua ou como fala, porque o discurso não é linguístico ou histórico, também não se 

confunde com os conceitos homônimos que advenham da tentativa da pura sobreposição 

estrutura / uso, em que, mesmo sutil, ainda se trabalha sob a dicotomia língua e história. A 

ideia da sobreposição se sustenta na tentativa de estabelecer entre uma e outra uma relação de 

complementaridade. Seriam, então, fundamentalmente dois objetos sobrepostos, a língua e a 

história, sob olhar de distintas e, no fundo, incomunicáveis disciplinas praticando a 

interdisciplinaridade, na qual permanece ainda a disciplinarização na dispersão do saber.  

A crítica da Análise de Discurso sobre a dicotomia língua / história reside no fato de 

que ela produz para a linguística a ilusão de um objeto-língua homogêneo, finito e estável, 

não-ideológico, e para as ciências sociais a ilusão de que se pode tratar de ideologia sem se 

considerar a língua enquanto materialidade histórico-ideológica, pois “a situação, tal como ela 

é trabalhada nas ciências sociais, é incompatível com a concepção de linguagem em sua 

ordem própria”. (Orlandi, 1996, p. 26). Assim, se a linguística se ocupa, de um lado, com 

estudo descritivo e normativo da língua e, de outro, as ciências sociais se ocupam com o 

estudo da história, da sociedade, das ideologias, língua e exterioridade aparecem 

dicotomizadas. Entretanto, 

 

 

“Se a lingüística deixa para fora a exterioridade (que é objeto das 
ciências sociais) e as ciências sociais deixam para fora a linguagem (que 
é objeto da linguística), a AD coloca em questionamento justamente essa 



45 
 

relação excludente, transformando, por isso mesmo, a própria noção de 
linguagem (em sua autonomia absoluta) e a de exterioridade (histórico-
empírica).” (ORLANDI, 1996, p.26 - grifo nosso) 

 

 

Produz-se na dispersão das ciências humanas a possibilidade epistemológica de uma 

abordagem teórica e analítica específica tanto para os fenômenos lingüísticos, formais, como 

para os fenômenos sociais, ideológicos, a partir da qual os estudos da língua e da sociedade 

passam a pertencer a campos distintos de saber. 

Diante da lacuna aberta por essa cisão entre o estudo da língua e o estudo da 

exterioridade não faltaram ao longo do século XX tentativas de aproximação desses dois 

campos por práticas que, ao adotarem um viés interdisciplinar, acabaram não rompendo ou 

superando, como já dissemos, por completo a dicotomia língua / história,apenas se amparando 

umas nas outras para produzir perspectivas sobre um objeto comum. O lugar do entremeio 

onde a Análise de Discurso se constitui e o da interdisciplinaridade não apenas não se 

recobrem como necessariamente se excluem. 

É, portanto, fundamental considerar o discurso como instância de produção de sentido 

- entre língua e fala -, ou ainda, como “a manifestação atestada de uma sobredeterminação de 

toda fala individual” (MAZIÈRE, 2008, p.13) para se compreender a linguagem para além do 

enfoque das relações internas, imanentes ao sistema linguístico.  

Para se considerar o entrelugar do discurso junto às noções de língua e de história, 

torna-se fundamental a abordagem sobre o conceito de condições de produção, pois ele 

representa a possibilidade de se atingir a historicidade do sentido questionando os efeitos de 

evidência produzidos pela ideologia. Isso significa considerar nos sentidos sua ordem 

simbólica, sua incompletude constitutiva – espaço sempre aberto, mas nem sempre evidente, 

para o sentido outro: 

 

 

“no funcionamento da linguagem, que põe em relação sujeitos e 
sentidos afetados pela língua e pela história. [...] As relações de linguagem 
são relações de sujeitos e de sentidos e seus efeitos são múltiplos e 
variados”( ORLANDI, 2009, p.87 – grifo nosso).  

 

 

Trabalhar a linguagem e o sentido discursivamente significa, portanto, considerar a 

produção de enunciados a partir de suas condições de produção, isto é, reconhecer que a 
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produção de sentido se dá na confluência do dizer com a exterioridade que lhe é constitutiva. 

Este ponto nos interessa, sobretudo, porque ele implica na produção de um gesto de leitura 

novo, já que em sua proposição está a superação de práticas de leitura que trabalham sobre a 

dicotomia texto / contexto;  texto /situação; língua / história,  

Assim, por não considerar que a linguagem confira e/ou garanta transparência ao 

sentido, posto que esta condição implicaria em reconhecer uma essência a-histórica do sentido 

e da língua, entendemos, junto com Orlandi, que a linguagem tem sua origem vinculada ao 

político, se esse vínculo for compreendido no “fato de que o sentido é sempre dividido, tendo 

uma direção que se especifica na história, pelo mecanismo ideológico de sua constituição”. 

(ORLANDI, 1996, p.22.) Por se constituir, então, de materialidade tanto linguística como 

histórica na produção de sentidos, a linguagem, em Análise do Discurso, é instância de 

produção de sentido sempre afetada pela ideologia. E isso faz o analista de discurso partir 

 

 “do princípio de que há sempre interpretação. Não há sentido sem 
interpretação. Estabilizada ou não, mas sempre interpretação. (...) Se ao 
significar o sujeito se significa, o gesto de interpretação é o que – perceptível 
ou não para o sujeito e/ou para seus interlocutores – decide a direção dos 
sentidos, decidindo, assim, sobre sua (do sujeito) direção.” (ORLANDI, 
1996,p. 23 – grifo nosso).       

 

 

È por meio do princípio de que há sempre interpretação que nos propomos indagar 

sobre o efeito ideológico de objetividade presente no texto científico, em especial no sumário 

do livro didático. Mas para isso, passamos a considerar o sumário como discurso, deslocando-

o da condição de pré-texto, em que se encontra subsumido à função de apenas apresentar e 

antecipar ao leitor o universo de assuntos de uma obra.  

 Enfim, para produzirmos uma abordagem analítica do sumário do livro didático 

“História e cultura africana e afro-brasileira” de Nei Lopes pelo viés da Análise do Discurso, 

faz-se necessária a consideração das noções de sujeito e de formação discursiva, tais como são 

formuladas no interior dessa disciplina, pois trata-se de conceitos fundamentais para a 

constituição da própria noção de discurso. A partir daí podemos, então, afirmar que tais 

conceitos - sujeito e formação discursiva - se apresentam como essenciais para a consideração 

do sumário como discurso, ou seja, como gesto de interpretação, instância produtora de 

significação.  
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2.3- Sujeito e formação discursiva  

 

 

Entendendo a linguagem como uma prática que se mantém em relação com outras 

práticas (políticas, científicas, religiosas, etc), Pêcheux (1975) pretende demonstrar, 

rompendo com a concepção de linguagem como instrumento de comunicação advinda da 

linguísica estrutural, que sua perspectiva teórica é aquela que põe em relação constitutiva 

linguagem e ideologia, sendo o discurso, segundo Orlandi (2006, p.17), o “lugar” de onde se 

pode observar essa relação.  

Pensar o discurso, portanto, implica em se considerar, junto à crítica da noção de 

língua, tal como ela é definida pela linguística, a noção de sujeito.  

 E para compreendermos a noção de sujeito em Análise do Discurso não devemos 

partir do princípio de que ele seja um “organismo humano individual”(Gadet&Hak, 1990, p. 

82), ou seja, um ser individualizado, que tem uma existência particular no mundo, pois essa 

perspectiva se ampara sobre uma concepção de língua - como sistema abstrato, um dispositivo 

que o sujeito-indivíduo apreende e dele se serve para comunicar-se – já criticada no interior 

da noção de discurso. O sujeito discursivo para Pêcheux, portanto, não é o indivíduo 

empírico, mas antes um ser social, efeito – e não origem - da conjuntura sócio-histórica-

ideológica na qual está inscrito. Isso equivale a dizer que sua voz é constituída de um 

conjunto de vozes sociais.  

Segundo Indursky (2008), desde sua formulação inicial sobre a noção de sujeito 

Pêcheux (1969) intervém tanto sobre a noção de língua quanto de sujeito da lingüística, ao 

definir o sujeito como um “lugar determinado na estrutura social”. Com essa definição, ele 

sinaliza para aquilo que não deve interessar ao analista do discurso: o sujeito - falante - como 

subjetividade em ato, “unidade ativa de intenções que se realizam pelos meios colocados a sua 

disposição”, pois na pressuposição dalíngua como instrumento para a expressão do 

pensamento individual, “a fala, enquanto uso da língua, aparece como um caminho da 

liberdade humana”. (PÊCHEUX, 1997 [1969], p. 71). 

 É sobre justamente essa noção de liberdade do indivíduo produzido no interior do 

capitalismo que Pêcheux propõe questionamento. Para ele, não há tamanha liberdade do 

sujeito-indivíduo. A possibilidade de a língua ser capaz de formular ao infinito diferentes 

enunciados não garante liberdade ao indivíduo (evidência subjetiva), se ele se constitui sujeito 

numa sociedade dividida em classes sociais essencialmente antagônicas entre si, restando a 



48 
 

ele senão reproduzir ideologias de um lado e/ou de outro desse antagonismo. Nesse caso, para 

Pêcheux (1988 [1975]), o “indivíduo” estaria desde sempre comprometido ideologicamente, 

mesmo que não se dando conta disso, de maneira que não lhe seja possível dizer senão de 

uma posição – ou posições – social.  Os sentidos que as palavras assumem num dizer não são 

indiferentes a essas posições. Mas nos parece, ao mesmo tempo, que Pêcheux não pretendeu 

com isso pensar o sujeito como máquina reprodutora de ideologias.  

De qualquer maneira, a noção de sujeito como lugar determinado na estrutura social 

faz deslocar para o interior dos estudos da linguagem conceitos que não pertenciam ao 

domínio dos estudos estritamente linguísticos. E como desdobramento crítico da consideração 

dessas noções, como a de formação discursiva e de ideologia, está tanto a crítica à noção de 

indivíduo livre que se apodera da língua para dela se tornar usuário (para falar) como ao efeito 

de literalidade do sentido garantido por outro efeito, o do colamento palavra/coisa. Ao propor 

em sua reflexão não o sujeito falante, mas o sujeito falando, a Pêcheux (1988 [1975) abre 

para a possibilidade de se pensar sujeito e palavra se significando mutuamente no discurso, 

sem haver uma relação de anterioridade entre um e outro. 

A concepção de sujeito como posição social, no entanto, é revisitada por Pêcheux em 

obras seguintes, mas segundo Indursky (2008), é a partir da obra Semântica e Discurso: uma 

crítica à afirmação do óbvio, de 1975, que a noção de sujeito sofre uma significativa 

reformulação, já que nela Pêcheux propõe pensar o sujeito por meio da articulação das noções 

de inconsciente e de ideologia, que reterritorializadas da psicanálise e do marxismo 

respectivamente para o interior da Análise do Discurso, passam a integrar as bases da 

formulação de sua “teoria não-subjetiva da subjetividade”. 

    Uma característica da subjetividade não-subjetiva de que trata Pêcheux (1975) nessa 

obra é justamente a de não comportar origem. O sujeito, para Pêcheux, é efeito, e como efeito 

é errante, é puro movimento em meio às redes de sentido que o pré-existem. Por isso não se 

considerar na perspectiva discursiva da Análise do Discurso o sujeito como categoria superior 

à de indivíduo, porque para ela não há essa ascensão – do indivíduo para o sujeito. O 

indivíduo já é sempre sujeito. A individuação, portanto, para esse autor, já é um efeito-sujeito, 

ou seja, um efeito de evidência do “eu” produzido pela ideologia. 

 Isso quer dizer que o sujeito em sua errância não desfruta de uma liberdade 

comparável a do sujeito falante, pois no simples fato de o indivíduo significar(-se) - e não há 

outra maneira de significar(-se) senão pelo discurso – ele já está na ideologia, no jogo 

imaginário que o permite pensar-se indivíduo: “o fato de que não há sentido sem interpretação 

testa a presença da ideologia” (ORLANDI, 2006, p.45)  
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A ideologia, portanto, a que nos referimos aqui é aquela denominada por Pêcheux 

(1975, p.153) como ideologia em geral. Noção que, segundo esse autor, possibilita pensar o 

homem como animal ideológico. A ideologia concebida como mecanismo de interpelação do 

indivíduo em sujeito de seu discurso assinala a inviabilidade de se pensar o sujeito como uma 

categoria a prioriao discurso, embora, paradoxalmente, seja esse um efeito produzido pelo 

funcionamento da própria interpelação. Assim, o sujeito “é interpelado ideologicamente, mas 

não sabe disso e suas práticas discursivas se instauram sob a ilusão de que ele é a origem de 

seu dizer e domina perfeitamente o que tem a dizer” (INDURSKY; 2008, p.12) 

Esta é a característica paradoxal da ideologia em geral, enquanto “uma realidade não-

histórica, isto é, omni-histórica, no sentido em que esta estrutura e este funcionamento se 

apresentam na mesma forma imutável em toda história”. (PÊCHEUX, 1975, p.151): 

introduzir o sujeito no simbólico, condição esta que o insta a significar(-se), e dissimular para 

ele sua existência - a da interpelação - no interior mesmo do seu funcionamento. Mesmo que 

essa dissimulação seja necessária para a constituição da subjetividade, ou seja, à produção da 

evidência de que somos indivíduos falantes, origem do dizer, ela não deixa de gerar seus 

efeitos políticos a partir da ilusão mesma produzida para o sujeito de que ele tenha sob 

controle os sentidos de seus dizeres, pois “na realidade, embora se realizem em nós, os 

sentidos apenas se representam como originando-se em nós: eles são determinados pela 

maneira como nos inscrevemos na língua e na história e é por isso que significam e não pela 

nossa vontade”. (ORLANDI, 2006, p.35)  

Certo dia, em sala de aula fizemos, junto aos alunos do sétimo ano do ensino 

fundamental,a leitura de textosque abriam para o debate sobrequestões relativas ao racismo no 

Brasil. Em algum momento foi solicitado que pensássemos sobre qual o modelo de beleza 

padrão em nossa sociedade, e nele o tratamento que brancos e negros recebem cotidianamente 

no espaço midiático, pois acreditávamos que, a partir desse ponto de entrada na questão, 

pudéssemos estimular os alunos a produzirem dizeres. A finalidade era de perceber na 

materialidade discursiva desses dizeres as posições que esses sujeitos assumiriam em seus 

gestos interpretativos. 

Não demorou o reconhecimento de que o modelo de beleza dominante nas diferentes 

mídias observadas é a do branco, pois reparamos que ele ocupa a posição de destaque na 

maior parte dos espaços publicitários impressos e televisivos, posição esta igualmente 

marcante no interior das telenovelas e produções cinematográficas.  

Mas o nosso interesse não se centrou unicamente na constatação da positivação social 

do branco frente ao negro, mas, sobretudo, no modo como os alunos produziram justificativas 
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para tal constatação.Foi, então, a partir delas que pudemos perceber a produção do seguinte 

imaginário: de um lado cabelos lisos, pele branca e nariz fino significando beleza esinal de 

higiene; e de outro o cabelo crespo, a cor preta da pele, o nariz largo e os lábios avantajados 

característicos do negro significando sujeira, feiúra e desorganização.           

O interessante nessa experiência foi perceber que o sujeito pode ocupar mais de uma 

posição ideológica em seu discurso, e que essas posições podem ser contraditórias entre si.  

Em determinado momento da aula um alunotoma a palavra e, depois de dizer “eu não 

tenho preconceito”, acrescenta: “Eu acho o cabelo do negro feio mesmo, parece cocô de rato, 

todo enroladinho”. Indagado sobre essa imagem deveras agressiva, rebate, “eu penso assim, é 

a minha opinião”.13 

Temos aí um bom exemplo do efeito-sujeito produzido pela interpelação ideológica, 

em que o sujeito reclama para si a origem de seu dizer sem se dar conta de que o que ele diz o 

pré-existe, pois já foi dito antes, em algum lugar, em circunstâncias outras, mas que retornam 

como se estivessem sendo ditas pela primeira vez.  

Desse modo, temos uma prática discursiva sobre o negro que inscreve o sujeito em 

uma ou mais formações discursivas, responsáveis por conferir sentido às suas palavras. 

Pêcheux (1988) define nos seguintes termos a formação discursiva: “corresponde a um 

domínio de saber, constituído de enunciados discursivos, que representam um modo de 

relacionar-se com a ideologia vigente, regulando o que pode e deve ser dito”, ou seja, o 

sentido das palavras não é imanente a elas, como faz pensar o efeito da literalidade. Elas são 

determinadas “pelas posições ideológicas que estão em jogo no processo sócio-histórico no 

qual elas são produzidas (isto é, reproduzidas). Desse modo, palavras passam a ter sentidos 

correlatos ou não quando inscritas numa mesma ou em diferentes formações discursivas. Não 

devemos deixar de acrescentar a esse ponto que, na perspectiva de Pêcheux, “As formações 

discursivas são a projeção na linguagem, das formações ideológicas que lhes são 

correspondentes”. (ORLANDI, 2006, p. 43) 

No dito do aluno se apresentam pelo menos duas posições que se contradizem: os 

pronomes pessoais e possessivos “eu” e “minha”, respectivamente, inscrevem o sujeito no 

efeito de dois mecanismos de individualização que se recobrem sob a mesma ilusão do efeito 

da interpelação ideológica, o sujeito diz “eu”, já interpelado, já não coincidindo com o objeto 

de que toma conhecimento, mas plenamente identificado com sua auto-imagem de indivíduo 

                                                 
13 Diário de campo, corpus de apoio. 



51 
 

empírico, dono de seu dizer; ao mesmo tempo também efeito dos modos de produção da 

formação social em que é interpelado, em nosso caso capitalista.  

 

 

“Pensando-se a subjetividade, podemos então observar os sentidos 
possíveis que estão em jogo em uma posição dada. Isso porque, como 
sabemos, o sujeito, na Análise do Discurso, é posição entre outras, 
subjetivando-se na medida mesmo em que se projeta de sua situação (lugar) 
no mundo para sua posição no discurso. Essa projeção-material transforma a 
situação social (empírica) em posição-sujeito (discursiva). Vale lembrar que 
sujeito e sentido se constituem mutuamente, na articulação da língua com a 
história, em que entram o imaginário e a ideologia. (...) a ideologia interpela 
o indivíduo em sujeito e este submete-se à língua significando-se pelo 
simbólico na história. (...) a ‘evidência’ da identidade não deixa ver que 
esta resulta de uma identificação-interpelação do sujeito”. (Orlandi, 
2001, pág.99 – grifo nosso) 

 

 

O efeito que produz a evidência da individualização do sujeito é reforçado pela força 

das instituições de Estado. Ela faz com que ele esteja pronto a ser responsabilizado 

juridicamente por seus atos individuais. O “eu” no dito do aluno representa o sujeito de 

direito, portanto, dono de sua consciência - “é a minha opinião”, como quem diz, eu tenho 

direito a ela.  Nesse plano, o sujeito diz:“eu não tenho preconceito” O pronome pessoal é a 

materialidade que inscreve ideologicamente o sujeito num domínio de saber, portanto, numa 

formação discursiva, aqui identificada com os princípios humanistas dos direitos humanos.  

Entretanto, em outro momento o pronome pessoal promove o movimento do sujeito 

que agora aparece inscrito numa posição estranha à primeira, em que um traço físico comum 

aos negros, o cabelo crespo, define uma inferioridade intrínseca do homem negro: “Eu acho o 

cabelo do negro feio, parece cocô de rato, todo enroladinho”. O pronome pessoal agora filia o 

sujeito do discurso a uma formação discursiva racista que aparece como uma dissonância 

inesperada, mobilizando uma memória que faz os sentidos (sem preconceito = direitos 

humanos / negro, feio, cocô de rato = racismo) se chocarem no movimento das posições 

ideológicas que o sujeito contraditoriamente assume em seu dizer.   

O que se pretende com essa curta análise é mostrar que uma suposta intenção subjetiva 

não é capaz de controlar os sentidos que produz e que os sentidos produzidos, todavia, são 

sempre produzidos por gestos interpretativos, pois, se o sujeito se inscreve em determinados 

lugares sociais para dizer – e diz no jogo de imagens que se faz sobre esses lugares – e o 

sentido é sempre relação a, ambos circunscrevem e estão circunscritos pelas formações 
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discursivas a partir das quais eles se significam no dizer. Assim, podemos afirmar que o 

indivíduo ao ser interpelado pela ideologia está assujeitado a nãosignificar(-se) fora dela. 

Isso nos leva à reflexão sobre a natureza de tal assujeitamento ideológico do sujeito. O 

termo assujeitamento abre para equívocos de compreensão que muitas vezes descambam para 

o lado daquilo que se poderia chamar de aprisionamento da consciência. Não.Os termos 

assujeitamento/aprisionamento não representam aqui uma relação de equivalência.  

Assujeitamento ideológico não significa em Análise de Discurso, tal como o pensou Pêcheux 

(1975), a partir da formulação de Althusser, a submissão do sujeito às ideologias produzidas 

no interior dos aparelhos ideológicos de Estado, dado que elas têm uma existência histórica e 

concreta. Logo, o assujetamento ideológico não resulta da relação do sujeito com a ideologia 

dominante, “enquanto resultado de conjunto, forma histórica concreta resultante das relações 

de desigualdade-contradição-subordinação que caracterizam, numa formação historicamente 

dada, o todo complexo com dominante das formações ideológicas que nela 

funcionam”.(Pêcheux, 1975, p.151). Por isso não se dizer que o sujeito é interpelado pela 

ideologia, mas que o “não-sujeito” é interpelado e constituído em sujeito pela ideologia.      

Pêcheux (1988 [1975]) se refere ao materialismo histórico para pensar a língua como 

instância material da ideologia, em que o “funcionamento da instância ideológica deve ser 

concebido como ‘determinado em última instância’ pela instância econômica, na medida em 

que aparece como uma das condições (não-econômicas) da reprodução da base econômica, 

mais precisamente das relações de produção inerentes a esta base econômica” (Pêcheux, 1997 

[1969] p.165). Mas é próprio do funcionamento do mecanismo da interpelação o apagamento 

para o sujeito de que ele se constitua na e pela ideologia e isso se dá 

 

 

“ de tal modo que cada um é conduzido, sem se dar conta, e tendo a 
impressão de estar exercendo sua livre vontade, a ocupar o seu lugar em 
uma ou outra das classes sociais antagônicas do modo de produção” 
(PÊCHEUX& FUCHS, 1997, p.166 – grifo nosso) 

 

 

Todo dizer é afetado pela ideologia, logo todo dizer se inscreverá de uma forma ou de 

outra na luta de classes. Mas como é possível pensar a possibilidade de movência dos sujeitos, 

instados a significar em meio às relações de produção que constituem a formação social 

capitalista?  
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Segundo Indursky (2008, p.2) é por meio da relação do sujeito com a formação 

discursiva que se pode atingir o funcionamento do sujeito discursivo, e acrescenta, citando 

Pêcheux (1988, p. 161), que“a interpelação do indivíduo em sujeito de seu discurso se efetua 

pela identificação do sujeito com a formação discursiva que o domina (isto é, na qual ele é 

constituído como sujeito)”, identificação essa que se dá pelo viés da forma-sujeito. 

Indursky (2008) acrescenta que a relação do sujeito com forma-sujeito se realiza, para 

Pêcheux, por meio do que esse autor chamou de “tomada de posição”, representando uma 

relação de plena e direta identificação do sujeito com a forma-sujeito, isto é, do sujeito com a 

posição ideológica dominante de uma formação discursiva.  

Nos termos de Pêcheux, 

 

 
“a tomada de posição resulta de um retorno do ‘Sujeito’ no sujeito, de 

modo que a não-coincidência subjetiva que caracteriza a dualidade 
sujeito/objeto, pela qual o sujeito se separa daquilo de que ele ‘toma 
consciência’ e a propósito do que ele toma posição, é fundamentalmente 
homogênea à coincidência-reconhecimento pelo qual o sujeito se identifica 
consigo mesmo, com seus ‘semelhantes’ e com o ‘Sujeito’. O 
desdobramento do sujeito - como ‘tomada de consciência’ de seus 
‘objetos’ – é uma reduplicação da identificação” (Pêcheux, 1988, p.172 – 
grifo nosso) 

 

 

A questão da reduplicação da identificação merecerá de Pêcheux (1975), a posteriori, 

um trabalho de reformulação da noção de tomada de posição no sentido de sua relativização. 

O que se pretende mostrar é que a relação do sujeito com a forma-sujeito não se realiza 

apenas a partir de uma pura tomada de posição, na qual o sujeito se encontraria fadado a 

apenas reproduzir a forma-sjeito de uma formação discursiva. Para relativizar a “reduplicação 

da identificação”, Pêcheux introduz o que denominou como modalidades da tomada de 

posição. Com essa noção, o sujeito passa a ser considerado em sua constituição a partir das 

posições-sujeito que ocupa não apenas frente a diferentes formações discursivas, mas 

tambémno interior de uma mesma formação discursiva. Desta forma a noção de “tomada de 

posição”passa a ser compreendida como  “o conjunto das diferentes posições de sujeito em 

uma formação discursiva como modalidades particulares de identificaçãodo sujeito da 

enunciação ao sujeito do saber” (COURTINE; 1981- grifo nosso).  

  Agora, então, o sujeito se identifica a uma posição-sujeito das muitas – e 

contraditórias - que habitam o interior de uma mesma formação discursiva. Assim, 
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posicionar-se é atitude inerente e imperativa da condição de sujeito. E a ideologia, a 

materialidade histórica dessa condição inscrita no modo de a língua significar.  

 A posição-sujeito se marca em relação à forma-sujeito a partir de três modalidades de 

tomada de posição. Tais modalidades determinam o modo da inscrição do sujeito a uma 

formação discursiva, que se dá por meio do mecanismo ideológico da identificação. As 

modalidades se referem mais precisamente, como sinalizamos anteriormente, à possibilidade 

de trânsito do sujeito no interior e entre formações discursivas.      

 O que deriva dessa concepção é a compreensão de que o efeito-sujeito, 

individualizado, origem do dizer, caracteriza-se não pela reduplicação da ideologia que 

orienta a forma-sujeito na relação que esta estabelece com a formação discursiva em sua 

tomada de posição; mas de apenas uma modalidade de tomada de posição que, 

imaginariamente, o coloca como origem dos sentidos.  

Pretendemos agora, a partir do que foi colocado, apresentar mais detidamente uma 

reflexão acerca de cada modalidade de tomada de posição, conforme Pêcheux, e que, segundo 

Indursky (2008), continuam a serem produtivas para se pensar a relação entre sujeito, 

formação discursiva e forma-sujeito; sujeito, sentido e ideologia.    

A primeira modalidade, das três pensadas por Pêcheux (1975), que apresentamos é a 

da identificação. Essa modalidade indica uma superposição entre o sujeito do discurso e a 

forma-sujeito da formação discursiva que o determina ideologicamente. Se o sujeito é 

chamado (interpelado) à existência pela ideologia e as formações discursivas representam “na 

linguagem as formações ideológicas que lhes são correspondentes”, podemos, então, 

compreender que não há prática discursiva que não parta da identificação do sujeito a uma 

forma-sujeito. Desta maneira, o sujeito, em sua movente trajetória, estará sempre identificado 

a uma formação discursiva. É justamente nessa modalidade da tomada de posição do sujeito, 

que se constitui, segundo Pêcheux (1988), a “unicidade imaginária do sujeito”. É nela que se 

produz o efeito do sujeito – efeito-sujeito - como a origem de seu dizer. A esse sujeito, 

plenamente identificado a uma determinada formação discursiva, Pêcheux (1988) alcunhou de 

“bom sujeito”, que reproduzirá em suas práticas discursivas, em sua linguagem, a forma-

sujeito que o afeta.     

Entretanto, Pêcheux (1988) percebe que os sujeitos ao se subjetivarem em suas 

práticas discursivas não apenas reproduzem, reduplicam, os sentidos dominantes da formação 

discursiva. Segundo ele, os sujeitos também podem manter com a forma-sujeito da formação 

discursiva em que estão inscritos uma relação de tensão, desde que o saber dominante dessa 

formação discursiva seja questionado, contrariado, duvidado, conflitado no interior mesmo de 
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seus próprios domínios.. Assim deixaria de haver uma plena identificação do sujeito com a 

forma-sujeito que orienta ideologicamente a formação discursiva. Nesse caso haveria entre 

sujeito e forma-sujeito apenas uma identificação parcial 

Essa modalidade da tomada de posição foi nomeada por Pêcheux (1988 [1975]) como 

sendo a da contra-identificação.  Nela o sujeito passa a ser caracterizado como o “mau 

sujeito”, isto é, como 

 

 
“aquele que se identifica, mas com reservas, com distanciamento, com 

questionamento, com dúvidas. [...] a contra-identificação evidencia que a 
forma-sujeito não é dotada de unicidade e isto permite que diferentes modos 
de com ela identificar-se e subjetivar-se ocorram”(INDURSKY, 2008, P.11 – 
grifo nooso).         

 

 

Sendo assim, se na primeira modalidade de tomada de posição o sujeito reduplica o 

saber da forma-sujeito, em que a formação discursiva – projeção na linguagem da forma-

sujeito – aparece, portanto, fechada em sua homogeneidade; na segunda, a forma-sujeito é 

desdobrada instaurando a divergência no interior da formação discursiva, concebida agora 

como heterogênea a si mesma. É possível, então, que sujeito se inscreva numa formação 

discursiva assumindo posições contraditórias no interior dessa mesma formação discursiva 

sem dela desligar-se. Isto é, essas duas modalidades representam o movimento do sujeito no 

interior de uma mesma formação discursiva, em que a forma-sujeito é reduplicada, 

desdobrada, mas não rompida.  

A terceira modalidade de tomada de posição do sujeito é a da desidentificação, isto é,a 

“tomada de posição não-subjetiva, que conduz ao trabalho de transformação-deslocamento da 

forma-sujeito” (PÊCHEUX; 1988, p.217). O que deve ficar claro é que o sujeito do discurso, 

constituído na ideologia, como já dissemos, nunca se significará fora dela, logo, a 

desidentificação não representará um espaço não-ideológico em que o sujeito possa habitar, 

porque, ao desidentificar-se o sujeito não desassujeita-se.     

 

 
“Desidentificar-se implica não mais estar identificado com uma 

determinada formação discursiva porque, de fato, este mesmo sujeito já 
identificou-se com uma outra formação discursiva”(INDURSKY; 2008, 
p. ) 
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Então, devemos entender que a desidentificação só ocorre porque o sujeito já a priori 

se constitui identificado a um domínio de saber outro. De outra maneira, esse processo pode 

ocorrer por meio do acontecimento discursivo, que, segundo Pêcheux, se dá quando o sujeito 

não apenas migra de uma formação discursiva para outra já existente, mas para outro domínio 

de saber em processo de constituição. O que o acontecimento discursivo produz é uma nova 

formação discursiva e de sua respectiva forma-sujeito, totalmente estranha à primeira de onde 

migrou o sujeito. 

Retornemos à cena da sala de aula narrada no início dessa sessão. Nela um 

aluno,depois de anunciar não ser racista, apresenta argumentos racistas para justificar o 

porquê de os negros ocuparem menor espaço que os brancos em peças publicitárias, em 

telenovelas, etc. A sequência discursiva com a qual trabalhamos foi: 

 

“Eu não tenho preconceito. Eu acho o cabelo do negro feio mesmo, parece cocôde 

rato, todo enroladinho. Eu penso assim, é a minha opinião”.  

 

Sob a luz do que vimos tratando nesse capítulo, podemos entender que essa seqüência 

discursiva inscreve o sujeito em duas formações discursivas contraditórias entre si: uma que 

corresponde ao domínio de saber humanista, movimentando uma memória que mobiliza 

princípios de igualdade no tratamento da diferença, em nosso caso, étnica, tais como respeito 

e tolerância (“eu não tenho preconceito”), que, portanto, nega o racismo; e outra que 

corresponde ao domínio de saber racista que mobiliza uma memória produzida historicamente 

pelo conflito e pela subjugação de uma etnia por outra, isto é, do negro pelo branco. Para 

poder enunciar “eu acho o cabelo do negro feio mesmo, parece cocô de rato, todo 

enroladinho” o sujeito tem de estar identificado, ao dizer “eu”, com a posição do branco, pois 

apenas inscrito nessa posição é possível a produção de tal formulação. Nela o sujeito pode 

dizer de maneira peremptória e generalizante “o cabelo do negro é feio”. Assim, o adjunto 

adnominal “do negro”(e não desse negro, ou esse penteado) garante a atualização do 

antagonismo negro versus branco produzido historicamente sobre outro antagonismo, Europa 

versus África. Por sua vez, o predicativo “é feio” introduz uma valoração negativa para o 

negro que pressupõe uma referência de beleza não-negra, que a história nos permite 

identificar como o padrão de beleza do branco. 

Podemos afirmar, assim, que o sujeito aluno produz seu dizer identificado às duas 

formações discursivas? Acreditamos que não pelo fato de elas serem antagônicas, excludentes 

entre si. Desta maneira arriscamos a afirmar que há um movimento do sujeito que parte da 
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identificação à formação discursiva humanista em relação a qual ele se desidentifica, para 

imediatamente se identificar à formação discursiva racista. 

  O que deve ser lembrado também é que o trânsito do sujeito entre os domínios de 

saber se realiza por tomadas de posição que escapam exclusivamente ao âmbito da 

intencionalidade, da consciência, já que estamos considerando que o sujeito não origina o 

sentido, pois os sentidos, como efeitos, o pré-existem e o constituem já na ideologia, “para 

que minhas palavras tenham sentido é preciso que elas já façam sentido”(ORLANDI; 2009. 

P.33). Nessa perspectiva ainda devemos acrescentar que o sujeito não determina ou controla 

os sentidos em seus possíveis efeitos, porque, em sua materialidade histórica, as palavras 

comportam uma memória cujo alcance é inatingível, indomável, pelo efeito da consciência, e 

que, por isso mesmo, não deixa de fazer conviver e abrir, pari passo ao efeito da evidencia do 

sentido único, literal, para a possibilidade de produção de efeitos de sentidos outros, possíveis, 

conflitantes, impensáveis.  

É a partir da relação intrínseca entre discurso e memória que se dá o movimento do 

sujeito e do sentido pelas formações discursivas que orientam ideologicamente a significação 

na tomada da palavra. Sendo assim, no funcionamento do discurso é o interdiscurso – tomado 

por Orlandi como memória do dizer - que determina a formação discursiva, embora seja 

próprio dela “dissimular na transparência do sentido, a objetividade material contraditória 

do interdiscurso que a determina”, pois “algo fala sempre antes em outro lugar e 

independentemente”. (ORLANDI e LAGAZZI, 2006, p. 47). Tal material contraditório 

instaura e alimenta a heterogeneidade na formação discursiva, fazendo incidir sobre o sentido, 

os efeitos da historicidade, da memória e da ideologia, pensados em AD não como elementos 

de apoio, externos ao discurso – como nas relações intertextuais -, mas como o que compõe 

constitutivamente sua textualidade.                            

 No funcionamento discursivo busca-se compreender, então, a relação do efeito de 

sentido do já-dito no que se diz, e para que não se reproduza uma dicotomia conceitual em 

que a exterioridade estabeleça com o sentido um papel secundário, pensemos a produção de 

discurso (de sentido) advindo do vínculo entre interdiscurso e intradiscurso, isto é, 

respectivamente entre a constituição do sentido e sua formulação.  

Segundo o ponto de vista de Courtine (1984), dessa relação se extrai que a 

constituição (o interdiscurso) representa o eixo vertical da significação, o da memória 

discursiva, que comporta todos os dizeres já ditos, já significados e já esquecidos, 

representando, em seu conjunto, o dizível. Este eixo, o da constituição (do intradiscurso), 

atravessa o eixo horizontal da formulação da enunciação, o das palavras em cena, submetidas 
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às condições imediatas de sua produção, determinando-a enquanto historicidade e memória, 

sendo que é do ponto de confluência dos dois eixos que os sentidos são produzidos. O 

interdiscurso não é, portanto, anterior ou exterior à enunciação, é constitutivo dela, pois, em 

seu funcionamento, ele é a exterioridade inscrita na textualidade; lembremos mais uma vez 

que é preciso que as palavras já signifiquem para que sejam (novamente) ditas.  

Por isso buscamos nesse trabalho, partindo das inúmeras falas racistas produzidas no 

interior da escola, nos questionar sobre os efeitos das imagens construídas para o negro e para 

África via livro didático de história, em específico o livro “História: das cavernas ao terceiro 

milênio”, sobre a produção dessas falas. Para nós essa questão se tornou essencial para 

analisarmos que tipo de intervenção o livro didático “História e cultura africana e afro-

brasileira” de Nei Lopes produz sobre a imagem do negro e da África construída pelo livro 

didático de história já mencionado. Trata-se de uma intervenção apta a produzir 

deslocamentos de sentido sobre o negro e sobre a África, de maneira que o racismo passe a 

não fazer sentido para o brasileiro?     

 

 

 

 
2.3.1- Antecipaçãoerelações de sentido na discursividade do livro didático 

 

 

Trazendo para o âmbito mais específico dessa pesquisa, interessa fundamentalmente 

abordar os mecanismos que põem em funcionamento as condições de produção no processo 

de produção dos sentidos marginais construídos para o negro e a África em textos didáticos.   

 O primeiro, o mecanismo da antecipação, é aquele que permite o sujeito 

“experimentar, ou melhor, de colocar-se no lugar em que o seu interlocutor ‘ouve’ suas 

palavras. Ele antecipa-se assim a seu interlocutor quanto ao sentido que suas palavras 

produzem” (ORLANDI, 1989, p.39). O segundo é o da relação de sentidos. Conforme esse 

mecanismo, todo dizer se constitui da relação necessária que estabelece com outros dizeres, 

pois, segundo Foucault, 

 

 
“não há enunciado em geral, livre, neutro e independente, mas 

sempre um enunciado fazendo parte de uma série ou de um conjunto, 
desempenhando um papel no meio dos outros, neles se apoiando e deles se 
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distinguindo: ele se integra sempre em um jogo enunciativo” 
(FOUCAULT, 1986, p. 114 – grifo nosso) 

 

 

Fica aqui ressaltado que, em se tratando de linguagem, não há discurso neutro, 

impessoal, porque, tomando a palavra, o sujeito assume posições ao inscrever-se numa rede 

de sentidos que o colocam sempre em relação a outros dizeres. A antecipação e as relações de 

sentido que compõem o funcionamento das condições de produção serão, portanto, 

fundamentais para o presente estudo.  

A antecipação, embora não se configure como um super-conceito capaz de dar conta 

plenamente da relação do sujeito com o sentido - pois pressupõe um sujeito ainda origem do 

dizer, capaz de determinar, e antecipar, exatamente o sentido do que diz, ao basear-se na 

expectativa dos efeitos do seu dizer no outro - tem sua relevância, na medida em que tem a 

ver com a argumentação, tendo em vista que, em seu dizer, “o sujeito dirá de um modo, ou de 

outro, segundo o efeito que pensa produzir em seu ouvinte” (ORLANDI, 2009. p. 40).Em 

relação ao livro didático, em geral, o que se tem é uma produção determinada por um jogo de 

imagens: a imagem que o sujeito autor desse material tem do aluno; a imagem que o sujeito 

autor do livro didático produz sobre a imagem que os alunos produzem sobre aquilo que lhes 

será apresentado a conhecer, etc. Esse mecanismo regula a produção, pois da imagem que o 

autor do livro didático tem do aluno – como aquele que não sabe – advém a determinação da 

escolha daquilo que o aluno deva saber.  

Assim, o livro didático aparece como materialidade discursiva desse jogo de imagens 

que o determina. Entendendo que o discurso pedagógico represente o discurso do poder, 

explicado por Orlandi como o discurso que “cria a noção de erro e, portanto, o sentimento de 

culpa, falando, nesse discurso, uma voz segura e auto-suficiente”, conclui-se que, “nesse 

sentido, poderíamos dizer que A ensina B = A influencia B.” (ORLANDI, 1987, p.17), 

entendendo que A e B são imagens de lugares sociais que representam respectivamente a 

posição de quem ensina e a de quem aprende. Diante dessa “influência” cabe pensar se o 

discurso pedagógico não reforça, por explicitação ou silenciamento, uma imagem negativa do 

negro em nossos dias. 

Já a noção de relações de sentido tanto abre para uma reflexão sobre a memória no 

processo de produção de significação como para a percepção de que os sentidos são sempre 

em relação a. (CANGUILHEM, 1982). Não há, portanto, origem para o sentido – nem na 

língua nem no sujeito. Mas não haver origem não significa que os sentidos possam ser 
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quaisquer um, porque, como os sentidos são efeitos da inscrição do sujeito a uma dada 

formação discursiva, com a qual se identifica ideologicamente, e não outra, eles são 

determinados por essa inscrição a significar de um modo e não de outro.   

Isso nos leva a pensar que os sentidos, enquanto efeitos de sentido, são produzidos 

numa relação de força,cuja relevância reside na consideração de que o lugar de onde o sujeito 

diz seja constitutivo do seu dizer. Pode-se acrescentar, dessa forma, que os sentidos que se 

vão construindo para o negro e para o branco no Brasil não são estáveis, definitivos. Pelo 

contrário, porque esses sentidos são produzidos por dizeres que em dispersão ocupam 

diferentes posições-sujeio, eles não são homogêneos.  A partir das diferentes e desiguais 

posições de poder que o sujeito pode assumir numa sociedade hierarquizada, compreendemos, 

junto com Orlandi (2009, p.40), que “as palavras valem por quem as emprega”. Dessa 

maneira, elas significarão diferentes a partir de cada uma das posições discursivas assumidas 

pelo sujeito em seu dizer. 

Deste modo não podemos compreender o sentido como algo acabado, pleno, 

definitivo. Os sentidos lutam, são heterogêneos, instáveis, desiguais, contraditórios, uma vez 

que são, também, heterogêneas, contraditórias e desiguais entre si as posições discursivas 

possíveis de serem assumidas pelo sujeito numa sociedade constituída pela luta de classes. 

Isso nos permite pensar que todo processo de cristalização de sentidos resulta de relações de 

poder a partir das quais se vão fixando o sentido hegemônico, a memória social, a dominância 

de um determinado sentido sobre outros sentidos possíveis, que, mesmo aparentemente 

esquecidos, constituem o sentido dominante,  

 

 
“mesmo porque entender o funcionamento do texto enquanto objeto 
simbólico é entender o funcionamento da ideologia, vendo em todo texto a 
presença de um outro texto necessariamente excluído dele mas que o 
constitui”. (ORLANDI, 1996, p. 138 – grifo nosso). 

 

 

Então, pelo fato mesmo da hegemonia nunca ser plena, embora seja esse o efeito que 

ela produz enquanto evidência (obviedade), do interior das relações de poder advêm as 

resistências. É na tensão entre as resistências, tanto para a manutenção do mesmo como para o 

surgimento do diferente, que pretendemos percorrer para pensar a questão racial. Pois 

entendemos que os sentidos racistas que atualmente circulam como evidentes, sobre o negro e 

sobre a África, em ambiente escolar, sejam resultado da interdição à memória do negro 

anterior e posterior à diáspora africana. Interditar a memória corresponde aqui à interdição de 
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determinados sentidos, que resultam, em última instância, da interdição de posições sujeito 

capazes de significar o negro e a África de maneira outra. 

Mas o que ainda hoje leva os sujeitos a essa identificação com sentidos dessa 

natureza? Podemos, aqui, supor e circunscrever a existência de uma formação discursiva, que 

passamos a nomear como formação discursiva racista (FDR). Que têm o espaço escolar e os 

livros didáticos de história a ver com a fixação de uma imagem para o negro que não o re-

significa, colaborando, portanto, para a circulação do discurso racista na escola?  

Se ponderarmos juntos com Orlandi que 

 
 

“numa realidade social e histórica como a nossa, em que se é obrigado 
a reconhecer que sempre se ocupam determinadas posições (e não outras) no 
conflito constitutivo das relações sociais, não se pode fazê-lo neutramente, 
ou seja, sob a ilusão de que não se está tomando posição nenhuma”. 
(ORLANDI, 1987, p.13 – grifo nosso) 

 
 
Então, cabe ressaltarmos, recuperando a importância da noção de condições de 

produção, que a Análise do Discurso funda-se com a pretensão de compreender os processos 

de significação a partir das suas determinações históricas, e isso implica considerar, no caso 

dessa pesquisa, que os livros didáticos de história - seja o tradicional seja o produzido como 

desdobramento da lei 10.639/03 - não relatam fatos apenas, mas produzem gestos de 

interpretação sobre os acontecimentos históricos, determinando, politicamente, para eles uma 

direção de sentido.  

. 

 

2.3.2- Condições de Produção e Memória na Produção de Sentidos sobre 
oNegro  
 

 

É oportuno acrescentar aqui que a noção de condições de produção está intimamente 

ligada à noção de memória discursiva, de interdiscurso. Tomamos aqui indistintamente essas 

noções, respaldados em Orlandi (2009), que em algumas exposições teóricas e analíticas, 

como nas obras Análise do discurso: princípios e procedimentos (2009) e Interpretação 

(1996, p.31), trabalha com as noções de memória discursiva e de interdiscurso sem tecer sobre 

elas distinção: “o interdiscurso é o que chamamos memória discursiva: o saber discursivo que 
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torna possível todo dizer e que retorna sob a forma do pré-construído, o já dito que está na 

base do dizível, sustentando cada tomada da palavra” (ORLANDI, 2009, p.31). 

 De início deve-se marcar que o significante “memória” exige precisão, dado que 

ganha sentido particular dependendo do campo teórico que o aborde. No senso-comum 

sedimentou-se uma obviedade de significação pela qual se cria vínculo necessário entre 

memória e lembrança. Essa concepção não deve aqui ser considerada, uma vez que por viés 

da lembrança temos o sentido resultante da prática individualizada, já determinada e afetada 

pelas condições de produção e pela ideologia que definem os sentidos que aparecem para o 

sujeito como “seus”. Deve-se, antes, pela perspectiva discursiva, considerar a memória pelo 

viés do “possível” que representa aí o conjunto heterogêneo de sentidos que habita o interior 

mesmo dos sentidos hegemônicos,  

 

 
“todos os sentidos são de direito sentidos possíveis. Em certas 

condições de produção, há, de fato, dominância de um sentido sem por isso 
se perder a relação com os outros sentidos possíveis” (ORLANDI, 1987, 162 
– grifo nosso) 

 

 

A memória é da ordem desse possível do sentido e, como tal, representa no interior 

mesmo do sentido hegemônico (tornado óbvio) a possibilidade de seu deslocamento, de sua 

deriva histórica, constitutiva do trabalho do simbólico da linguagem. É a presença de uma 

ausência atuante que não está fora como formas textuais da lembrança, mas inscrita no 

interior mesmo da textualidade das formulações enunciativas. A memória, desse modo, 

“produz, no dizível, um recorte importante: não o que não se diz, mas o dizer do outro no 

um”. (ORLANDI, 1990, p.41).  

 Assim, a heterogeneidade nos interessa, sobretudo, porque nos oferece um caminho 

para a compreensão discursiva do objeto da pesquisa. Essa noção permitiu partirmos do fio 

narrativo construído pelo sumário do livro didático História:das cavernas ao terceiro milênio 

(2006) para perceber, no modo de produção dessa discursividade, as relações de sentido, 

interdiscursivas, que sustentam e abrem para a possibilidade de se conceber como pertinentes 

a produção de livros didáticos voltados exclusivamente para o estudo da história da África e 

da cultura afro-brasileira em aulas de história.. Sendo assim, a pergunta é: das posições 

(conflitantes?) de onde esses livros didáticos produzem as suas narrativas (paralelas?) sobre a 

história é possível se pensar, considerando a escola como um aparelho ideológico de Estado, 

em novas relações imaginárias capazes de constituir sentidos outros para a relação negro/ 



63 
 

branco, no Brasil? A partir disso, que memória para o negro os novos didáticos14, incluindo aí 

o livro História e cultura africana e afro-brasileira de Nei Lopes (2008), mobilizam e/ou 

imobilizam em sua materialidade textual – em sua textualidade – para que tenham de dizer 

sobre o afro-brasileiro de fora do lugar destinado – legitimado – a se narrar a história do 

Brasil: os didáticos de história do Brasil? 

Para respondermos a essas questões, comecemos por ressaltar que do contato entre o 

negro e o branco produziu-se o discurso racialistano século XV, e mais tarde nos séculos 

XVIII/XIX o discurso racista15, que nascidos em condições históricas determinadas, 

tornaram-se hegemônicos em meio ao conflito travado por diferentes gestos de interpretação 

para esse contato. O conflito culmina na hegemonia de uma das interpretações em luta, que 

acaba por se estabelecer como memória social, definida inicialmente por Mariani como 

 

 

“um processo histórico resultante de uma disputa de interpretações 
para os acontecimentos presentes ou já ocorridos, sendo que, como 
resultado do processo, ocorre a predominância de uma de tais interpretações 
e um ( às vezes aparente) esquecimento das demais. Naturaliza-se, assim, um 
sentido “comum” à sociedade, ou em outras palavras, mantém-se 
imaginariamente o fio de uma lógica narrativa”. (MARIANI, 1998, 34) 

 

 

Os sentidos que se fazem hegemônicos fixam-se enquanto memória social orientada 

por políticas de Estado, atuando, por exemplo, na regulação pedagógica e na prática de feitura 

de livros didáticos.  

Esses sentidos se cristalizam em rituais enunciativos específicos, cabendo-nos a partir 

deles atingir o seu processo de constituição, em que se faz emergir as posições discursivas em 

luta. Mas para se chegar ao processo, à historicidade dos sentidos, a concepção mesma de 

história sofre mudança de perspectiva.  

Distancia-se, assim, da concepção que toma o texto como documento, em que se 

produz o efeito de indistinção entre História e historiografia, para, então, afirmá-lo - numa 

visão discursiva - como monumento. (FOUCAULT, 1969). Nessa perspectiva o texto 

enquanto discurso marca uma pontualidade, conferida pelas condições de produção imediatas 

                                                 
14 Referimo-nos ao conjunto de livros didáticosde história e cultura afro-brasileira produzido pós-lei 
10.639/03, ou seja, de livros produzidos para serem estudados em sala de aula do ensino fundamental e 
médio.   
15O historiador Flávio Gomes chama atenção, no livro Negros e política (1888 – 1937), para o fato de que 
“no momento em que teorias políticas ganham prática, o racialismo encontra o racismo”.(GOMES, 2009, 
p.46)  
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à enunciação, e uma dispersão, acionada pela relação de sentidos.  E para assumir a 

perspectiva discursiva do texto, segundo o próprio Foucault, 

 

 
“é preciso renunciar a todos esses temas que têm por função garantir a 

infinita continuidade do discurso e sua secreta presença no jogo de uma 
ausência sempre reconduzida. É preciso estar pronto para acolher o 
discurso em sua irrupção de acontecimentos, nessa pontualidade e 
dispersão temporal...” ( FOUCAULT,1986, p.29) 

 

 

  Esse caráter pontual e disperso do sentido está na base da dimensão histórica da 

língua, em que o discurso é concebido como a materialidade dessa relação constitutiva. Desse 

modo, o dizer, tomado enquanto discurso, apresentará marcas materiais da luta ideológica 

pela hegemonia do sentido, de modo que o sentido “outro” não se encontre por detrás, 

mascarado, ou fora do limite do dizível como uma ausência passível de ser daí reconduzida.  

     Pensar, portanto, o papel que a escola e os livros didáticos tradicionais de história16 

- dentre eles o livro História: das cavernas ao terceiro milênio (2006) sobre o qual propomos 

uma breve análise no início do capítulo - exercem na naturalização de sentidos marginais para 

a história da África e dos negros permite vislumbrar o racismo em âmbito institucional, social, 

e não como prática pontual de indivíduos empíricos, tomados isoladamente, como se as 

práticas discursivas dos indivíduos fossem apenas “suas”, nascidas mesmo do ato individual 

em que as instituições sociais, em específico a escola, passassem ao largo. Mas não 

consideramos inócua a participação da escola, uma vez que, segundo Althusser (1983). 

 
 

“é pela aprendizagem de alguns saberes contidos na inculcação maciça 
da ideologia da classe dominante que, em grande parte, são reproduzidas as 
relações de produção de uma formação social capitalista, ou seja, as relações 
entre exploradores e explorados, e entre explorados e exploradores. Os 
mecanismos que produzem esse resultado vital para o regime capitalista 
são naturalmente encobertos e dissimulados por uma ideologia da 
Escola universalmente aceita, que é uma das formas essenciais da ideologia 
burguesa dominante: umaideologia que representa a Escola como neutra, 
desprovida de ideologia, aonde os professores, respeitosos da 
“consciência” e da “liberdade” das crianças que lhes são confiadas pelos 
“pais”, conduzem-nas à liberdade, à moralidade, à responsabilidde 
adulta pelo seu exemplo, conhecimentos, literatura e virtudes 
libertárias” (ALTHUSSER, 1983, p.81 – grifo nosso) 

 
                                                 
16 Referimo-nos especificamente por tradicionais, em contraponto ao que anteriormente denominamos 
como novos didáticos, os livros didáticos de história publicados antes de sancionada a lei 10.639/03.  
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Não, a escola não é neutra, ela (re)produz sentidos hegemônicos, dominantes na 

sociedade. Em relação à questão racial a escola parece cumprir exatamente o papel 

conciliador, embora ela não tenha ainda se apresentado como meio que garantisse a 

desvinculação entre a “coincidente” desigualdade social e a desigualdade racial no Brasil. 

Dissociar a função de reprodução cultural da função de reprodução social faz significar, no 

caso da educação brasileira, a possibilidade da convivência paradoxal da universalização do 

acesso à escola com a manutenção da desigualdade social. 

 Mais especificamente sobre a prática racista, para não dizer que há total indiferença 

por parte da escola em relação à questão – o que representaria um posicionamento ideológico 

impreciso, sutil -, há um tratamento que se orienta “pela rama”, reduzindo sua atuação à 

realização de pequenas e esparsas manifestações “anti-racistas” como a distribuição de 

panfletos no “dia da consciência negra” (aquelas em que de fundo sempre figuram a mão 

negra, à esquerda, cumprimentando a mão branca, à direita) ou em intervenções pontuais do 

tipo “menino, não chame seu amigo de macaco, racismo é crime” no encontro do “é porque  

é”, do discurso pedagógico (ORLANDI, 1987, p. 45), com o “pare, porque senão...” do 

discurso jurídico (punitivo).   Ao “falar” ou “fazer falar”, ao propor um discurso sobre o 

racismo, a escola estabelece discursivamente uma fronteira para a relação racismo/escola, 

conferindo a si mesma uma posição “neutra” - transmissora do que se tem “a saber” - a partir 

da qual ocupa para falar “de fora” (não-racista), para falar “sobre”.                 

 No interior das escolas em que leciono17 para alunos do 7º e 8º ano e que tomo como 

espaço de observação de campo não é rara a prática racista - uma prática aberta, sem 

constrangimento - convivendo com a realização de eventos comemorativos como o 13 de 

maio (data em que foi assinada a “abolição” dos escravos em 1888) e o 21 de novembro (dia 

da consciência negra) em solo (o escolar) jurídico, laico, portanto submetido às leis 

constitucionais que asseguram a liberdade de expressão, de igualdade racial e de liberdade de 

crenças religiosas.  

Cenas, como a que descrevemos a seguir, exemplificam bem a contradição a que 

queremos fazer menção: um aluno negro chama o outro aluno negro de “macaco preguiçoso” 

quando este se recusara a ajudar na confecção de um cartaz para o dia de Zumbi; numa sala de 

aula com quarenta alunos, dentre eles vinte e oito sendo negros; faço a pergunta, “como você 

                                                 
17 Escola Municipal Vicente Licínio Cardoso (RJ) e Colégio Estadual Fernando Figueiredo – Duque de 
Caxias – RJ. 
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se define em relação à cor de sua pele?” As respostas desfilaram infindas e, a primeira vista, 

tão criativas adjetivações para o significante “moreno” (claro, escuro, café com leite, 

bombom, marrom, jambo...) sem que nenhum dos alunos, no entanto, tenha se 

autodenominado “negro”. A utilização do termo “moreno”, que aparece como eufemismo 

para o termo negro, aponta para uma relação dual de identificação e de contra-identifcação 

ideológica do sujeito à formação discursiva racista, pois na contra-identificação, enquanto 

modalidade da tomada de posição que marca uma relação conflitante do sujeito com a forma-

sujeito da formação discursiva, há ainda identificação. O não dizer “negro” deve implicar no 

reconhecimento e identificação à posição dominante racista para que os sentidos racistas 

colem a esse significante. Mesmo porque esse significante “negro” não diz sempre sobre a 

mesma coisa, já que as palavras mudam de sentido conforme a formação discursiva a que 

estão inscritas. O que se pode perceber é que quanto maior seja a situação de formalidade a 

queo sujeito se encontra, mais o significante “negro” érecusado, por exemplo, na escola, nos 

formulários, enfim, onde o sujeito estabelece para o interlocutor, pela antecipação e pelo jogo 

de imagem, a posição dominante, de poder.  Assim, num papo entre amigos, ou num debate 

em sala de aula, ou ainda numa entrevista para pesquisas do IBGE, o significante 

“negro”(neguinho, negão, nego) assume e mobiliza memórias diversas, assumindo, por isso, 

sentidos diferentes – conflitantes até.     

Por outro lado, há também no uso do significante “moreno” - pelo fato desse 

significante ser extremamente positivado em nossa sociedade, por circular comumente, e 

principalmente, relacionado à sensualidade e à beleza - uma recusa de inscrição do sujeito à 

formação discursiva racista, mas uma recusa que não faz alterar o imaginário racialista que 

continua a produzir a negativização do negro no social. Identificação e resistência marcam, 

assim, o movimento (posições distintas) do sujeito no interior de uma mesma formação 

discursiva racista. A escolha do significante “moreno” positiva, por um lado, a mestiçagem, 

mas uma mestiçagem que se quer pela aproximação com o “branco”, marcado apenas por 

tímida referência a uma negritude não muito desejável, bem ao modo da ideia contida na 

teoria do branqueamento, pós-abolição.    

Compreendemos que a identificação dos sujeitos-alunos, em especial, à posição racista 

provenha da interdição imaginária à memória africana na constituição do brasileiro, que se 

constrói no processo de re-significação das culturas africanas a partir de gestos interpretativos 

produzidos pelo olhar dominante europeu. A relação do africano com o brasileiro se regula 

desde o nascimento por essa mediação, de modo a se fazer esquecer a “verdadeira África”, 

segundo Nei Lopes, sob o efeito da sobreposição do olhar eurocêntrico sobre a “África”, ou 
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seja, ao olhar dos africanos sobre “Áfricas”. Cria-se, assim, o efeito de que os gestos 

interpretativos dominantes são os únicos possíveis, garantindo dessa forma, também o efeito 

ilusório de apagamento da interpretação a partir do qual se produz a obviedade do sentido. 

Esse ponto nos importa, mormente, porque aponta o trabalho do político sem que 

aparentemente seja disso que se trata, uma vez que há o apagamento do político quando há o 

apagamento para o sujeito do processo de significação, em que os sentidos aparecem como 

naturais. Desta maneira, a evidência – não necessariamente explícita - de sentido de que o 

negro seja inferior ao branco, faz limitar mesmo a relação do negro com sua memória 

africana. Assim, o efeito de apagamento do político,que se dá por gestos de interpretação que 

se anulam como tais, promove a nosso ver a interdição da memória africana, pelo apagamento 

daquilo que singulariza e confere aos africanos o reconhecimento de suas multiplicidades 

étnicas, lingüísticas, culturais, políticas e religiosas. 

 Vale perceber que essa interdição se constrói em situações cotidianas, como naquelas 

em que um repórter, ao dar uma notícia sobre um conglomerado de países, cita a África como 

país, e não como continente, homogeneizando o que é plural e conflitante, desconsiderando a 

heterogeneidade linguística, cultural e histórica dos povos africanos; ou ainda numa situação 

em que um representando a igreja universal fala com ferocidade que a umbanda e o 

candomblé não são religiões, mas a face mais visível do “diabo”, desconsiderando que o 

diabo não faz parte do imaginário das culturas africanas que cultuam os Orixás; em meio a 

essas interpretações não é estranho que uma professora da rede pública de ensino municipal 

de Macaé-RJ seja demitida pela direção da escola – caso ocorrido em 2005, por trabalhar com 

mitos africanos em sala de aula. Sem falar na associação recorrente feita entre a cultura da 

capoeira, do jongo, do tambor de crioula, - ligadas imaginariamente a “África” – à 

“macumba”, significante que, inscrito no interior de uma formação discursiva racista, passa a 

designarnegativamente as religiões de matrizes africanas – homogeneizadas por esse 

significante -  significando primitivismo, bruxaria, feitiço, satanismo etc.  

Os dizeres acima relatados fazem perceber na dispersão social desses enunciados a 

produção do efeito generalizante do sentido, que silencia o político, e que não raramente 

circula nas práticas linguajeiras do cotidiano, em que o efeito da miopia eurocêntrica observa 

o continente africano como unidade, negando suas lutas, línguas, memória. Nessa mesma 

perspectiva Mariani nos atenta para a historicidade do nome “África” na produção do sentido 

óbvio e homogêneo, já semprelá, em que a língua se apresenta sob o efeito de uma 

estabilidade a-histórica, 
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“O que atualmente se designa pelo nome próprio ‘África’, passou a ter 

consistência enquanto tal ao longo de muitos séculos. E sob esse nome 
genérico ‘África’, toda uma história diferenciada de séculos de lutas e 
colonizações distintas fica silenciada, transformada ou esquecida na 
memória produzida pelo homem europeu e sua história. Ainda sabe-se 
muito pouco sobre a diversidade de línguas, culturas, sociedades e histórias 
que constituem aquele imenso continente”. (MARIANI, 2005, p. 23) 

 

 

Ademais, a interdição, ao produzir o efeito de apagamento da memória do outro (do 

africano, do negro, aparentemente esquecida) em seu funcionamento ideológico, se marca 

pela presença material de determinadas regularidades de formulação na constituição dos 

dizeres racistas que faz retornar, por meio do interdiscurso - mobilizado pelo mecanismo da 

relação de sentidos - , como ecos de significação, sentidos já produzidos tanto por teorias 

teológicas cristãs construídas a partir do contato do europeu com diversas etnias de negros 

africanos no século XV, quanto por teorias iluministas (pseudo)científicas que também não se 

furtaram da tarefa de definir sentidos para os povos não-europeus. O que de fundamental une 

essas investidas de sentido sobre o “outro” recém-descoberto, a despeito de toda diferença que 

separa o pensamento eclesiástico do pensamento iluminista, é a defesa da superioridade da 

“raça” branca sobre as demais. 

 A produção discursiva sobre essa questão em ambas as épocas foi intensa e sobre ela 

faremos alguns recortes com o intuito de estabelecer relação entre o dizer racista dos séculos 

XVIII e XIX e o dizeresracistas que circulam atualmente no interior das escolas em que 

leciono, para, a partir daí, confrontá-los com os efeitos de sentido produzidos pelo livro 

didático de história, a fim de perceber neles os efeitos da memória na constituição do racismo.  

Consideramos também que as conclusões daí advindas possam enriquecer a análise 

que se fará, no próximo capítulo, do livro didático de História da África e dos africanos no 

Brasil, de Nei Lopes. 

Por hora, acreditamos que para abordar a questão racial a partir de um ponto de vista 

discursivo, todo esforço deve ser feito, como já foi dito, na direção da compreensão dos 

significantes “negro” e “branco” não como lugares sociologicamente empíricos, mas como 

posições discursivas. Posições essas quesustentam a tomada da palavra do sujeito, sempre 

afetadas pelas condições de produção que determinam e orientam  constituição dos sentidos. 

Como passo importante na direção de se considerar a discursividade, faremos alusão a 

um outro fator fundamental para o funcionamento das condições de produção, a relação de 

força. A partir dessa noção  
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“podemos dizer que o lugar a partir do qual fala o sujeito é constitutivo 
do que ele diz. [...]Como nossa sociedade é constituída por relações 
hierarquizadas, são relações de força, sustentadas no poder desses diferentes 
lugares, que se fazem valer na “comunicação”. (ORLANDI,1989,39) 

 

 

Aqui, fica demonstrado que os sentidos não se tornam hegemônicos sozinhos, por uma 

força intrínseca ao próprio sentido. Sentido hegemônico se constitui em consonância posições 

sociais e ideológicas hegemônicas.  O livro didático ocupa uma posição de poder que “faz 

valer” sua interpretação para assuntos “de conhecimento”. Sendo assim, qual a posição ou 

posições de sujeito assumidas pelos livros didáticos de história do Brasil em relação ao negro, 

uma vez que não há possibilidade do dizer ser neutro, não ideológico? Como ele seleciona e 

organiza sentidos para o negro e para a África? Que imagem de aluno está pressuposta 

(antecipada) na constituição desses textos (discursos)?   

Vale mencionar mais uma vez que não nos interessa propriamente os indivíduos 

empíricos, mas as posições discursivas que eles assumem no dizer. Assim, não estamos 

tratando aqui do homem empírico negro ou branco em sua vivência social ordinária, uma vez 

que o homem negro, na perspectiva discursiva, pode assumir a posição discursiva do branco 

(de poder) e vice-versa. “Um único e mesmo indivíduo pode ocupar, alternadamente, em uma 

série de enunciados, diferentes posições e assumir o papel de diferentes sujeitos”. 

(FOUCAULT, 1986, p.107). 

Pelo fato, então, de ocupar a posição de dominante em nossas relações sociais desde o 

início do processo da colonização, o “branco”, significante que tomamos aqui para representar 

metonimicamente as posições de poder impostas pelo modelo civilizatório europeu, delineou 

e fixou imagens para o negro ao longo da história que o colocam, em grande medida, 

oprimidos em posição de inferioridade quer intelectual, quer moral. Então, tudo aquilo que 

advenha do negro, que estabeleça com ele relação direta, tende a ser rechaçado, 

ridicularizado, inferiorizado. O samba e a capoeira são exemplos interessantes de como os 

sentidos deslizam. Nasceram perseguidos, interditados, significando “coisa de negro”, isto é, 

de desocupado, de vadio, na total clandestinidade, mas passaram a ocupar a partir da década 

de cinqüenta do século XX, o lugar entre o dentro e o fora, uma vez que, embora assegurado o 

direito de circulação garantido por lei, permaneciam à margem. Até que no século XX são 

absorvidos pela industria cultural e transformados agora em ícones de nossa identidade. 
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Samba e capoeira deixam de ser nomeados como coisa de negro e assumem positivamente na 

sociedade outra denominação: coisa de brasileiro.    

Isso nos mostra que as relações de poder se inscrevem no imaginário, definido por 

Orlandi (2009) como o jogo de imagens em que o “eu” é definido pela relação de 

identificação ao “outro” em suas práticas discursivas. Por esse mesmo entendimento, o 

“negro” é significado ocupando socialmente a posição de dominado, lugar imaginariamente 

construído e reafirmado pelos efeitos de sentidos produzidos pelo dizer dominante.  

Da tensão histórica presente nas relações sociais entre brancos e negros – tensão, sim, 

pois este processo de dominação não se dá, ou deu, sem resistências - sentidos vão sendo 

cristalizados como um saber já sempre lá, em que a imagem negativa do negro coaduna com 

uma memória que significa, ao longo dos últimos cinco séculos, a áfrica e os povos africanos 

do ponto de vista do conhecimento social, político, econômico e religioso como primitivos 

(não-evoluídos intelectualmente e moralmente), pobres e pagãos.  

É, portanto, na relação do dizer com as formações imaginárias, pelo fato de elas 

comportarem os mecanismos que constituem a linguagem e a põem em funcionamento, 

produzindo nos sujeitos as imagens que constroem de si e do outro que podemos - em relação 

ao contexto sócio-histórico mais imediato ao dizer e à memória que lhe constitui e afeta 

historicamente - pensar o sujeito enquanto posição discursiva. Isto é, porque os sentidos o pré-

existem, ao dizer, o sujeito assume para si outros dizeres, outras memórias, que o atravessam 

e significam para além de sua intenção, pois 

 
 
“Imerso no efeito ilusório de uma linguagem transparente colada 

ao mundo objetivo,decalcando-se em um pensamento previamente 
organizado e totalmente dizível, em que as palavras estariam representando 
coisas, para o sujeito configura-se obviamente possível descobrir a origem, a 
essência e determinar a literalidade dos sentidos”. (MARIANI,1998, p.33) 

 
 

Esse lugar de origem do dizer em que o sujeito se coloca sem perceber, sem se dar 

conta, que buscaremos desconstruir com a Análise do Discurso, uma vez ser próprio dessa 

teoria crítica da linguagem compreender o sujeito como conjunto de identificações 

inconscientes e o sentido como efeito das posições discursivas acionadas pela tomada da 

palavra. 
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2.4 - Corpus e dispositivo de Análise 
 

 

Diante do que apresentamos até aqui sobre a Análise do Discurso e sobre conceitos 

que lhe são fundamentais como discurso, ideologia, sujeito, formação discursiva e condições 

de produção, chegamos ao ponto de pensarmos mais detidamente sobre como esses conceitos 

se articularam para a constituição do dispositivo de análise com o qual produzimos e 

trabalhamos o corpus da pesquisa: a apresentação e o sumário do livro didáico “História e 

cultura africana e afro-brasileira” de Nei Lopes. 

Se consideramos, sob filiação teórica da Análise do Discurso, a opacidade da 

linguagem, logo dos sentidos em sua relação com as palavras, e nela a compreensão de que os 

sentidos são determinados pela história e os sujeitos pela ideologia e pelo inconsciente, 

estamos também considerando a opacidade do objeto discursivo sobre o qual propomos 

análise. 

Estabelece-se, a partir daí, que a relação entre a posição do analista - a que nos 

propomos ocupar - e a do objeto discursivo, nesse trabalho, não se apóia em princípios 

metodológicos que defendam a neutralidade ideológica do cientista frente ao seu objeto, como 

garantia de que a objetividade o permita cercar, definir, o objeto como se o objeto possuísse 

uma essência, em sua verdade.  

Desta forma, partimos da concepção de que não há sentido sem interpretação, uma vez 

que ela está presente em qualquer manifestação de linguagem, seja lá por meio da 

materialidade que for (ORLANDI, 1996). Justo pelo fato de essa relação se construir na 

linguagem, portanto na ideologia, “é preciso compreender que não há descrição sem 

interpretação” (ORLANDI, 2004, p. 60). Tal afirmação nos permite pensar que o próprio 

analista está envolvido na interpretação ao estabelecer seu objeto. Logo, se o sujeito ao falar 

interpreta, resta ao analista descrever os gestos de interpretação do sujeito, a partir dos quais 

os sentidos são produzidos, em nosso caso sobre a relação África/Brasil, negros/brasileiros no 

livro didático “História e cultura africana e afro-brasileira” de Nei Lopes. 

Entretanto, isso não quer dizer que a descrição deva ser desconsiderada frente à 

interpretação, pois “ambas constituem o processo de compreensão do analista” (ORLANDI, 

2009, p.62). O que a Análise do Discurso critica, portanto, não é a existência da descrição 

enquanto mecanismo analítico, mas a consideração da descrição como um trabalho de 

linguagem ausente de interpretação. Essa crítica está colocada por Pêcheux (1975) em 
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“Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio”, quando nessa obra ele afirma que o 

jogo dos efeitos ideológicos está presente em todos os discursos, incluindo-se aí o discurso 

científico.    

Então, devemos compreender que o dispositivo de análise com que o analista do 

discurso trabalha não está pronto à espera de ser lançado sobre o objeto. O dispositivo de 

análise se constrói junto da análise, por mediação do dispositivo teórico que intervém 

produzindo um deslocamento da posição de leitor para a posição de analista, posição essa “em 

que se mostra a alteridade do cientista, a leitura outra que ele pode construir”. (ORLANDI, 

2009, p.61). Segundo a mesma autora, dessa posição o analista procura desnaturalizar os 

efeitos de evidência engendrados pela linguagem em seu funcionamento sem que, com isso, 

ele almeje colocar-se fora da interpretação. Por isso o analista do discurso não pretende com 

sua análise interpretar o texto no sentido de precisar o que ele diz ou quis dizer, mas 

compreender como o discurso se textualiza, ou seja, como o texto produz seus efeitos de 

sentido. 

Em face do que dissemos acima, podemos afirmar que a delimitação do corpus 

pressupõe uma tomada de posição do analista frente ao seu objeto, visto que também o corpus 

não lhe é dado a priori. É nesse sentido, então, que podemos considerar que, na Análise do 

Discurso, o corpus e a análise se constituem mutuamente pela intervenção do dispositivo 

teórico engendrado por essa disciplina. E ainda mais: “decidir o que faz parte do corpus já é 

decidir acerca de propriedades discursivas”. (ORLANDI, 2009, p.63), o que equivale a dizer 

que a composição do corpus representa o primeiro gesto interpretativo do analista, face aos 

objetivos de sua pesquisa, em nosso caso, perceber se no livro didático de Nei Lopes haveria 

um deslocamento na produção da discursividade racista. 

Desta forma, o nosso corpusempírico é o livro História e cultura africana e afro-

brasileira, cuja autoria é de Nei Lopes. Por que esse autor? Por que dentre os muitos autores 

de inúmeras outras obras18, também produzidas com a mesma finalidade pedagógica de 

conduzir o estudo sobre África e cultura afro-brasileira nas salas de aula, escolhemos esta? 

Podemos dizer que a trajetória de Nei Lopes como ativista da causa afro-brasileira seja a de 

ocupar a posição do pesquisador, seja a do artista19, foi decisiva para nossa escolha. De 

                                                 
18 Citemos algumas delas: O negro no Brasil de Hoje (2006), de KabengeleMunanga e Nilma Lino 
Gomes; África e Brasil africano (2005), de Marina de Mello e Souza; História e cultura afro-brasileira 
(2007), de Regiane Augusto de Mattos. 
19 Nei Lopes é compositor, cantor e escritor. Na música, tornou-se conhecido como sambista, 
principalmente pela parceria com Wilson Moreira. Dentre os discos gravados, Partido ao cubo (Fina Flor, 
2004) foi considerado o de melhor disco de samba do ano , ao participar do Prêmio Tim de Música em 
2005. Como escritor, compôs Kitábu, o livro do saber e do espírito negro-africano (2005); Enciclopédia 
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imediato nos perguntamos, ao nos depararmos com a chegada desta obra na escola, o que tem 

Nei Lopes a dizer e em que posições-sujeito ele se inscreve para produzir interpretação sobre 

a relação África e Brasil, frente ao que já é dito sobre essa mesma relação nos livros de 

história geral e do Brasil, utilizados nas salas de aula? Para além da questão por nós levantada 

no primeiro capítulo sobre a existência contraditória destas publicações, incluindo a de Nei 

Lopes, ao considerarmos a justificativa jurídico-pedagógica dada pela lei 10.639/03 para sua 

entrada nas escolas, que é a de se combater o racismo (questão controversa), o fato de já haver 

uma memória sobre a posição de Nei Lopes como ativista criou em nós uma expectativa de 

pesquisasobre o modo de esta obra relacionar-se com o livro didático de história já adotados 

por professores do sétimo ano do ensino fundamental.  

Em relação ao público leitor, uma sigularidade da obra de Nei Lopes em relação a 

outros didáticos: uma vez que ela não tenha sido escrita para ser direcionada a uma série 

específica, ela pode, desta maneira, ser adotada em qualquer nível do ensino escolar.  

Se oportuno, gostaríamos de relacionar o que dissemos ao conceito de tipologia 

discursival de Orlandi (2009 [1988]), para reformular nossa pergunta: que tipologia discursiva 

predomina no texto de Nei Lopes, o autoritário, o lúdico, o polêmico? Como não se deve 

contar o final do “filme” a ninguém, o leitor deverá nos acompanhar em nossa análise – no 

capítulo 3 - para chegar conosco (ou contra nós) a uma conclusão. 

Passemos a uma descrição do corpus empírico, considerando inicialmente que nas suas 

144 páginas o livro em sua diagramação muito se aproxima do modelo didático proposto em 

livros direcionados especificamente ao estudo escolar: o tamanho A4 da folha; o tamanho 

avantajado da fonte; a presença constante, em praticamente toda as páginas, da linguagem 

não-verbal (fotos, pinturas, desenhos) de modo a produzir um equilíbrio entre palavra e 

imagem na maneira de ambas serem distribuídas na página; o apoio à leitura dado por textos 

diagramados em Box e glossários, postos à margem da página, conferindo destaque e 

especificação a algum conceito ou termo abordado pelo texto principal.  

Em relação às atividades presentes ao final de cada capítulo - ou unidade – da obra de 

Nei Lopes, uma peculiaridade: quem as elaborou, e, portanto, assina a autoria desta sessão 

não é Nei Lopes, mas Carmem Lúcia Campos.    

                                                                                                                                               
brasileira da diáspora africana (2004); Lugunedé: santo menino que velho respeita (2002).    Em teatro, 
encenou Oh, Que Delícia de Negras!,revista musical, com partitura de Cláudio Jorge (Teatro Rival, 
1989); Clementina (1999) e O Rancho da Sereia (2000) com o elenco de alunos de teatro do Centro 
Cultural José Bonifácio, da Prefeitura do Rio. 
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 Destacamos, ainda sobre a consideração das imagens, a constante presença de mapas 

na obra de Nei Lopes – só na primeira unidade contamos dez - auxiliando na visualização 

geográfica das regiões pertinentes ao estudo dos temas distribuídos ao longo das oito unidades 

que compõem o livro. Em comparação com a obra História: das cavernas ao terceiro milênio 

de Patrícia Ramos Braick e Myriam Becho Mota (2006), que apresenta treze mapas ao longo 

de quinze capítulos, percebemos que a maior presença de mapas na obra de Nei Lopes pode 

vir em resposta à dificuldade que boa parte dos alunos encontra para localizar a África no 

mapa mundi – podemos constatar isso com nossos próprios alunos, e não raro em textos 

jornalísticos – muito por conta do efeito de evidênciade que África seja um só país de uma só 

nação.    

Publicado em 2008, o livro História e cultura africana e afro-brasileira chegou às 

escolas em que atuamos no final desse mesmo ano, e desde então, até o dia 14/05/2012, não 

há registro de qualquer retirada desse livro das bibliotecas e salas de leitura, seja por parte de 

alunos, seja por parte de professores e funcionários.  

    Já o nosso corpus discursivo é constituído por recortes de seqüências discursivas do 

sumário e da apresentação do livro, especificamente. 

A noção de recorte, diferente da noção de segmentar tal como se apresenta na 

linguística, aponta para o fato de que discursivamente depreendem-se fragmentos de 

linguagem-e-situação. (ORLANDI, 1984) 

O gesto do analista, ao produzir recortes na superfície linguística, organiza um 

conjunto de seqüências discursivas. Conforme Courtine, sequência discursiva pode ser 

definida como “sequências orais ou escritas de dimensão superior à frase”. (COURTINE, 

1981, p, 25) 

Em suma, o corpos discursivo é constituído por seqüências discursivas que serão 

analisadas no capítulo 3. A fim de auxiliar a análise das sequências discursivas, constituímos 

também um corpus auxiliar composto pelo sumário do livro tradicional de 

história,inituladoHistória: das cavernas ao terceiro milênio(2006). Esse corpus auxiliar será 

mencionado e analisado nos próximos capítulos.  

Ademais, faz parte também do nosso corpus auxiliar a produção do que denominamos 

diário de campo. Ao longo de todo o período que compreendeu esta pesquisa nós nos 

permitimos lançar uma escuta dos dizeres em dispersão no ambiente escolar (fala de alunos, 

professores, funcionários, pais de alunos), em particular. Dizeres esses que de alguma forma 

estabeleciam trânsito com a questão racial e com a lei 10.639/03, em estudo. O fato de 

denominarmos esses dizeres como parte do corpus de “apoio” não quer de forma alguma 
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dizer aqui “segundo plano”, “menos importante” ou coisa que o valha. Trata-se apenas de 

uma marcação que expressa o foco sobre o qual propomos essa pesquisa: os efeitos de sentido 

produzidos pela intervenção do livro didático de história da África na re-construção 

imaginária do negro no Brasil. A finalidade, portanto, docorpus de apoio  que tem como 

intuito o estabelecimento de contraponto com o corpus principal, é compreender, por meio da 

análise, os efeitos de sentido de um sobre o outro. 
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2.5- Interdiscursividade à “cor-da-pele” 

 

 
Orlandi (2009) faz-nos saber – lembrar – que etimologicamente a palavra discurso traz 

em si a ideia de curso, de percurso, portanto de movimento, mas um movimento sem origem, 

que, no entanto, não quer dizer sem memória, sem determinação da história e da ideologia 

sobre os processos de significação. 

 É, pois, pensando a relação entre sentido e memória que a observação do livro 

didático tradicional de história do Brasil adotado pela escola em que lecionamos para o ensino 

fundamental alimentou nossa busca por compreensão do processo de construção imaginária 

que sustenta socialmente um sentido marginal para o negro. Daí advieram algumas questões 

que se tornam fundamentais para pensarmos a prática racista na escola: em que medida o 

didático tradicional de história constrói e reforça um sentido para o negro que não impeça a 

identificação dos alunos a posições racistas no interior da escola? Que relação pode haver 

entre o modo de construção pedagógico para a abordagem da história do Brasil e o racismo na 

escola?  

Para uma abordagem analítica que nos permita responder as questões levantadas, 

partiremos, antes, de algumas sequências discursivas para a realização de uma análise que 

busque nos dizeres racistas, que mais são recorrentes (e “tolerados”) em âmbito escolar, o seu 

funcionamento discursivo. Três grupos de dizeres produzidos em diferentes épocas serão 

confrontados para o cumprimento desse objetivo: 

-do pensador iluminista Voltaire, no século XVIII; 

-de intelectuais abolicionistas no Brasil, em especial, Louis Couty, no século XIX; 

-de alunos e professores da Escola .Municipal. Vicente Licínio Cardoso, no século XXI.  

Com esse recorte, pretendemos compreender como sentidos marginais para o negro 

em circulação na escola atualizam sentidos produzidos sobre ele em outros momentos 

históricos, e que, portanto, retornam sob a impressão de que se inauguram com o sujeito na 

atualidade, apagando sua historicidade constitutiva. 

A escolha por trabalhar com o iluminismo e, em especial com a produção de Voltaire, 

partiu do fato de que teríamos aí, segundo Gislene dos Santos (2002), o início do pensamento 

racialista na modernidade. E como, sobretudo, os filósofos franceses tiveram grande 

influência sobre a incipiente intelectualidade brasileira, no decorrer do século XIX, decidimos 

lançar escuta sobre dizeres que acabaram por difundir e consolidar o pensamento racista no 
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Brasil, dado que as questões raciais passam a primeiro plano no Brasil pelo fato de que o 

modelo escravocrata passa a se apontado, sobretudo por intelectuais e políticos abolicionistas, 

como um dos principais entraves para o desenvolvimento do liberalismo e do progresso 

econômico, político e social da nação brasileira em consolidação.     

A partir, então, da análise das seqüências discursivas com as quais trabalharemos mais 

adiante, propomos delinear as relações interdiscursivas que se inscrevem na 

intradiscursividade textual, a fim de identificar as formações discursivas a partir das quais o 

sujeito se movimenta e movimenta os sentidos. Esse movimento aqui, no entanto, deve ser 

pensado não apenas sob a horizontalidade das ações conscientes do indivíduo, mas sob a 

verticalidade da memória do dizer que, escapando à atuação da consciência faz, por vezes, 

coabitarem, num “mesmo” dizer, posições ideológicas estranhas entre si. Em relação ao 

racismo é comum que o racista não se dê conta de que seja racista. E isso se dá porque o 

sujeito não tem controle sobre tudo o que pode mobilizar de memória o seu dizer. O uso, por 

exemplo, de um termo ou expressão pode inscrever o sujeito numa rede de filiação de 

sentidos tal que o coloque numa posição ideológica divergente a que conscientemente 

defende. Dizer, portanto, que a revolução de 64 foi isso ou aquilo no dizer de um militante de 

esquerda é ocupar posições antagônicas num mesmo dizer. Nesse caso, a forma material 

“revolução” mobiliza uma memória diversa daquela mobilizada ao se dizer “revolução 

cubana”, por exemplo, inscrevendo o sujeito numa formação discursiva com a qual 

conscientemente não se identifica. 

Porque a palavra, então, não guarda uma essência semântica, embora seja esse o efeito 

produzido pelo mecanismo ideológico da interpelação, em todo processo de naturalização de 

sentidos há de se marcar uma recorrência, uma regularidade capaz de conferir bordas ao dizer, 

estabelecendo para ele uma realidade imaginária construída sobre os efeitos de um já-dito 

“antes, em outro lugar e independentemente” (ORLANDI, 2009, p.31).  

Portanto, para trabalhar as regularidades constitutivas do discurso racista, nos 

apoiaremos na compreensão de que essas regularidades são efeitos materiais do já-dito que 

atravessam o dizer em processo de constante atualização. 

 Como a relação do dizer com o interdiscurso não se circunscreve ao plano da 

consciência, ou da intencionalidade - daquilo que se quis dizer - o que determinará para o 

sujeito acreditar serem suas as palavras que profere repousa no o fato de o interdiscurso 

equivaler ao que já foi dito antes, em algum momento e lugar, e que necessariamente se torna 

esquecimento para retornar em formulações que, por estarem submetidas a novas condições 

de produção, acabam por produzirem efeito de novidade, concomitante à ilusão que se cria 
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para o sujeito de que os sentidos se originem dele. Daí se produz dois efeitos: do sujeito como 

origem do sentido, e da linguagem como instrumento para a expressão de idéias que a pré-

existem.    

Torna-se, assim, pertinente observar na escola, que sentidos são convocados sobre o 

negro em formulações produzidas nas salas de aula, nos corredores, na cantina, na sala dos 

professores, quando são especialmente referidos pela cor da pele? Que memória mobiliza e, 

necessariamente, se imobiliza (silencia) na fixação da imagem construída? Questões que 

nortearão nossa análise, pois acreditamos que o percurso histórico de construção e fixação de 

uma imagem esteja materializado na textualidade do dito. 

De início o que chama a atenção nos dizeres racistas que circulam na escola é o 

recorrente aparecimento de certos significantes que marcam resistência na consideração do 

negro não apenas como o “outro”, mas como o “outro” inferior. Essa consideração traz uma 

historicidade, uma memória. Afinal não se é racista sem que se mobilize sentidos para o negro 

que já não tenham sido produzidos na história. As regularidades presentes no modo de a 

prática racista se realizar hoje nos remetem a sentidos construídos para o negro há pelo menos 

cinco séculos.  

Desta maneira, as investigações realizadas por parte dos europeus sobre povos não-

europeus estabeleceram do século XVI ao século XIX oposições raciais que chegam até hoje 

sob diferentes condições de produção, mas sem deixar de expressar que nessa oposição os 

negros devem ser lembrados de sua inferioridade aos brancos. Essa espécie de hierarquia 

biológica reflete a condição social desfavorável da população negra nas metrópoles brasileiras 

no século XXI, que se apresenta como outra forma de o racismo ser praticado, se pensarmos a 

questão sob a ótica das macro-políticas de estado, e não apenas emâmbito das micro-relações 

de interlocução cotidianas. 

As oposições entre brancos e negros no decorrer do século XV podem ser 

representadas pela oposição humano versus selvagem que marcou o ponto de vista europeu, 

teológico, sobre os povos não-europeus. Ao defender-se a tese de que negros não eram 

humanos, mas “bestas”, a violência advinda do processo de escravização estava, assim, 

legitimada.  

Já a oposição civilizado/primitivo habitou, a partir do século XVII, a ótica iluminista 

na produção de sentido sobre o contato entre o europeu (civilizado) e o não-europeu 

(primitivo) – em especial entre o europeu e o africano negro. O conceito de civilização é 

fundamental para a caracterização dessa relação. Tomemos como base o que sobre esse 

conceito nos diz N. Elias (In: ORLANDI, 1990).  
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Para esse autor, civilização encerra a idéia de “expressão da consciência ocidental, se 

poderia dizer, o sentimento nacional ocidental. (...) orgulho da nação, progresso do Ocidente e 

da humanidade em geral” (Apud ORLANDI, 1990, p.45). Representando um grau superior de 

experiência social e cultural humana, o ideal civilizatório europeu passa a modelo para 

sociedades “não-civilizadas”, destituídas da razão, logo, daquilo que se afigurava como 

condição para o desenvolvimento e progresso do homem e das sociedades.  

Está aí o caráter expansionista desse conceito, o da razão, “a catequese, o 

universalismo religioso (‘todos os homens, etc.’)20”, orientando paradoxalmente a produção 

do pensamento iluminista tanto na direção do humanismo como na do etnocentrismo, “termo 

que designa o sentimento de superioridade que uma cultura tem em relação às outras. Consiste 

em acreditar que os valores próprios de uma sociedade ou cultura particular devam ser 

considerados como universais, válidos para todas as outras” (MUNANGA & GOMES, 2006, 

p.181). Impõe-se, assim, uma hierarquia evolutiva entre os povos ancorada numa concepção 

racialista em que se considera a um só tempo o pertencimento dos povos não-europeus à 

espécie humana, mas também a sua inferioridade em relação a ele que, segundo o ponto de 

vista iluminista, encontrava-se muito à frente no uso da racionalidade. Longe da 

contemplação do mistério, a racionalidade produz ciência, pensamento descritivo sobre a 

natureza e as sociedades. Submete-se a partir de então as diferentes culturas não-européias a 

critérios universalistas, impondo rótulos, definindo padrões, enfim, produzindo base para 

práticas opressivas e discriminatórias de toda ordem.   

Observemos algumas seqüências discursivas por meio das quais desenvolveremos uma 

reflexão acerca das relações interdiscursivas na constituição e permanência de concepções 

racistas na sociedade brasileira em que a escola possivelmente se apresenta como abrigo e 

base para a reprodução dessas concepções. 

Considerando o estudo de Gislene A. dos Santos publicado na obra “A invenção do ser 

negro” de 2002, em que se propõe investigar os efeitos da influência do pensamento 

iluminista sobre a intelectualidade brasileira, a partir do que pode se pensar num percurso das 

idéias que naturalizaram a inferioridade dos negros perante o branco europeu a partir do 

século XVII, selecionamos alguns recortes (seqüências discursivas) feitos por dos Santos de 

textos do pensador Voltaire, vislumbrando ali uma faceta do iluminismo contraditória ao seu 

princípio humanista do direito à liberdade e à felicidade: questões racialistas passam aocupar 

lugar em questões fundamentais nesse momento. Para responder o que é o homem, por 

                                                 
20Orlandi, 1990, p.46. 
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exemplo, pergunta fundamental para um enciclopedista como Diderot, não havia como se 

ignorar o crescente contato do europeu com as diferentes etnias e culturas existentes no 

mundo, principalmente daquele entre europeus brancos e africanos negros da costa ocidental, 

que só passou a acontecer com mais intensidade a partir do século XVIII. A escolha de 

Voltaire tem pertinência com o nosso objeto não só pelo que foi colocado acima, mas também 

pela inserção do pensamento e obra desse autor no Brasil. 

As questões racialistas, segundo Dos Santos (2002), ganham força diante da tentativa 

de se definir o homem sem se apelar para teses teológicas, pois de forma mais ou menos 

acentuada, os iluministas se centravam na observação empírica a partir do que o homem 

pudesse ser descrito cientificamente, levando em consideração seus mais diferentes aspectos 

fisiológicos e culturais.  

Nessa linha de pensamento, Voltaire, no século XVIII, buscando um olhar distanciado, 

isto é, supostamente despido de sua condição histórica e de suas orientações ideológicas, 

como forma de compreender objetivamente seu objeto, escrevesobre o encontro com o 

humano, assumindo a posição de um viajante interplanetário: 

 

A1-“Descendo sobre este montículo de lama e não tendo maiores noções a respeito do 

homem, como este não tem a respeito dos habitantes de Marte ou Júpter, desembarco 

às margens do oceano, no país da Cafraria, e começo a procurar um homem. Vejo 

macacos, elefantes e negros.” (In: DOS SANTOS, 2002, p.27) 

 

A2- (o negro) “um animal preto, que possui lã sobre a cabeça, caminha sobre duas 

patas, é quase tão destro quanto um símio, é menos forte que outros animais do seu 

tamanho, provido de um pouco mais de idéias do que eles e dotado de maior 

facilidade de expressão. Ademais, está submetido igualmente às mesmas necessidades 

que os outros, nascendo, vivendo e morrendo exatamente como eles.” (Ibidem) 

 

De início percebe-se que a descrição de Voltaire, não trata do homem, mas do negro. 

O encontro com a África da costa ocidental reclama sentido, e o que nos interessa é o gesto 

interpretativo do europeu Voltaire sobre esse encontro.  

Inicialmente partimos da ideia de que todo questionamento expressa uma dúvida. Que 

dúvida habita o questionamento de Voltaire acerca do “homem negro”, além da necessidade 

de definição daquilo que se apresenta para sua cultura como novidade? Seriam 

humanos?Marcamos aqui a dificuldade de nomear nesse momento do texto o que ainda não 
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havia se definido. Dizer “homem negro” já é habitarmos uma posição no interior do que 

historicamente, e mais acentuadamente a partir do iluminismo, veio se homogeneizando, para 

que um universo heterogêneo de etnias, línguas, organizações sociais, silenciados em suas 

especificidades, se adequassem à forma de o europeu significar o não europeu, em especial a 

África e os africanos da costa ocidental, desconhecida até então para o europeu do tempo de 

Voltaire. 

A sequência discursiva A2 opera num primeiro momento com afirmações que 

funcionam como premissas, ainda sem caráter conclusivo sobre a questão: 

 

- é um animal preto;  

- possui lã sobre a cabeça; 

- caminha sobre duas patas. 

 

Aos olhos de um interplanetário, o significante “animal” se apresenta genérico, como 

se marcasse apenas a diferença entre o reino animal com outros reinos da natureza. Mas os 

substantivos lã e patas, já circunscrevem o negro ao plano dos irracionais. Ambos 

significantes não são usados para a descrição humana. Não dizer cabelos e pés é, portanto, 

uma questão de ideologia, de posição assumida pelo sujeito a partir do que diz. Evidencia-se 

um olhar do centro sobre o periférico, em que se coloca em trânsito a sobreposição do olhar 

civilizado sobre os não-civilizados, paralelamente, o do humano sobre o não-humano, em que 

“a exposição ao território do não-humano significa que a condição humana não é designada 

a priori. A condição humana é conquistada sobre um corpo frágil (...) Seja no campo da 

ontologia ou da antropologia, o sujeito está constantemente suscetível a ser interrompido, 

destruído, a se tornar não-humano”. (NASCIMENTO e SILVA, 2012, p.154 – grifo 

nosso). 

Mais adiante as comparações construídas por Voltaire passam a marcar, de 

forma mais constante, uma aproximação do negro com o universo animal: 

- quase tão destro (ou seja, menos) quanto um símio; 

- menos forte que outros animais do seu tamanho; 

- provido deu m pouco mais de ideias do que eles (os símios),  

- dotado de maior facilidade de expressão (do que os símios); 

- submetido igualmente às mesmas necessidades que os outros (animais); 

- (os negros) nascendo, vivendo e morrendo como eles (outros animais). 
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As seqüências acima apresentam referências comparativas a partir das quais vai se 

estabelecendo uma definição para o negro. Símio e outros animaissão as duas referências para 

quantificar sua inteligência, sua expressividade, e qualificar seu modos de vida. 

Um século mais tarde, no Brasil, a escravidão do negro africano no século XIX é vista 

pelos abolicionistas como entrave ao liberalismo, já que para eles o modo de produção 

escravocrata se apresenta como modelo de força produtiva atrasada, limitada e cara. Mas o 

que fazer com o negro liberto, uma vez que na visão de Couty (In: Dos Santos, 2002), o negro 

adquire, sob essa interpretação, outro sentido: o de representante de uma raça humana 

inferior, incapaz de inserir-se num modelo de sociedade liberal, civilizada? 

A seguir recortamos cinco seqüências discursivas em que Couty (In: DOS SANOS, 

2002) se refere diretamente aos negros: 

 

B1- “No Brasil, o negro escravo tem os meios de sair, ele mesmo, de sua 
condição”.(In: Dos Santos, 2002, p. 82) 
 

B2- “O negro no Brasil não quer senão uma facilidade, senão um direito que é o de 
não fazer nada”.(In: Dos Santos, 2002, p. 94) 
B3- “O negro ama o tabaco, o arroz o mais bem cozido, ele adora as coisas doces, a 
rapadura, mas o que ama acima de tudo é a cachaça (...) Para ter a cachaça, ele 
rouba, para ter a cachaça, ele se arriscará na noite; ele sacrifica mais a esta paixão 
do que à liberdade ela mesma”. (In: Dos Santos, 2002, p.96) 
 

B4- “O negro ou o mestiço são mais aptos a realizar certas funções sociais, por 
exemplo, as que Spencer tão bem reuniu sob o nome de funções distributivas ou 
funções de relação. Mas são inábeis para funções mais importantes, funções de 
produção que demandam um trabalho seguido e regular”.(In: Dos Santos, 2002, p.93) 
 

B5- “Como já dissemos e repetimos, as dificuldades atuais provêm do escravo, mau 
trabalhador que não pode se desenvolver; e por isso somos abolicionistas”.(In: Dos 
Santos, 2002, p.96) 
 

Percebemos, ao reunir essas sequências discursivas, que as designações de que Conty 

se serve para se referir ao negro - ora como negro, ora como escravo; ora como negro escravo, 

ora como negro ou mestiço - estabelece gestos de interpretação tais, que sobre o negro, se 

torna possível lançar mão de generalizações que os definam essencialmente enquanto raça, 

cujas características físicas e morais se firmam independentemente de sua condição escrava. 
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Quando se refere apenas a negros,temos 

 

 

NEGROS                                      querem facilidade 

   Não querem fazer nada 

Amam o tabaco e a cachaça 

ladrão 

 

NEGRO ESCRAVO                    incapaz de lutar pela liberdade, por si mesmos. 

  

            NEGROS E MESTIÇOS Maus trabalhadores, incapazes de se desenvolverem 

 

Por meio dessas seqüências A e B, podemos perceber em curso um processo de 

naturalização de sentido em que vai se historicizando um sentido para o negro, evidenciando 

para ele uma aptidão natural ao vício e ao desvio de conduta e à preguiça.  

Mais um século se passa. Percebemos, nas escolas em que lecionamos, todas públicas, 

a presença corriqueira de falares sobre o negro, que em suas condições de produção imediatas 

partem de alunos, professores e funcionários. Dessa heterogeneidade de lugares de fala, 

recortamos três seqüências discursivas: 

 

C1 – “para a formatura, devemos nos vestir melhor do que as macacasda 4001.” 
(dizer de uma aluna normalista da turma 4002 sobre a festa de formatura). 
 

C2 – “Tinha que ser preto” (dizer de um coordenador de turno após um aluno negro 
chutar a cesta de lixo do pátio da escola.) 
 

C3 – “Muitos alunos negros meus são até bons alunos” (professora argumentando 
contra as cotas universitárias para negros e índios). 
 

Como primeira abordagem das seqüências discursivas que compõem o grupo C, 

devemos nos ater, inicialmente, a uma abordagem de natureza lingüístico enunciativa, isto é, a 

partir de um plano em que se leva em consideração, nas palavras de Orlandi (2009) “o 

trabalho com as paráfrases, sinonímia, relação do dizer e não-dizeretc”. O que de fundamental 

interessa é demonstrar que esses dizeres são formulados por sujeitos em momentos de 

interlocução e que, portanto, gozam, sob efeito da interpelação ideológica, da certeza de que 

ao dizerem, dizem com suas próprias palavras, motivadas por “seus” próprios pensamentos, 
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idéias. Dessa maneira, sobre o que se diz não se produz apenas o efeito da evidência do 

sujeito, mas também a evidência de que aquilo que foi dito só poderia ser dito daquela 

maneira, estabelecendo-se, assim, uma relação de transparência da língua com os sentidos; 

das palavras com as coisas. 

Se há uma heterogeneidade de posições enunciativas no interior das relações de 

produção escolar que compõem o bloco das seqüências discursivas C (aluno, funcionário e 

professor), há também marcas que inscrevem por caminhos discursivos diferentes esses 

dizeres a uma mesma formação ideológica racista. 

Em C1, estabelecem-se duas posições discursivas antagônicas produzidas pela 

materialidade pronominal implícita “nós”, inscrevendo ideologicamente o sujeito no dizer. O 

pronome “nós” (“devemos”) imediatamente marca uma relação de oposição a um “eles”. 

Quem são “nós”? Quem são “eles”? Levando em contaque “eles” são as “macacas”, seria tão 

óbvio assim considerar que “macacas” seja uma maneira pejorativa para se denominar as 

alunas negras da outra turma?  

No sítio www.noticia.terra.com.br, localizamos as seqüências discursivas abaixo 

relacionadas: 

- Cada macaco no seu galho; 

- macaca de auditório; 

- macaco: equipamento para elevar carros; 

- sorte macaca: má sorte; 

- ligação clandestina de luz; 

- está com a macaca: eufemismo para “está endiabrado”, como forma de não se 

pronunciar a palavra “diabo”, considerada de mau agouro pela cultura cristã.  

Não encontramos qualquer referência direta sobre o negro ao pesquisarmos por meio 

da palavra-chave “macaco(a)”. Mas pudemos perceber algo curioso, os sentidos produzidos 

para o significante macaco – em negrito-, quando relacionados ao negro migram para essa 

relação, de modo que em negro(é) macaco pode-se ler negro é má sorte – avesso da boa sorte, 

do bom caminho, da lei; éequipamento – devalor utilitário, serviu;clandestino – fora da lei, 

marginal, bandido - , endiabrado – feiticeiro, macumbeiro, mandingueiro.      

Já pela inscrição “negros chamados de macaco”, no mesmo sítio de buscas, deparamo-

nos com outros dizeres produzindo efeitos de sentido outros.  Dos blogs e sítios que 

consultamos, os que recebem maior número de visitas são aqueles que propõem aos visitantes 

uma questão. E a questão que mais mobilizou comentários foi a seguinte: chamar um negro de 
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macaco deve ser considerado racismo, crime? Para nossa pouca surpresa, a maioria das 

pessoas responderam que não, porque: 

 

- macaco é um bicho fofinho, bonitinho, portanto ninguém deveria se constranger com 

tal denominação; 

- o negro é que é preconceituoso em se ofender ao ser chamado de macaco; 

- os macacos é que deveriam se ofender; 

- são chamados de macaco pela semelhança com o animal, como tem gente branca que 

se aparenta com a girafa etc 

 

O que não se leva em consideração nas respostas, o que se apaga nelas, são tanto as 

condições de produção imediatas em que se dá a denominação “macaco” para o negro, que 

geralmente acontece em momentos de conflito, de desdém, de sarcasmo, reforçando, assim, 

seu caráter ofensivo; como também as condições de produção históricas que filiam o 

significante “macaco” a uma rede de sentidos que interdiscursivamente o inscreve numa 

formação discursiva racista, por conta do que esse significante mobiliza de memória sobre os 

negros: seqüências discursivas A e B. 

Então, nesse caso, o pronome pessoal “nós”, na seqüência discursiva C1, pode ser 

interpretado como marca de identificação do sujeito com a posição social antagônica à 

posição que ocupam as “macacas” 

Há, ademais, marcas que permitem vislumbrar, nessa relação polarizada entre 

“macacas” e “não macacas”, a assunção de uma posição de superioridade das não macacas em 

relação ao que se denomina “macacas”. 

Como na perspectiva discursiva a troca de termos não é descartada da análise, menos 

ainda quando é fruto de atitude “sem querer”, o termo “macacas”, ao substituir os termos 

alunas, meninas, etc., aponta para um conflito que parte da consideração do outro como 

inferior. A forma verbal imperativa “devemos”, que em determinadas condições de produção 

estabelece dúvida para a ação verbal principal (“devemos passar por lá na quarta-feira.), 

enfatiza, em C1, uma obrigatoriedade de ação cujos desdobramentos transbordam os limites 

da formulação: “devemos” corresponde a uma expectativa social nessa direção: “espera-se 

que nós, não macacas (brancas ?), sejamos superiores”  

Nesse momento nos importa saber que a aluna que produziu tal dizer é também negra, 

porque, torna possível compreender que, em se tratando de sujeito discursivo, a cor da pele 

não garante identificação a uma formação ideológica x ou y. Aliás, na escola observada, 
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aproximadamente oitenta por cento dos alunos são negros ou mestiços na pele, sendo comum, 

no entanto, que a denominação “macaco(a)” parta de um negro em referência a um 

interlocutor também negro,  cabendo assim o questionamento: qual o papel dos livros 

didáticos de história na construção imaginária sobre os negros, considerando a abordagem dos 

acontecimentos que narram sua história no Brasil? Que espaços, no interior dos didáticos de 

história, têm a África, que contribuam para que os negros no Brasil repudiem, em muitos 

casos, identificarem-se como negros? Pois, ao visitar o índice de alguns livros didáticos de 

história, evidencia-se que o ensino sobre a África é quase ausente, ou quando muito, ele se dá 

de maneira distorcida e estereotipada, ao contrário do que ocorre em relação ao estudo da 

Europa.      

Passemos agora à abordagem da seqüência discursiva C2. 

Nessa seqüência discursiva, percebemos a produção do efeito de uma voz universal, 

sustentando uma “verdade” nela mesma, sem sujeito, como se a concepção de que o negro é 

inferior ao branco fosse da ordem do ser, equiparável à formulação do tipo: “a reta é a menor 

distância entre dois pontos no espaço”. Essa voz universal que se fortalece pela aparente 

ausência do sujeito se apresenta como um forte e autoritário mecanismo de naturalização de 

sentidos. 

A formulação “tinha que ser preto”, dita isoladamente, estabelece com o que não foi 

dito, mas que funciona no interior do dizer, uma relação de conclusão: na forma de um 

silogismo, cujas premissas se apresentam como um já sabido, e que, portanto, podem estar 

ausentes, ou subentendido, na formulação. A expectativa em torno da possibilidade de um 

aluno branco ou negro ter espalhado o lixo no pátio da escola já está determinada pela locução 

verbal “tinha que ser”, em que se tem uma confirmação ao que já era esperado, isto é, que o 

aluno negro é mais propenso a atitudes de transgressão, de desordem,  

de indisciplina do que o aluno branco. O sujeito, assim, se inscreve numa posição antagônica 

à do negro (negativizado), identificado ideologicamente com a posição do branco 

(positivado). A possível troca do significante “preto” por “você”, inscreveria a formulação 

“tinha que ser...” em outras relações de sentido. Mas o que irrompe é o apagamento do 

indivíduo – o aluno -, responsável juridicamente pelas atitudes que pratica no social (escola), 

sob a generalização determinista “preto”, que aparece como um traço fundamental para 

caracterização moral da atitude do aluno.  

Em C3, a relação de antagonismo racial também se apresenta, mas de um modo 

particular, menos agressivo, menos visível, mas nem por isso menos racista. É comum, em 

nossas observações de campo, que a abordagem racial nos dizeres de professores, 
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principalmente, apareçam marcada pelo uso de conectivos adversativos ou concessivos, de 

modo a demonstrar uma tensão, uma luta maior nos sujeitos professores acerca das posições 

que deve ocupar no interior do antagonismo racial. Talvez por isso as práticas racistas de 

professores se apresentem como uma irrupção inconsciente, traindo uma significação que se 

“pretendia” anti-racial ou apenas não racial. 

No caso da SD C3, aparentemente o que há é uma defesa do negro, que, para o sujeito 

professora, não deveria ser privilegiado com cotas para ingresso em universidades pelo fato 

de deter, igualmente aos brancos, toda a capacidade intelectual para conseguir sem privilégios 

vagas nas universidades. 

Entretanto, em “Muitos alunos negros meus são até bons alunos”, o sujeito se 

identifica com o lugar racial do branco, menos marcado, é certo, que nas SD anteriores, em 

que os sujeitos, ao enunciarem, já estabeleciam de saída um antagonismo racial pela presença, 

por um lado, da primeira pessoa do plural (C1), nós = branco vs terceira pessoa, eleas = 

negras (“macacas”); ou na ausência de referência clara a um sujeito que fala (C2) cujo dizer, 

no entanto, só é possível de ser dito se identificado com a posição ideológica do branco, no 

interior de uma formação social constituída por (in)tensa relação étnica. O efeito de sentido 

que vai garantindo socialmente a inferioridade dos não brancos, em especial dos negros, 

frente aos brancos se dá discursivamente, sobretudo, pela sobre-determinação de um dado 

racialista – de natureza biológica – às forças de individuação do sujeito pelo Estado. Assim, 

no caso da seqüência discursiva C2 “tinha que ser preto”, o nome do aluno, sua matrícula, sua 

identidade ou CPF, são desconsiderados, já que o que explicaria a atitude de indisciplina dele 

teria a ver exclusivamente com sua constituição genética: um sub-tipo da espécie humana que 

se encontra num estágio infantil de uso da racionalidade: uma inferioridade, portanto, 

propensa à indisciplina, à indolência, à promiscuidade, ao vício,  ao crime. Visão essa muito 

afeita à visão racista produzida pelo darwinismo social na segunda metade do século XIX.   

Por outro lado, em C3, a oposição que se apresenta entre branco e negro diz menos 

respeito ao modo de o sujeito estabelecer-se em seu dizer – como em C1 – agora mais 

centrado no argumento de que ele se vale para assegurar “seu” ponto de vista junto ao sujeito-

interlocutor. É a caracterização dos alunos que acaba por “antagonizar” negros (também não 

brancos) e brancos. Aos negros, para marcar positivamente sua capacidade intelectual, se 

utiliza da preposição “até” que, sob o enfoque discursivo, produz efeito concessivo ao dizer.  

Talvez nos faremos entender se jogarmos o dito com o que não foi dito, como forma 

de perceber sobre a materialidade da língua, as marcas de inscrição ideológica do sujeito 

: 
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- tenho alunos brancos e alunos negros; 

- Os alunos brancos são mais capacitados; 

- Os alunos negros não são capacitados, embora uma parcela seja de bons alunos; 

 

A qualidade positiva dos alunos negros aparece sob a condição da concessão, isto é, 

daquilo que foge à regra.   

    Fica, então, posto que nos dizeres que circulam na escola, isto é, na produção de 

dizeres de sujeitos em momento de desempenho de suas funções no interior da instituição, 

afetados pelo jogo imaginário que determina a posição de poder que constitui cada uma delas, 

o antagonismo racial persiste.  

A persistência de tal antagonismo se materializa no dizer. Os sujeitos em C1, C2 e C3, 

ao tomarem a palavra, já estão interpelados ideologicamente, se identificam 

(inconscientemente) com a posição do branco no interior de uma formação discursiva racista 

cuja posição dominante é orientada por uma formação ideológica eurocêntrica. Mas como os 

sentidos e o discurso não brotam do nada, ou melhor, não se originam no sujeito ou de um 

trabalho autônomo da língua, pensemos a relação dos dizeres com outros dizeres enquanto 

espaço de interdiscursividade, isto é, o papel da memória do dizer nos processos de 

naturalização de sentido para os negros. É nesse sentido que afirmamos que a tendência de se 

estabelecer um vínculo específico e jurídico entre racismo e o racista (o indivíduo que pratica 

racismo) impede de se estabelecer um horizonte de questionamentos que ultrapasse o âmbito 

das relações penais de responsabilização do indivíduo. Fortalece-se a relação do estado com o 

racista, por viés punitivo (quando raramente chega a tanto) e preventivo (no estilo “olha, 

racismo é crime”) ao passo que enfraquece a relação do estado com o racismo enquanto 

questão para o Brasil e para os brasileiros. Conclui-se daí que, nessa linha de pensamento, há 

racista no Brasil, não racismo.  

Para nos auxiliar na condução de nossa análise, aqui se faz interessante trazer as 

noções de paráfrase e polissemia, uma vez que representam em Análise de 

Discursomecanismos sobre os quais se dá o funcionamento da linguagem. Para atingir o seu 

funcionamento, então, como já dissemos anteriormente, partimos da compreensão de que o 

dizer é constituído de materialidade histórico-linguística, considerando, dessa maneira, que o 

dito é produto da contínua e indissolúvel tensão entre o mesmo - produto da interpelação 

ideológica que impõe ao sujeito assumir uma posição social comprometida com uma 

determinada memória, a partir do que ele enuncia com palavras já-ditas as “suas” palavras – e 

o diferente, aquilo que escapa ao controle do sujeito e irrompe no dito significando diferente, 
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produzindo uma mexida na rede de filiação de sentidos. Em outras palavras, o possível do 

sentido. 

 Assim, nessa perspectiva, dizer o mesmo não significa dizer com as mesmas palavras, 

mas dizer a partir de uma mesma posição sujeito, do interior de uma mesma formação 

discursiva. E como Pêcheux concebe as formações discursivas constitutivamente 

heterogêneas, em que é possível pensar que saberes próprios de uma formação discursiva 

migrem e se estabeleçam em outra(s) formações discursivas, a polissemia representa a 

lembrança de que a linguagem (des)constrói realidades diante da evidência mais contundente, 

produzida sempre por ela mesma, de que não, de que apenas a represente. É o movimento, a 

instabilidade necessária à produção de sentido;  

Nesse jogo entre paráfrase e polissemia, a paráfrase, assim, representa no dizer algo 

que se mantém de mesmo, de memória, isto é, “o retorno aos mesmos espaços do dizer” 

(ORLANDI, 2009, p.36), o que faz com que Orlandi a considere como espaço de 

estabilização dos sentidos. Nas seqüências discursivas C1, C2 e C3 o que se tem é justamente 

esse retorno ao mesmo: ao negro ora considerado não humano (“macacas”) ora um humano 

inferior (“tinha que ser preto”).   

A polissemia, por outro lado, sendo o espaço da instabilidade dos sentidos, é também 

o mecanismo que garante que os sentidos não sejam apenas repetidos. Apenas repetição traria 

imobilidade ao sujeito e aos sentidos.  

A paráfrase e a polissemia, portanto, são forças que atuam concomitantes na 

constituição de todo dizer, porque 

 

“toda vez que falamos produzimos uma mexida na rede de filiação 
de sentidos, no entanto, falamos com palavras já ditas. E é nesse jogo 
entre o mesmo e o diferente, entre o já-dito e o a se dizer que os sujeitos e os 
sentidos se movimentam, fazem seus percursos, (se) significam”. 
(ORLANDI, 2009, p.37) 

 
 

No caso das falas racistas na escola, fica posto que elas guardam um absoluto, um fio 

de memória, constituída pela regularidade do retorno do mesmo, no imediatamente da 

diferença imposta pelo devir histórico. Percebemos haver, assim, uma relação parafrástica que 

vai se constituindo entre as seqüências discursivas C1, C2 e C3 e as sequências discursivas A 

e B. Em relação à A1 e C1 ela se dá por viés lexical. 

Nas seqüências discursivas A1 e A2, Voltaire se coloca discursivamente como um 

interplanetário, observando uma determinada localidade do continente africano. Nessa 
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condição, produz-se o efeito de uma subjetividade plena duplamente interpelado pela 

ideologia: pelo efeito de que seja indivíduo, e de que se possa dizer algo de fora dessa 

condição.  

Dizer, portanto, “(...)procurando um homem. Vejo macacos, elefantes e negros”, não é 

o mesmo que dizer: vejo macacos, elefantes e um homem negro. Ou encontrei homens negros 

vivendo em meio a macacos e elefantes. A falta do substantivo “homem” no dizer de Voltaire 

produz efeito que acaba por inscrever homem e negros numa relação de exclusão, além de 

impor uma marca associativa entre negros, macacos e elefantes, ao não considerar ao 

encontrar um negro que tenha encontrado um homem. 

Esse sentido é reforçado pela seqüência discursiva A2, pondo em curso uma recorrente 

aproximação entre negro e animais tendendo a fixar sobre tal associação um caráter natural, 

objetivo, verdadeiro. “um animal”, “patas”, “símio” produzem o efeito de pertencimento do 

negro ao mundo animal, selvagem, por mais que se reconheça nele “maior facilidade de 

expressão” do nos demais animais (elefante, macacos, só para citar os relacionados por 

Voltaire).  Esse sentido retorna mais uma vez em “é menos forte que outros animais”. A 

comparação que se estabelece não opõe negros e animais, mas mensura uma qualidade como 

maior ou menor, partindo do sentido já naturalizado de que se está partindo de um mesmo 

universo de pertencimento, o mundo animal. O pronome “outros” assegura esse 

pertencimento.   

Certamente essa concepção presente em Voltaire não se inaugura nele, mas é inegável 

que ela tenha ganhado fôlego e novas feições a partir da inserção do pensamento iluminista no 

Brasil. Principalmente se pensarmos a relação entre razão e liberalismo, tão marcada nos 

argumentos abolicionistas de intelectuais e políticos republicanos brasileiros ao longo da 

segunda metade do século XIX. É por esse motivo que atitudes marcadamente racistas 

ganharam força em meio à inevitável e próxima abolição da escravatura. Haja vista o 

incentivo à entrada de imigrantes europeu no Brasil na passagem do século XIX para o XX. 

Pois, acreditava-se que sem a presença maciça de brancos europeus como força qualificada de 

trabalho, o progresso no Brasil estaria fadado ao fracasso, já que em meio a uma população, 

majoritariamente constituída de negros e pardos, a razão não encontraria morada.      

Voltemos a Voltaire. Se discursivamente podemos afirmar que a ideia racialista 

presente em Voltaire não se inaugura nele, também podemos afirmar que ela não se limita ao 

universo das relações interlocutórias que o autor mantinha em seu tempo. Porque, entendemos 

haver sempre em qualquer produção discursivauma apropriação do dizer do outro pelo sujeito,  

mesmo que sob efeito do apagamento ideológico o sujeito não se dê conta disso.  
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Nessa direção, vislumbramos haver uma relação interdiscursiva entre a seqüências 

discursivas C1, C2 e a seqüências discursivas A1 e A2, que mesmo sob condições de 

produção específicas produzem o mesmo sentido sobre o negro: inferior, inapto, indolente, 

preguiçoso. Dentre muitos sentidos que enquadraram o negro nesse ou naquele estereotipo 

físico-moral ganha efeito de permanência, portanto de cristalização, aquele que insiste em 

retomar para afirmar uma não ou semi-humanidade para os negros, isto é, uma naturalização 

de sua inferioridade perante o branco. .  

O que garante essa permanência? Um sentido, para colar a um determinado 

significante, precisa de acolhida, de sujeitos que se identifiquem e reproduzam, como bons 

sujeitos, a ideologia que domina uma determinada formação discursiva. Pois, como já foi 

sinalizado, é essa inscrição que produz ao mesmo tempo o sujeito e o sentido.  

Portanto, só se diz em alto e bom som, no meio do corredor escolar “tinha que ser 

preto” (seqüência discursiva C2) se estiver dentro das possibilidades daquilo que pode ser dito 

nesse determinado espaço de interlocução, isto é, diz-se a partir de posições que estabelecem 

o que é possível de se dizer21. Não se estranha no espaço escolar a circulação de dizeres desse 

tipo, já tão naturalizados que podem ser ditos sem constrangimento, tanto para quem os 

exprime, como de certa forma para quem os ouve. A vida segue seu rumo, como se apenas 

uma repreensão a um aluno tivesse acabado de acontecer.  

Mas se atentos à formulação do funcionário, da aluna e da professora haveremos de 

perceber um fio de memória que se atualiza por meio desses dizeres, perpetuando e 

naturalizando o dizível sobre o negro num processo simultâneo entre o que se deve esquecer e 

o que se pode lembrar, seja por meio das políticas pedagógicas que no interior da escola 

pratica em relação à intolerância étnica, seja por meio das políticas de estado que atuam na 

regulação e implementação de projetos voltados para combate ao racismo na sociedade via 

escola.  

A lei 10.639/03 imediatamente nos abriu a possibilidade, por um lado, de 

questionamento acerca do que ela representa em termos de reconhecimento do racismo no 

Brasil, conflitando com a ideia de que o racismo no Brasil é inexistente pelo fato de sermos 

miscigenados; por outro, de questionamento acerca do alcance do deslocamento que tal lei 

propõe por viés do aparato didático-pedagógicosobre a história da África e do negro no Brasil, 

ao mesmo tempo, e de modo paradoxal, promovendo o aparecimento de uma espécie de 

                                                 
21Uma cadeia parafrástica de expressão preconceituosa pode ser formada: “tinha de ser mulher”, tinha de 
ser motorista de ônibus”, “tinha de ser motoqueiro”.  
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“história do Brasil negro”, mas do interior de uma prática que a desvincule da história oficial 

do Brasil. Pois, já nessa história, ele continua ocupando a margem. 

Enfim, se as falas racistas de alunos e professores são formuladas em condições de 

produção imediatas tais que as individualizam, produzindo o efeito ideológico de que são 

dispersas e pontuais no social, percebemos, entretanto, pela breve análise do sumário do livro 

didático de história História: das cavernas ao terceiro milênio (2006), que entre a 

participação marginal – pelo dizer e pelo não dizer institucional – da África e do negro no 

discurso da história produzido por esse didático e as falas racistas a que nos referimos ao 

longo deste capítulo haja uma relação que se constituipelo interdiscurso, a partir do que 

passamos a considerá-los submetidos a ocupar o interior de uma mesma formação ideológica 

racista.        
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III – ANÁLISE:MEMÓRIAS EM CONFRONTO, SENTIDOS EM 
(DES)CONFORMIDADE 
 
 

3.1 Da Palavra ao Discurso.  
  
 
 
 A análise a seguir objetivou responder questões que fomos levantando ao longo dos 

dois primeiros capítulos deste trabalho, que poderíamos sintetizar da seguinte maneira: como 

a obra História e cultura africana e afro-brasileira (2008), de Nei Lopes, significa o negro e a 

África frente às imagens que sobre ambos se produz em livros didáticos de história, em 

específico, na obra História: das cavernas ao terceiro milênio (2006), das autoras Patrícia 

Ramos Braick e Myriam Becho Mota, adotado pela escola22 para o ensino de história geral e 

história do Brasil?  

Cabe ainda ressaltar que se faz de suma importância enfatizarmos o fato de que o livro 

didático de Braick e Mota serve de referência para o estudo de história geral e do Brasil para 

brasileiros, pois o nosso questionamento também incide sobre o lugar construído para o negro 

na construção imaginária do ser brasileiro, uma vez que nem sempre negros e brasileiros se 

recobrem significativamente, em especial quando referidos por políticas educacionais, como 

já frisamos no primeiro capítulo deste trabalho. 

Para empreendermos a uma análise que nos permitisse a compreensão destas questões, 

constituímos nosso corpus discursivo produzindo recortes de seqüências discursivas do 

sumário e da apresentação do livro História e cultura africana e afro-brasileira(2008). 

Compreendemos, pelo que desenvolvemos ao longo dos dois primeiros capítulos do trabalho, 

que a convocação de um corpus discursivo auxiliar, constituído por seqüências discursivas 

recortadas da obra História: das cavernas ao terceiro milênio(2006) de Braick e Mota, seria 

fundamental para o desenvolvimento da análise, porque consideramos que a partir do 

contraponto entre as sequências discursivas recortadas de um e de outro explicitemos as 

reproduções e os deslocamentos de sentido que a obra de Nei Lopes produz tanto sobre o 

lugar do negro e da África na história do Brasil, quanto, a partir daí, de sua efetiva 

intervenção sobre o imaginário que sustenta, socialmente, via escola, a existência do racismo 

nas práticas “individuais” - de alunos, professores e funcionários.        

                                                 
22 Este livro é adotado desde 2008 pelo Colégio Estadual Fernando Figueiredo, situado em Imbariê, 
Duque de Caxias, Rio de Janeiro, em aulas de história para o sétimo ano do ensino fundamental.. 
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Pela análise das sequências discursivas, propomos, diferentemente do que objetiva a 

análise do conteúdo, cuja pergunta ao texto incide sobre o que ele diz, direcionar nossa 

observação para o processo de significação produzido nos dizeres, tomando o texto não como 

produto, mas como prática discursiva, possibilitando que ambos os didáticos acima 

relacionados possam ser vistos ‘não como memória, mas como lugar de constituição da 

memória” (ORLANDI, 1990, p.124), ou seja, em nosso caso não como – guardiões da - 

memória de Brasil, mas como lugar de constituição de possível memória de Brasil.   

O deslocamento teórico que se permite passar da observação do produto (texto) para o 

processo de produção da significação equivaleria, nesse ponto, ao que propomos com o título 

desse terceiro capítulo: (...) da palavra ao discurso. Tomamos, aqui, esta distinção como 

modo de delimitar o espaço de atuação de nossa prática analítica, pois, pelo fato de o termo 

‘palavra’ trazer, comumente, consigo a ideia de uma imanência essencial na relação sentido-

significante-coisa, perde-se, aí, justamente a dimensão discursiva dos sentidos como processo 

– como efeito de sentido -, em que o discurso representa a materialidade linguístico-histórica 

desse processo.     

Passemos, então, em primeiro lugar, a considerar as sequências discursivas recortadas 

da apresentação da obra História e cultura africana e afro-brasileira (2008), de Nei Lopes, 

para a partir delas atingirmos o discurso dessa produção, ou seja, como o dizer formulado na 

apresentação produz efeitos de sentido sobre o que se diz, considerando suas condições de 

produção imediatas e históricas. 

De modo geral, a apresentação de uma obra exerce sobre o texto a função de 

estabelecer com o leitor uma relação de medição com a obra, de maneira que o convide a se 

aproximar dela – permitindo-o conhecer suas intenções, suas finalidades, sua relevância. 

Trata-se, portanto, de um espaço em que o autor se debruça sobre a própria obra e sobre ela 

produz comentário. Trazemos essa noção de Foucault (1971) para pensarmos tanto os efeitos 

de sentido produzidos da relação entre apresentação e sumário, como também para 

pensarmos os efeitos dessa relação sobre o leitor e a leitura, uma vez que o comentário, no 

sentido empregado por Foucault (1971), “conjura o acaso do discurso, manifestando-o: ele 

permite dizer outra coisa que não é o texto, mas sob a condição de que seja o próprio texto 

que seja dito, e, de certa forma, concluído”. (FOUCAULT, 1971). 

A noção de comentário nos permite pensar que junto ao controle dos sentidos, que se 

dá pelo efeito da interpretação da apresentação sobre a obra que comenta, um outro efeito, 

também relevante, é produzido dessa relação, e que incide sobre as condições de produção da 

leitura. Trata-se de um efeito que assemelha a apresentação ao efeito produzido pelo editorial 
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do jornal – impresso - sobre as notícias que veicula: o efeito da objetividade de um estudo – 

no caso da obra científico-didática - ou de uma notícia – no caso de um jornal (MARIANI, 

1998). 

O efeito de objetividade produzido por uma produção de linguagem nos interessa na 

medida em que ela pressupõe na suposta ausência de um sujeito que produz o dizer, também o 

efeito de ausência da interpretação no que é dito, de modo que os sentidos – tanto os 

produzidos por um estudo como os produzidos por uma notícia - se apresentem naturalmente 

como os únicos possíveis.  
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3.2 –Discursos em conflito, memória e (re)significação 
 

 

Em relação à apresentação do didático de Nei Lopes, lançamos a hipótese de que o 

efeito de objetividade produzido sobre a obra se constrói - ou pelo menos é fortalecido - como 

nos editoriais, pela pressuposição de que se há o espaço em que o sujeito-autor se manifesta, 

produzindo seus gestos interpretativos sobre a obra. Esta, propriamente dita, acaba por se 

afirmar como espaço da impessoalidade, da neutralidade ideológica, em que o saber - 

científico – se constitui sob a ilusão de se sustentar por si só, suspenso pelos próprios cabelos, 

tomando emprestado de Pêcheux (1988 [1975]) a imagem com a qual ele produz crítica sobre 

a concepção de sujeito formulado pela filosofia idealista. 

Se, desse modo, nossa hipótese se confirmar, nossa tarefa passa a ser também a de 

explicitar por meio da análise da apresentaçãoa posição ou posições ideológicas que o sujeito 

ocupa para produzir seu dizer, de maneira que possamos identificar aí as formações 

discursivas – matrizes de sentido - a partir das quais as palavras são orientadas a produzir seus 

efeitos de sentido numa determinada direção.  

Sim, porque, se o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia para que produza o 

dizer, não devemos deixar de considerar todo dizer - enquanto prática de linguagem – como 

uma prática política, mesmo quando a ideologia, dissimulando sua existência no interior de 

seu próprio funcionamento, produz – sobre o dizer – o efeito de ausência da interpretação e a 

evidência dos sentidos. Efeito de ausência da interpretação, porque o homem não pode não 

significar, lembremos, “há uma injunção à interpretação”. (ORLANDI, 1990, p.36). Então, a 

relação entre apresentação e texto principal traz um duplo gesto interpretativo: um que se 

destina ao objeto história (geral e do Brasil) e outro que se destina ao modo como a história é 

significada pelo texto principal. A apresentação produz comentário, cuja ação, retomemos 

Foucault, “permite dizer outra coisa que não é o texto, mas sob a condição de que seja o 

próprio texto que seja dito, e, de certa forma, concluído”. (FOUCAULT, 1971) A 

apresentação, portanto, não produz um discurso sobre o discurso, embora seja esse o efeito 

mais evidente de seu funcionamento, mas um discurso paralelo(ORLANDI, 1990) que propõe 

sobre o texto principal da obra uma interpretação, com a qual ela acaba por instituir um modo 

de leitura. Assim, a apresentação contextualiza a obra e a “insere na perspectiva de um 

processo discursivo específico”. (ORLANDI, 1990, p. 106) No caso da apresentação, de Nei 

Lopes, ocorre que ela produz, sobretudo, comentários pedagógicos sobre o texto principal. 
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Oferecendo um conjunto de explicações sobre a obra – justificativa, objetivos específicos, 

gerais, etc – o comentador, assim nos parece, acaba por estabelecer para o leitor uma direção 

sobre o modo como este deve ler o texto principal da obra, de modo a exercer sobre a leitura 

uma espécie de patrulhamento, a fim de não permitir que o texto – principal - signifique de 

outro modo.  

Diante de nossas impressões gerais sobre a apresentação, e antes mesmo de 

apresentarmos as sequências discursivas, sobre as quais empreendemos nossa análise, 

gostaríamos de tecer, ainda, uma breve observação sobre o caráter autoral da apresentação: 

ela vem assinada por Nei Lopes. Pelo fato de a apresentação não ser uma exigência editorial 

para qualquer produção didática – pesquisamos e constatamos sua ausência em inúmeros 

livros didáticos – e pelo fato de que nos livros em que ela está presente a assinatura – em 

todos os que pesquisamos23 - vir designada pelos termos o autor ou os autores, vemos aí um 

diferencial em relação a Nei Lopes que nos permite formular o seguinte questionamento: que 

efeito sua assinatura produz sobre o texto e sobre o leitor? Assinar o autor ou assinar Nei 

Lopes é indiferente aos efeitos de sentido que o texto produz?  

No que se refere à última indagação, consideramos que não, pois podemos 

compreender que o uso de um substantivo próprio (Nei Lopes) ou de um substantivo comum 

(o autor), como forma de assinatura, produz efeitos de sentidos diversos, como o de promover 

o efeito de maior ou menor determinação da presença autoral - do sujeito - sobre o que se diz.  

Levando em consideração as condições de produção da publicação da obra História e 

cultura africana e afro-brasileira (2008), elaborado a partir da obrigatoriedade dessa temática 

na composição dos parâmetros curriculares nacionais (PCNs), garantida pela força da lei 

10.639/03, percebemos na atitude de assinar Nei Lopes ao invés de o autor, um 

posicionamento político-ideológico do sujeito – na posição de autor -, firmado pela 

necessidade de assumir a responsabilidade sobre o que diz, uma vez que o que diz representa 

a assunção, à primeira vista, de uma posição contrária a do livro tradicional de história – geral 

e do Brasil - no que se refere ao modo de significar negro e à África nessas produções.  

Na íntegra, o texto da apresentação do livro História e cultura africana e afro-

brasileira (2008) de Nei Lopes conta com quatro parágrafos. Desta maneira, a consideração 

dos mecanismos que constituem as condições de produção tais como o da antecipação, o da 

relação de sentido e o da relação de força representa, em relação aos nossos objetivos, a 

                                                 
23 Citemos algumas das obras pesquisadas: Tudo é linguagem (2010), de Borgtto, Bertin e Marchezi; 
Português: linguagens (2003), de Cereja e Magalhães; Nova história crítica (2008), de Mário Furley 
Schmidt. 
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possibilidade de problematizarmos a superfície textual em relação à produção dos sentidos, a 

partir do que podemos construir compreensão não sobre o que o texto diz, mas como, no 

texto, o dizer vai produzindo seus efeitos de sentido – uma política de sentidos.  

Consideremos, inicialmente, a apresentação de Nei Lopes a partir do recorte de duas 

seqüências discursivas recortadas sobre as quais propomos compreender: 

 

A) Como o sujeito se inscreve no dizer? Que posição ideológica – ou posições 

ideológicas - ele ocupa para que inscrito nessa posição suas palavras 

signifiquem? 

B) Considerando tratar-se de uma obra didático-pedagógica, ou seja, uma obra 

que se constitui da pressuposição de que o leitor seja o aluno e o texto o 

produto – fonte de conhecimento – da prática de um autor conhecedor, como 

essa discursividade constrói sentidos evidentes para a questão racial ao se 

referir à África e ao negro em relação ao Brasil e ao brasileiro, 

respectivamente?  

 

 
 
 
RECORTE 1- SEQUÊNCIA DISCURSIVA 1 
 
 
“Num grande pequeno livro chamado Por Que Estudar a História da África?, de 

2006, tão breve quanto grandioso em proposta e conteúdo, o ativista histórico da causa afro-
brasileira, professor Amauri Mendes Pereira, escreveu: “conhecer as origens é 
fundamental para a ampliação da consciência social e histórica do povo brasileiro (...). 
África, Europa e América percorram juntas uma tormentosa trajetória, especialmente nos 
últimos cinco séculos. O futuro, para a barbárie ou para a luz, também terá que ser 
construído em conjunto”. (Lopes, 2008, p. 3) 

 
 
RECORTE 2 - SEQUÊNCIA DISCURSIVA 2 
 
 
“A presente obra caminha nessas pegadas.Para nós, desde nosso primeiro trabalho 

publicado, em 1981, a afirmação de uma identidade negra, principalmente a partir do 
resgate do verdadeiro passado da África e da real história dos africanos e descendentes no 
Brasil, é uma tarefa de todos. Pois, assim como sabemos que o patrimônio cultural dos 
negros de hoje é a recriação dos valores de nossas civilizações ancestrais, compreendemos 
também que essas civilizações foram caudatárias de contribuições tanto asiáticas quanto 
ocidentais. 



99 
 

Dentro dessa linha de pensamento, porém nunca se furtando ao debate e à denúncia, 
este livro procura repertoriar o passado africano em suas conexões como Brasil; mostrar a 
resistência ao tráfico e à escravidão sem deixar de condenar eventuais colaboracionismos; 
revelar a real dimensão de instituições até hoje incompreendidas, como a religiosidade 
negra e suas manifestações culturais. 

Ao longo de suas oito Unidades – que vão da História da África e a chegada dos 
negros ao Brasil às discussões atuais sobre a multiculturalidade no país -, este livro vem 
para promover o debate dentro e fora da sala de aula, e para demonstrar o quanto o 
continente africano é fundamental para a formação do Brasil, tal o conhecemos hoje e nele 
vivemos”. (Lopes, 2008, p.3) 

 
 
Mais adiante, tornamos a recortar os assim denominados recortes 1 e 2 em outras 

seqüências discursivas. 

Atemo-nos agora ao recorte 1. Ele corresponde ao primeiro parágrafo do texto da 

apresentação. E como introdução ao texto – da apresentação -, chama a atenção o fato de ela 

se constituir em torno de uma citação. 

 Mas o que nos interessa no momento diz respeito ao modo como a citação se inscreve 

no corpo do texto, e os efeitos de sentido que ela produz sobre a leitura, se considerarmos a 

citação como parte da estratégia argumentativa a partir da qual os sentidos ganham uma 

direção política. Mais especificamente ainda, nossa atenção se voltará para o modo como o 

autor da citação é significado pelo autor da apresentação, já que nosso foco de interesse incide 

sobre os efeitos de sentido que emergem dessa relação.  

Inicialmente entendemos que a citação ao professor Amauri Mendes Pereira, autor do 

livro Por Que Estudar a História da África?,sepresentifica sobre a pressuposição de que este 

autor não seja conhecido pelo leitor, o que de certa forma justificaria a necessidade da  

produção de um aposto explicativo para dar conta desse desconhecimento. Em termos 

discursivos, no entanto, a presença do aposto e a maneira como ele se textualiza no dizer 

implica em se considerar para além da necessidade explicativa, a produção de um gesto 

interpretativo do autor da apresentação recaindo sobre si mesmo e sobre o texto, como forma 

de garantir a ele sua pertinência, sua relevância. 

 

Voltemos a expô-la: 
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SD1a 
 
“Num grande pequeno livro chamado Por Que Estudar a História da África?, de 

2006, tão breve quanto grandioso em proposta e conteúdo, o ativista histórico da causa afro-
brasileira, professor Amauri Mendes Pereira, escreveu(...)” 

 
 

Para apresentar a própria obra, Nei Lopes cita o livro Por Que Estudar a História da 

África?,a que se refere, quantitativamente, como pequeno e breve, e, qualitativamente como 

grande e grandioso. Em seguida, com o aposto “ativista histórico da causa afro-brasileira”, 

ele faz referência ao professor Amauri Mendes Pereira, autor de cuja obra extrai a citação.  

Seguindo os passos de Orlandi (2009 [1987]) quando toma como objeto de reflexão a 

função ideológica que em determinadas condições de produção a palavra ‘sério’assume em 

dizeres, principalmente acadêmicos, - função essa, como trata a autora, “especializada em 

processos de exclusão e de atribuição de prestígios e poderes” (ORLANDI, 2009 [1987], p. 

265) – propomos aproximação entre o funcionamento do discurso da seriedade e o 

funcionamento apositivo do discurso produzido na seqüência discursiva 1. 

Expliquemos nossa atitude a partir de uma abordagem mais detida, agora, sobre o 

discurso da seriedade. Segundo Orlandi (2009) a seriedade, em sua forma predicativa, passou 

a ser dita de maneira recorrente no mundo acadêmico, e assim, diz ela: “(...) e, uma vez que se 

supõe que todo trabalho deve ser sério, nos perguntamos qual o sentido dessa insistência em 

se enunciar a seriedade.” (ORLANDI, 2009 [1987], p.267) 

Esse interesse a levou ao reconhecimento de quatro regras próprias do funcionamento 

do dizer(-se) ‘sério’ : 

 

1- “É preciso que o enunciador não se refira diretamente à própria seriedade, 
ou seja, não se diz ‘eu sou sério’”; 

2- “É tolerável dizer-se da seriedade do próprio trabalho ‘meu trabalho é 
sério’”; 

3- “Melhor mesmo é falar da seriedade (ou não) do trabalho do outro ‘ o 
trabalho de fulano é sério’”; 

 
Entretanto, 
 
4- “Mais eficaz é falar diretamente da seriedade do outro ‘ fulano é (não é) 

sério”. 
 

Os efeitos do funcionamento discursivo da seriedade são múltiplos, mas o de 

atribuição de prestígio nos interessa, mormente, pelo fato de que, como lembra Orlandi (2009 
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[1987], “as condições de vida do homem estão cravadas nas relações de poder (...) é por aí 

que passa o uso das palavras e os seus muitos sentidos” (ORLANDI, 2009 [1987], p.265). Ao 

referir-se a um outro autor – ativista – e a uma outra obra – grande, grandiosa – para falar – 

comentar - de sua própria obra, identificamos aí o mesmo funcionamento do discurso da 

seriedade, ou seja, “ ao falar da seriedade do outro, o enunciador está pressupondo sua própria 

seriedade (dessa forma, inquestionável)” (ORLANDI, 2009 [1987], p.267). Parafraseando-a, 

diríamos que ao falar da grandiosidade do outro –  da obra e do ativista  professor Amauri 

Mendes Pereira – o sujeito, posição de onde fala Nei Lopes em seu discurso, está pressupondo 

como grandiosa tanto a sua obra quanto sua posição de ativista. Para tanto nos faz saber: que “ 

desde nosso primeiro trabalho em 1981....”, como quem diz: sou autoridade no assunto, 

publico pesquisas há vinte e sete anos – tendo em vista que seu didático foi publicado em 

2008.    

Considerando outras materialidades lingüístico-históricas como a substantivação do 

significante ativista, referenciando a posição-sujeito com a qual Nei Lopes se identifica 

ideologicamente para dizer, observamos que as marcas enunciativas que vão aparecendo ao 

longo do recorte discursivo 2 consolidam nossa interpretação: 

 
 
(SD2a) A presente obra caminha nessas pegadas. Para nós, desde nosso primeiro 

trabalho publicado, em 1981(...) 
 
(SD2b) Pois, assim como sabemos que o patrimônio cultural dos negros de hoje é a 

recriação dos valores de nossas civilizações ancestrais, compreendemos também que essas 
civilizações foram caudatárias de contribuições tanto asiáticas quanto ocidentais. 

 
 
 Grifamos no texto marcas enunciativas pronominais que implicam na tomada de 

posição do sujeito frente ao que diz. O que significa dizer para nós, nosso, nossa civilizações 

ancestrais? De que lugar é possível dizê-los senão daquele já posto pelo substantivo ativista, 

definido pelo sintagma da causa afro-brasileira? E qual a posição do ativista da causa afro-

brasileira senão a do negro, ou de maneira mais abrangente, a do afro-brasileiro?   

Mas como a posição do negro, afro-brasileiro, se coloca em relação, não à posição do 

branco, euro-brasileiro, mas a do brasileiro? Há na discursividade da apresentação de Nei 

Lopes, como vimos, pronomes pessoais e possessivos que inscrevem o sujeito na posição do 

ativista, do negro interpretando a própria história, de modo que dizer Para nós, desde nosso 

primeiro trabalho publicado, em 1981(...) equivale o dizer Para nós, negros, ativistas da 

causa afro-brasileira(...). 
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 Entretanto, outras marcas enunciativas, em especial as verbais em terceira pessoa, 

produzem a inscrição do sujeito não na posição do ativista negro, ela se desloca para a 

dobrasileiro, de maneira que negro e brasileiro aparecem ocupando posições distintas, em 

diferentes partes do texto. Abaixo, recortamos uma seqüência discursiva do recorte 2: 

 
 
(SD2c) este livro vem para promover o debate dentro e fora da sala de aula, e para 
demonstrar o quanto o continente africano é fundamental para a formação do Brasil, 
tal o conhecemos hoje e nele vivemos.   
 
 

Dizer ‘tal o conhecemos hoje e nele vivemos’ corresponderia ao dizer “tal como nós 

brasileiros conhecemos (o Brasil) hoje e nele, nós brasileiros, vivemos (...)”. Como questão 

fica esse não recobrimento significativo entre negro e brasileiro, de modo que a afirmação de 

uma identidade negra, a que se refere Nei Lopes, produz, ao contrário do objetivo da lei 

10.639/03 - que é a de justamente incorporar o negro ao brasileiro – a manutenção do 

distanciamento imaginário entre o afro e o brasileiro. Talvez por isso a necessidade de se 

produzir uma obra de história afro-brasileira à parte da história geral e do Brasil, esta 

produzida pelo didático tradicional de história. Indiferente ao que se diz sobre o negro e a 

África nas obras didáticas de história afro-brasileira, a história oficial permanece, assim, 

inalterada. 

Tomando a análise de Indusky (1997) e, sobretudo, a análise de Leal (2012) podemos 

verificar outros diferentes efeitos de sentido que a forma material ‘nós’ produz como efeito, 

em nosso corpus de seqüências discursivas, uma vez que “sob efeito da homogeneidade una 

de nós, mostra-se uma diversidade pelos seus múltiplos modos de construção discursiva da 

referência que podemos retraçar na textualização”. (LEAL, 2012, p.81) Assim, podemos 

atestar a pertinência do que trata Leal (2012), ao perceber, diante do que analisamos até o 

momento, três diferentes construções discursivas de referência de ‘nós’: 

 

NÓSa  O ativista das causas afro-brasileiras          para nós (os que caminham  
nas pegadas do professor 
Amauri Menezes Pereira) 
 

NÓSb  Os negros                                                      nossas civilizações ancestrais 

 

NÓSc  Os brasileiros                                             Brasil: tal o conhecemos e nele  
vivemos 
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A que acrescemos, a partir da análise da SD 2d, uma outra consrução e referência para 

‘nós’: 

 

NÓSd  O autor-pesquisador                                       

 

 (SD2d) Pois como sabemos que o patrimônio cultural dos negros de hoje é a 
recriação dos valores de nossas civilizações ancestrais, compreendemos também que 
essas civilizações foram caudatárias de contribuições tanto asiáticas quanto 
ocidentais. 
 

Nessa seqüência discursiva destacamos duas formas materiais sobre as quais 

propomos especial atenção. A começar pelo que trazem em comum: saber e compreender 

inscrevem o sujeito na posição do professor-pesquisador, daquele que detém o conhecimento, 

daquele, portanto, que sabe compreender e que, além disso sabe fazer compreender. Só que 

percebemos no funcionamento discursivos dessas marcas a produção de um mesmo efeito de 

sentido: o de dissimular, na forma de uma ação conjunta, indicada pela dispersão plural da 

desinência número pessoal (- mos), a presença do sujeito que se coloca na posição daquele 

que sabe e compreende. Consideramos, desse modo, que a não explicitação do pronome ‘nós’ 

– deslocado para o interior das formas verbais sabemos e compreendemos - acaba por conferir 

maior ênfase sobre ações designadas pelos verbos, produzindo outro efeito: o agente do saber 

aparece submetido ao próprio saber, que passa a circular como evidente, ou seja, como a 

afirmação de uma verdade universal. 

Entendemos também haver, junto à produção de evidência dos sentidos para saber e 

compreender – e, portanto, do que deve ser sabido e compreendido –, um trabalho de 

argumentação.  

Leal (2012) se refere como “o plural de modéstia” a casos em que determinadas 

construções discursivas de referência produzem um ‘nós’ singular, em que “não há junção do 

eu a outros”. (LEAL, 2012, p.83). Entretanto, ainda segundo a autora, esse caráter singular 

permite fazer remissão à posição pública ocupada pelo sujeito, não se restringindo ao âmbito 

pessoal. Se tomarmos essa perspectiva, podemos considerar que sabemos e 

compreendemoscorrespondem a formas plurais vazias de pluralidade, uma vez que por elas 

fala um ‘eu’ singular que, destituído de pessoalidade, faz remissão à posição pública que 

ocupa: a do autor-professor-pesquisador-ativista.  
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Ao mesmo tempo, o efeito de verdade universal para o que se diz dessa posição passa 

a incluir o leitor-aluno na posição daqueles que sabem e compreendem, de modo a tornar 

inquestionável o objeto de conhecimento mobilizado pelas marcas discursivas em questão - 

sabemos e compreendemos. 

Enfim, tomando como nossas as palavras de Leal (2012), esperamos ter demonstrado, 

com análise das construções de referência para o sujeito do dizer, “a complexidade que se 

pode abrigar sob o ‘guarda-chuva’ do uso de nós”. 

Ademais, se estamos nos referindo a textos didáticos pedagógicos, nos questionamos 

de que modo eles se referem aos alunos, ou melhor, que imagem de aluno é antecipada pelo 

sujeito-autor – no caso, na apresentação da obra de Nei Lopes -, uma vez que ela se apresenta 

como condição de produção fundamental para a sua escrita? 

Se, como já dissemos, o sujeito da apresentação (de Nei Lopes) se filia 

ideologicamente ao discurso ativista da causa afro-brasileira para dizer - o que pressupõe de 

saída a firmação de um ponto de vista, que se mostra antagônico ao produzido pela história 

oficial reproduzida por didáticos tradicionais de história -, a imagem do sujeito-leitor-aluno 

produzida nesse discurso é a do cidadão responsável por transformações sociais, sobre o qual 

não se produz a imagem daquele que não sabe, mas daquele que pode mudar de ponto de 

vista. Como interlocutor, mesmo que não citado diretamente no texto, o sujeito-aluno é 

tomado como debatedor (ativo) dos temas que lhe são apresentados: 

 
 
(SD2d) “Ao longo de suas oito Unidades – que vão da História da África e a chegada 
dos negros ao Brasil às discussões atuais sobre a multiculturalidade no país -, este 
livro vem para promover o debate dentro e fora da sala de aula, e para demonstrar o 
quanto o continente africano é fundamental para a formação do Brasil, tal o 
conhecemos hoje e nele vivemos”. 
 
(SD2e) “A afirmação de uma identidade negra (...) é tarefa de todos”. 

 

 

Nessas seqüências discursivas tanto o significante debate quanto o significante todos 

produzem como efeito atenuar a relação hierárquica (de força) estabelecida socialmente entre 

as posições do professor – autor – e do aluno – leitor. Aqui o aluno não se afigura como o que 

não sabe, mas como aquele que sabe de outra maneira. Portanto, o discurso dessa 

apresentação não trabalha sobre a transmissão de conhecimento de um lugar de saber – 
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professor e livro - para outro do não saber – aluno -, mas sobre o deslocamento de um lugar 

de saber para outro lugar de saber. 

 Desta forma, arriscamo-nos tomar o discurso da apresentação de Nei Lopes a partir da 

definição de tipologia apresentada por Orlandi (2009 [1987]), que deriva da consideração dos 

modos com que a interação entre locutor e ouvinte se estabelece segundo o critério da 

reversibilidade, ou seja, da maior ou menor abertura que o discurso oferece para a troca de 

papéis entre locutor e ouvinte – autor e leitor. Orlandi apresenta três tipos de discurso 

considerados cristalizações de funcionamentos discursivos distintos: 

- o autoritário: que produz pouca ou nenhuma reversibilidade; 

- o lúdico: que possibilita plena abertura à reversibilidade; 

-o polêmico: que abre para a reversibilidade sob determinadas condições, em que os 

interlocutores estabelecem entre si uma relação de disputa pelos sentidos.   

A fim de não restringir o discurso da apresentação de Nei Lopes a um tipo, já que para 

Orlandi (2009) não há discurso plenamente autoritário, lúdico ou polêmico, consideremos 

haver, no que analisamos até aqui, uma predominância do discurso polêmico, desde que 

compreendamos, juntos com Orlandi (2009), que “é a relação de interlocução enquanto 

interação que deve ser considerada (...) mais do que na enunciação, a tipologia que proponho 

tem base na relação da formação discursiva com a ideológica” (ORLANDI, 2009, p. 131) 

Para abordar a apresentação, consideramos a interação como aspecto fundamental 

para a compreensão do processo de constituição dos sentidos produzidos por essa 

discursividade. Aliás, impõem-se à apresentação, como condição de produção essencial à sua 

constituição, estabelecer interlocução direta com o texto principal da obra.  Ao que 

acrescemos dois outros interlocutores: 

 

a) O historiador (re)produtor da história oficial , com quem estabelece uma 

relação de confronto. Entendemos que esta confrontação está pressuposta na 

afirmação de que a obra, em apresentação, represente a verdadeira história 

da África e da cultura afro-brasileira.       

 

b) O leitor – o aluno – com quem estabelece uma relação baseada no 

convencimento, pois o autor a ele se dirige pressupondo tanto a necessidade 

de esclarecer-lhe sobre uma verdadeira – real – história da África, como 

também a identificação do leitor à posição divergente, a da história oficial.   
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Afinal, como no discurso da apresentação de Nei Lopes percebemos a existência de 

duas matrizes de sentido, ou seja, de duas formações discursivas a partir das quais os 

referentes negro e África produzem efeitos de sentido distintos, opostos, e em luta, 

entendemos que a relação que esse discurso – o da apresentação - estabelece com o leitor-

aluno seja marcado por uma abertura à reversibilidade que, no entanto, se dá sob a condição 

do convencimento. O sujeito-aluno deve aderir ao ponto de vista do autor, que se coloca como 

capaz de revelar averdadeira, a real, história e cultura africana e afro-brasileira – 

indubitavelmente, marca do discurso autoritário.  

Voltemos nossa atenção para a apresentação da obra História: das cavernas ao 

terceiro milênio (2006), de Braick e Mota, a modo de compreendermos, pelo confronto com o 

que já foi dito, a tipologia em que se constitui esse discurso, para que em seu funcionamento 

possamos perceber as relações de força a partir das quais se distribuem, hierarquicamente, as 

posições de poder entre os interlocutores – autor-professor e leitor-aluno. 

Segue abaixo a íntegra da apresentação do livro didático de história de Braick e Mota: 
 
 
 
 
 
 
APRESENTAÇÃO 
 
 
Ao aluno e à aluna 
 
Nós elaboramos esta coleção com um objetivo principal: contribuir para que você se 

torne uma pessoa mais crítica e reflexiva, capaz de compreender melhor o mundo em que 
vivemos e de construir seu próprio conhecimento histórico. 

Nossa coleção trabalha com a abordagem integrada, isto é, os temas relacionados à 
História do Brasil são analisados junto com os relacionados à História geral. 

É impossível reunir num livro o relato de toda a trajetória da humanidade, por isso 
selecionamos questões importantes que darão a você um panorama atualizado dos diversos 
campos de investigação historiográfica. 

Lembre-se: a História é a ciência dos seres humanos no tempo e no espaço e cabe a 
ela analisar o passado a partir do presente e analisar o presente à luz do passado. Para 
ajudá-lo(a) a perceber  a dinâmica dos acontecimentos, sempre que possível destacamos a 
relação permanente entre o hoje e o ontem. Esperamos, com isso, tornar o estudo mais 
interessante e útil para sua vida cotidiana. 

Acreditamos que a História pode contribuir para o desenvolvimento e a formação da 
cidadania. Por isso buscamos, por meio dessa coleção, fornecer-lhe estímulos e instrumentos 
para que você reflita sobre o seu papel de sujeito da História, de cidadão atuante e 
participativo diante dos fatos e processos do nosso tempo. (Braick e Mota, 2006, p. 3) 
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Comecemos por perceber duas marcas importantes que diferenciam esta apresentação 

de Braick e Mota da apresentação de Nei Lopes: enquanto nesta observamos a ausência de 

vocativo e a presença de assinatura, naquela temos a presença de vocativo – ao aluno e à 

aluna – e a ausência de assinatura. É pela confrontação entre ambas apresentações, portanto, 

que podemos falar em presença e ausência como marcas discursivas relevantes para a 

produção de sentidos. 

 Em Braick e Mota, o fato de o vocativo dirigir-se não ao leitor, em geral, mas ao 

leitor-aluno, especificamente, nos permite ponderar se o sujeito-autor – aquele que se coloca 

na origem da textualidade (ORLANDI, 2009 [1999]) - não estaria estabelecendo para os 

pronomes ‘nós’ e ‘você’ uma relação hierárquica, em que ‘nós’ ocuparia a posição do 

conhecimento, da ciência – inclusive a ausência da assinatura tem a ver com essa posição – e 

‘você’ a posição daquele a quem falta o conhecimento, a ciência. 

Passemos a ponderar sobre a hipótese dessa relação hierárquica levando em conta que 

“na relação discursiva, são as imagens que constituem as diferentes posições”. (ORLANDI, 

2009 [1999], p.40) 

Enquanto condição de produção dos sentidos, o mecanismo imaginário nos importa, 

sobretudo, à medida que ele produz, segundo Orlandi (2009) não apenas imagens para – e 

entre - os sujeitos em interlocução, mas também sobre o objeto do discurso, de modo que as 

imagens construídas entre os sujeitos em interlocução operem sobre o que se diz – objeto do 

discurso – conferindo-lhe uma determinada direção de sentidos. 

Assim, inicialmente, nos deteremos sobre as marcas linguístico-históricas que vão 

delineando imagens sobre/para a posição do locutor ao longo do discurso da apresentação de 

Braick e Mota. Tomando o texto dessa apresentação, na íntegra, recortamos essa primeira 

seqüência3, que apresenta as seguintes referências ao enunciador: 

 

(SD3a) 

Nóselaboramos esta coleção 

Contribuir para que você se torne mais: crítico, reflexivo e capaz 

Selecionamos questões importantes 

Dar avocê um panorama atualizado 

Ajudá-lo (você) a perceber a dinâmica dos acontecimentos 

Destacamos a relação permanente entre o hoje e o ontem 
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Esperamos tornar o estudo mais interessante e útil para sua vida 

Buscamos fornecer-lhe estímulos e instrumentos 

 

Observa-se que, ao longo do texto, há uma regularidade no funcionamento discursivo, 

ou seja, as formas verbais em destaque vão produzindo para o sujeito-autor a imagem daquele 

que sabe, daquele que detém o conhecimento sobre o que diz, já que somente dessa posição é 

possível ao sujeito dizer elaboramos, selecionamos, ajudá-lo, destacamos, esperamos tornar.  

Percebemos também que essas formas verbais, em primeira pessoa, produzem 

diferentes e contraditórios efeitos de sentido sobre a imagem do interlocutor leitor-aluno: ao 

mesmo tempo em que cria o efeito de uma cumplicidade firmada sobre a pressuposição do 

pronome ‘nós’ – eu e você – em cada forma verbal, cria também para essa relação entre o ‘eu’ 

e o ‘você’ uma hierarquia que os distancia em relação ao saber. E se ainda ponderarmos sobre 

o fato de o texto ser escrito em primeira, mas sem ser seguido de uma assinatura, essa 

distância aumenta, tendo em vista que o efeito de ausência do sujeito responsável pelo dizer 

implica no efeito de que o que se diz representa o próprio saber. 

Entretanto, em alguns momentos tais formas verbais produzem maior visibilidade de 

um sujeito-autor que produz mediação entre o conhecimento e o leitor-aluno, em especial 

quando diz: “selecionamos questões importantes (...)”. ‘Selecionar’, verbo que indica ato de 

escolha produzido por um sujeito, implica ao mesmo tempo – e necessariamente - no 

estabelecimento daquilo que deve ser dito e sabido mas também na desconsideração daquilo 

que não deve ser dito, logo sabido. Tal leitura ainda pode ser reforçada pelo emprego do 

adjetivo ‘importantes’ que marca decisivamente uma função argumentativa, uma vez que 

pressupõe para o leitor-aluno que aquilo de que não se diz não é importante saber. 

Em outro momento, o sujeito se antecipa produzindo imagem de leitor-aluno para 

quem ele produz seu dizer, mas também da imagem que faz da imagem que seu interlocutor 

constrói para o conhecimento, para o estudo: “esperamos tornar o estudo mais interessante e 

útil para sua vida”. Pressupõe-se aí um leitor-aluno desinteressado pelo estudo, estudo esse 

que, na perspectiva do sujeito-autor, deve ser útil para que interesse seu interlocutor. 

Dessa forma, junto da imagem produzido sobre a posição do sujeito-autor, produz-se 

também a imagem de um leitor-aluno; conforme a SD3b abaixo; 

 

 

(SD3b) 

VOCÊse torneuma pessoa mais crítica 
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Capaz de compreender melhor o mundo 

          Capaz de construir seu próprio conhecimento histórico 

 

Se relacionarmos esses dizeres ao que de pressuposto eles comportam para sua 

formulação, percebemos que a imagem de leitor-aluno para quem se dirige o texto é o da 

pessoa não crítica – só a pessoa não crítica pode se tornar crítica – e incapaz – só o incapaz 

pode se tornar capaz de compreender e de construir conhecimento, fortalecendo, com isso, a 

ideia de que aquilo sobre o que se diz – objeto do discurso – não deva ser questionado, mas 

sabido. 

Enfim, nossa hipótese de que o discurso produzido por essa apresentação se constrói 

pela hierarquia se confirma, uma vez que as posições em jogo estão distribuídas entre a 

posição de conhecimento e de não conhecimento para o sujeito-autor e para o sujeito-leitor, 

respectivamente.  

A partir daí constatamos que, em relação à tipologia, esse discurso é definível como 

predominantemente autoritário, dado que, oposto ao que concluímos a respeito da 

apresentação de Nei Lopes, aqui se considera não o deslocamento do leitor-aluno de um 

posição de saber para outra posição de saber, mas da posição do não-saber para a do saber, 

embora, como já dissemos mais acima, as formas verbais em primeira pessoa do plural 

produza a atenuação entre a distância que se estabelece entre as posições em interlocução. 

A respeito do referente discursivo – a história – podemos concluir que ele se apresenta 

como saber absoluto e necessário, sobre o qual o leitor-aluno deve se submeter para que possa 

ser considerado “cidadão atuante e participativo diante dos fatos e processos do seu tempo”. E 

se ainda relacionarmos esta apresentação ao que sinalizamos com a análise do sumário dessa 

mesma obra, no capítulo 2, em que observamos a ausência de temas relacionados diretamente 

à África e a cultura afro-brasileira, podemos entender que na obra História: das cavernas ao 

terceiro milênio(2006) a ausência dessas temáticas se constitui pela menor importância dado a 

elas frente aos fatos históricos selecionados como relevantes para a formação do leitor-aluno. 

Assim, se considerarmos as posições autorais presentes nas duas apresentações, a do 

ativista da causa afro-brasileira e a da história oficial, percebemos que a posição do ativista 

em defesa de uma verdadeira África está intimamente relacionada e contraposta aos sentidos 

que sobre ela é produzido pela história oficial.   

Expliquemo-nos retomando o recorte discursivo2, que para maior comodidade do 

leitor, tornamos a expor abaixo: 

 



110 
 

A presente obra caminha nessas pegadas. Para nós, desde nosso primeiro trabalho 
publicado, em 1981, a afirmação de uma identidade negra, principalmente a partir do 
resgate do verdadeiro passado da África e da real história dos africanos e descendentes no 
Brasil, é uma tarefa de todos. Pois, assim como sabemos que o patrimônio cultural dos 
negros de hoje é a recriação dos valores de nossas civilizações ancestrais, compreendemos 
também que essas civilizações foram caudatárias de contribuições tanto asiáticas quanto 
ocidentais. 

Dentro dessa linha de pensamento, porém nunca se furtando ao debate e à denúncia, 
este livro procura repertoriar o passado africano em suas conexões como Brasil; mostrar a 
resistência ao tráfico e à escravidão sem deixar de condenar eventuais colaboracionismos; 
revelar a real dimensão de instituições até hoje incompreendidas, como a religiosidade 
negra e suas manifestações culturais. 

Ao longo de suas oito Unidades – que vão da História da África e a chegada dos 
negros ao Brasil às discussões atuais sobre a multiculturalidade no país -, este livro vem 
para promover o debate dentro e fora da sala de aula, e para demonstrar o quanto o 
continente africano é fundamental para a formação do Brasil, tal o conhecemos hoje e nele 
vivemos”. (LOPES, 2008, p.3) 

 

Partindo da compreensão de que as condições de produção que constituem os 

discursos funcionam a partir das relações de sentidos, isto é, da relação que um discurso 

mantém com outros discursos, percebemos pistas na textualidade da seqüência discursiva 

acima que nos permitem vislumbrar essas relações no interior das quais os sentidos vão se 

produzindo como efeito dessas relações, nem sempre explicitadas ou conscientes.  

Que relações de sentidos se estabelecem, quando se diz ser necessário para a 

afirmação de uma identidade negra: 

 

(SD2f) partir do resgate do verdadeiro passado da Áfricae da real história dos 

africanos e descendentes no Brasil?  

(SD2g)revelar a real dimensão de instituições até hoje incompreendidas, como a 

religiosidade negra e suas manifestações culturais? 

 

Consideremos os significantes em negrito: resgate, verdadeiro, real e revelar. Em 

relação a eles percebemos a produção de movimento dos sentidos que se dá por força da 

tensão que esses significantes estabelecem com os seus contrários, produzidos por outros 

discursos, em outros momentos, em outros lugares, ou seja, só se pode dizer resgate para 

aquilo que se está perdido, esquecido, silenciado; a referência a um passado verdadeiro da 

África só é possível frente a um passado mentiroso, distorcido; do mesmo modo, apenas se 

pode designar algo como real - que equivale, na situação em que o destacamos, a verdadeiro 
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– quando essa adjetivação se contrapõe ao que é irreal; como também só se faz possível 

revelar o que se está velado, encoberto, silenciado. 

No primeiro capítulo do trabalho tecemos crítica justamente sobre o que sustenta essas 

oposições, pois como dissemos acerca do livro O negro no Brasil de hoje (2006) de Munanga 

e Gomes, para considerar uma verdadeira história da África e dos negros no Brasil há de se 

considerar também a existência de um sentido originário para ambos, esse sim verdadeiro e 

real. Sentido esse que teria sido subvertido pelo europeu, branco, ao longo da história desse 

contato. Antes, consideramos que, em se tratando de sentido enquanto efeito de sentido, não 

haja um sentido originário para um referente, mas - sempre – interpretações em luta pela 

hegemonia, ou seja, pela evidência do sentido que passa a se impor como verdade em 

detrimento de interpretações outras, que acabam por serem silenciadas, esquecidas, o que não 

quer dizer inexistentes ou eliminadas. 

Estabelecem-se a partir daí posições conflitantes quanto à interpretação que cada uma 

delas produz sobre a África e o negro, em que de um lado temos a história oficial, 

representada pelo didático tradicional – e aqui nos referimos especificamente à obra História: 

das cavernas ao terceiro milênio (2006), sobre a qual tecemos uma breve análise no capítulo 

anterior – , e de outro os didáticos de história da África e dos negros no Brasil pós lei 

10.639/03. Para nós, tanto Munanga e Gomes (2006) – referidos no primeiro capítulo do 

trabalho – quanto Nei Lopes se inscrevem numa mesma posição-sujeito a partir da qual os 

sentidos para África e para o negro são produzidos do interior de uma mesma formação 

discursiva, de uma mesma matriz de sentido, orientados pela mesma formação ideológica. 

Logo, podemos acrescentar que a história oficial, por mais que não esteja referida 

explicitamente no discurso da apresentação de Nei Lopes, comparece pela ausência mesmo, 

pela falta, produzindo seus efeitos de sentido pela necessidade de sua negação: a história 

oficial deturpa,deturpa, silencia. 

Para prosseguirmos com nossa análise, passemos à abordagem do sumário da obra 

História e cultura africana e afro-brasileira de Nei Lopes, a fim de compreendermos que 

história verdadeira para a África nos estudos de história para os brasileiros nela está 

contemplada. E mais, como essa história intervém sobre o modo como a história é narrada em 

didáticos tradicionais de história. A pergunta que nos norteará nessa abordagem, e à qual 

pretendemos responder ao final deste capítulo, é: podemos dizer que os sujeitos-autores das 

produções didáticas de história da áfrica e afro-brasileira pós lei 10.639/03 – em especial a 

que Nei Lopes assume em sua produção - se inscrevem e constituem uma posição-sujeito 

desindentificada com a posição-sujeito assumida pelos  sujeitos-autores de didáticos de 
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história, anteriores a essa mesma lei, ao ponto de considerarmos o surgimento de uma nova 

formação discursiva? Ou, antes, devemos considerar que essa posição-sujeito, de onde Nei 

Lopes produz seu dizer, constitui uma posição conflitante, contra-identificada, mas ainda 

inscrita numa mesma formação discursiva racialista, na qual a afirmação de uma identidade 

negra se estabelece ainda sob a manutenção da distinção entre brancos e negros frente ao 

brasileiro? 
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3.3 –Algo de novo nesse jogo de “peles” marcadas? 
 

 

Diferente do modo como procedemos com a análise da apresentação, em que 

partirmos da exposição do texto (da apresentação) na íntegra para o trabalho de análise com as 

sequências discursivas dele recortadas, consideramos que, para a abordagem do sumário, 

fosse mais producente expô-lo em anexo (4). Entendemos ser fundamental que se tenha a 

visualização do sumário tal como ele se apresenta no livro de Nei Lopes, uma vez que 

iniciaremos trabalhando com remissões a aspectos exteriores ao texto que, no entanto, 

compreendemos ser constitutivos das condições de produção para sua leitura, e aqui nos 

referimos diretamente à diagramação do sumário, ou melhor, o modo como a ocupação dos 

títulos e subtítulos se dá sobre a página em branco. 

 E sobre a diagramação, observamos uma singularidade do sumário em análise: os 

títulos das unidades (capítulos) e dos temas (subcapítulos) estão reunidos numa mesma 

página, possibilitado pela formatação em colunas. Esta forma de diagramação impõe redução 

dos espaços em branco de forma a haver uma proximidade quase que sequencial entre os 

títulos presentes no sumário e produz, paradoxalmente ao caráter fragmentário dos títulos, que 

não estabelecem entre si nenhum relação coesiva, um efeito de continuidade entre as partes 

(capítulos). Diante disso, entendemos que os títulos vão construindo uma narrativa sobre a 

história que se inicia com a História da África: das civilizações e organizações pré-coloniais 

à intervenção européia (título da unidade 1) e finda com a constituição de uma identidade 

afro-brasileira: O mito da democracia racial e a defesa de ações afirmativas (título da 

unidade 8). 

 Podemos prosseguir dizendo que em Análise do Discurso diferenciam-se as marcas 

formais, estritamente linguísticas, das marcas materiais compreendidas como propriedades 

discursivas, ou seja, como propriedades que remetem a língua à história para significar. 

Portanto, ao nos referirmos a marcas materiais dos títulos do sumário, estamos já inscritos no 

interior de uma perspectiva – a discursiva – cuja observação incide sobre o modo como 

determinadas marcas se encontram no texto, ou melhor, “como eles se encarnam no discurso”. 

(ORLANDI, 2009 [1999], p. 90) 

 O contato com a materialidade discursiva do sumário nos faz chegar às referidas 

marcas materiais sobre as quais propomos compreender o funcionamento, isto é, o modo 

como essas marcas – enquanto propriedades discursivas – produzem seus efeitos de sentido. 
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A partir do contato com a materialidade discursiva do sumário, então, observamos as 

formulações dos títulos e subtítulos das oito unidades que compõem o sumário. Listamos em 

seguida alguns aspectos que consideramos merecer menção:  

             - a ausência de formas verbais, que, aliás, é característica geral da maneira de nomear 

textos, e, por conta disso, a presença central de formas nominais – substantivos e adjetivos – 

para a composição dos títulos; 

            - a ausência de marcas de primeira pessoa; a presença de artigos definidos 

introduzindo alguns títulos e a ausência de artigos em outros; além da regularidade com que 

determinadas formas lexicais vão aparecendo. 

 Em relação a esse último aspecto, estamos nos referindo aos seguintes significantes, 

em especial: África (africano); escravo (escravizado, escravização, escrava, escravismo); 

contribuições (herança, formação, construção, importância); rebeldia (movimentos, luta, 

combate, defesa); negros (afrodescendentes). 

 Lembremos que tomar esses significantes como marcas materiais do discurso 

produzido pelo sumário implica em  

 
 

 “compreender como os sentidos – e os sujeitos – nele [no texto] se 
constituem e a seus interlocutores, como efeitos e sentidos filiados a 
redes de significação. É a isso que nos referimos quando dizemos que 
na Análise Lingüística e na Análise de Conteúdo se trabalha com 
produtos e na Análise de Discurso com os processos de constituição 
(dos sujeitos e dos sentidos”. (Orlandi, 2009 [1999], p. 91 – grifo 
nosso) 

 

 

            Eleger, como estamos fazendo, determinados significantes como marcas materiais 

corresponde a lançar sobre eles uma leitura que se constitui do ponto em que confluem os dois 

eixos da significação: o da memória (o da constituição, a do interdiscurso) e o da atualidade (o 

da formulação, a do intradiscurso). 

No segundo capítulo deste trabalho observamos, com a análise dos títulos dos 

capítulos que constituem o sumário do livro História: das cavernas ao terceiro milênio (2006) 

de Braick e Mota, uma seleção de temas que se constituem como o conjunto de assuntos mais 

pertinentes ao estudo da história geral e do Brasil. A conexão que se estabelece entre as duas 

histórias passa quase que completamente pela história dos países europeus, em detrimento do 

tratamento de temas relacionados à África e à “contribuição do povo negro nas áreas social, 

econômica e política pertinente à História do Brasil” (referencia lei) sobre a qual a lei 10.639, 
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sancionada em 2003, portanto, anterior à publicação da obra em questão, já impunha a 

inclusão nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).  

Ainda no desenvolvimento dessa análise, no momento em que percorríamos a 

materialidade do texto dos títulos, percebemos que o significante África comparecia apenas 

uma vez, e mesmo assim numa condição acessória, em função adverbial, como pano de fundo 

para a abordagem do imperialismo (europeu), termo principal, nuclear, da formulação “O 

imperialismo na África e na Ásia”. Aí, África e Ásia se equivalem em termos de relevância 

para a história do Brasil. 

Considerando essa análise e olhando agora para o sumário da obra História e cultura 

africana e afro-brasileira (2008), de Nei Lopes, percebemos diferença: nesse sumário a 

conexão que se estabelece com a história do Brasil, de maneira contrária – ou contraditória -, 

passa pela dominância do tratamento de temas relacionados à África, em detrimento de temas 

relacionados à Europa. Em alguns temas há sugestão da presença do europeu, não menção. 

Isso se dá especificamente em subtítulos como O tráfico negreiro, A vida dos escravizados no 

Brasil, A importância do açúcar, O ciclo do ouro e O ciclo do café - mas, quanto a essas 

questões, retornaremos a elas mais adiante. Aliás, o significante “européia” comparece uma 

única vez em todo o sumário, na seguinte formulação: a intervenção européia na África. 

Coloquemos em confronto duas formulações, uma de cada obra citada, que guardam 

entre si uma relação parafrástica, que constitui, discursivamente, o retorno de diferentes 

formulações aos mesmos espaços do dizer: 

 

(SD4a)   O imperialismo na África e na Ásia (Capítulo 15- Braick e Mota) 
 

(SD4b)   A intervenção européia na África (Tema 5, Unidade 1 - Nei Lopes) 

 

Temos, com essas seqüências discursivas, dois dizeres, duas formulações sobre o 

mesmo referente: a presença do europeu na África, na segunda metade do século XIX. Nessas 

duas formulações África comparece em função adverbial, como lugar de contato entre o 

continente africano com o europeu. Mas em cada uma dessas formulações percebemos haver 

diferentes gestos de interpretação sobre esse contato. Para Europa temos duas formulações 

 
- O imperialismo - em que o adjetivo ‘europeu’ está pressuposto 
 
- A intervenção européia – em que o adjetivo ‘européia’ comparece determinando o 
agente da prática interventora.  
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Dizer de uma maneira ou de outra implica na inscrição do sujeito em diferentes 

formações discursivas, a partir das quais as palavras produzem diferentes efeitos de sentido? 

O imperialismo europeu (na África), enquanto política de expansão e de dominação de 

territórios não industrializados pelas potências industrializadas no século XIX, traz, consigo, 

já a ideia de intervenção, isto é, da realização de uma ação que se constitui pela interferência, 

pela ingerência, pela intromissão, que em meio aos demais títulos produz um efeito de 

atenuação do aspecto violência como meio de dominação. Podemos dizer que o uso do termo 

imperialismo, nas condições de produção em que aparece no texto, marca o ponto de vista 

(posição) do imperialista. Dessa esta posição outros efeitos de sentido são produzidos pela 

forma material imperialista: política de expansão do progresso; política de afirmação de um 

modelo civilizatório dos países europeus frente aos países africanos. 

Já na formulação intervenção européia, a forma material intervenção comparece 

substituindo imperialismo, referindo-se a ele metonimicamente por um traço que lhe seja 

característico. Intervenção européia é um possível para Imperialismo, mas não é formulável 

de qualquer posição ideológica. Na posição do ativista da causa afro-brasileira dizer 

intervenção européia é assumir a posição do africano frente à presença do europeu na África. 

Pensando nos diferentes efeitos de sentido produzidos por diferentes gestos de interpretação, 

elaboramos o seguinte quadro: 

 
 
                                              FORMAS MATERIAIS           EFEITOS DE 
                                                                                                SENTIDO 

 
POSIÇÃO 1 – HISTÓRIA                     IMPERIALISMO               OCUPAÇÂO                 
                         OFICIAL                                                                  (atenuação da 
                      (hegemônica)                                                               violência da presença 
européia). 
 
POSIÇÃO 2 – ATIVISTA                      INTERVENÇÃO                INVASÃO 
                                                                      EUROPÉIA                  (explicitação da  

Violência) 
 
 

Por esse quadro lançamos olhar para os efeitos de sentido que as formas materiais 

Imperialismo e Intervenção produzem, quando submetidos às suas condições de produção 

históricas. A partir delas podemos explicitar as relações de sentido que determinam um dizer 

em relação a outros dizeres: enquanto o imperialista ocupa a África, os interventores se 
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intrometem, invadem. A violência do ato se explicita no interventor, ao passo que se atenua 

no imperialista. 

As relações de sentido presentes no sumário da obra de Nei Lopes (2008) apontam 

repetidamente para a presença (ausente) pressuposta da história oficial, com a qual o sujeito 

na posição do ativista – das causas afro-brasileiras - parece estabelecer interlocução. E, 

levando em conta o funcionamento discursivo das formas materiais até aqui abordadas, nos 

permitimos considerar haver entre essas duas posições ideológicas, a que nos referimos como 

posição 1 e 2, uma relação de conflito, de contrariedade, de embate. Duas posições 

ideológicas antagônicas em luta pela hegemonia dos sentidos produzidos por seus diferentes 

gestos de interpretação para a história.  

Ainda ponderando sobre a relação conflitante entre as posições1 e 2, consideramos 

especialmente importante para a nossa reflexão o fato de o título do tema 1 da primeira 

unidade do livro de Nei Lopes receber a seguinte formulação:  

 

 

(SD5) A importância da civilização africana.  

 

 

Considerando, como já mencionamos, o interdiscurso como memória constitutiva – o 

que já foi dito antes em algum lugar e que necessariamente se torna esquecimento para que 

retorne sob a ilusão de que esteja sendo dito pela primeira vez (ORLANDI, 2009 [1987]) – ou 

ainda como o que dá sustentação ao dizer, uma vez que o pré-existe, tornando-o 

possível.(LEAL, 2012). Admite-se, desta maneira, que a “complexa rede interdiscursiva é o 

terreno preparado para a continuidade, uma vez que só se pode dizer a partir do que já foi 

dito. Assim, esse conjunto de´já-ditos’ autoriza ‘novas’ formulações, o intradiscurso”. (LEAL, 

2012, p.26) 

Observamos, então, que essa sequência discursiva traz pelo eixo da constituição da 

significação, da memória, a possibilidade de ser relacionada a outros discursos que a 

antecedem e que, de certa forma, retornam, produzindo seus efeitos de sentido sobre o que se 

diz. Pensando nessa relação do dizer com o interdiscurso, recortamos da SD5 outra seqüência 

discursiva, sobre a qual, por hora, propomos reflexão: 

 

(SD5a)  Há civilização na África. (Grifo nosso) 
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 A seqüência discursiva apresentada traz a marca material ‘civilização’. Imediatamente 

essa marca nos remete para o discurso racialista europeu do século XIX, uma vez que nesse 

momento as ciências sociais se apropriam da teoria da evolução das espécies de Charles 

Darwin, para compreender e justificar não só a existência de diferentes sociedades com as 

quais passam a ter contato, como também para justificar a existência dos diferentes tipos 

humanos.  

Como apontamos no segundo capítulo, a relação que se constitui, a partir daí, é uma 

relação calcada no etnocentrismo, uma vez que o método comparativo passa a definir, 

hierarquicamente, o lugar das sociedades segundo o estágio (evolutivo) de complexidade em 

que se encontravam.  

Decorre que as diferentes sociedades – e assim seus habitantes - passam a ser 

classificadas como complexas ou selvagens, ou seja, como civilizadas ou não civilizadas 

conforme critérios que, segundo Ansky (2005), constituíam a própria noção de civilização. 

Então, para uma sociedade ser reconhecida como civilizada era preciso, ainda segundo Ansky 

(2005), que ela dispusesse de: organização política formal, projetos que exigissem trabalho 

conjunto e administração centralizada, um corpo de sustentação política, religião vinculada ao 

poder central, produção artística, forte poderio bélico, formação de cidades e, por fim, sistema 

de escrita. Aos olhos do europeu, detentor e formulador de todos esses critérios, as sociedades 

africanas, em especial, as ocidentais, que serviram de mão de obra escrava aos propósitos 

colonialistas, eram tidas por selvagens. E isso implica na consideração de que para o 

civilizado, essas sociedades africanas pertenciam ainda a um nível evolutivo inferior ao das 

sociedades européias.  

Vimos também que associando o nível de desenvolvimento social – econômico, 

político e tecnológico, cuja plenitude refletia a própria imagem das grandes nações européias 

– aos costumes das populações africanas, chega-se às formulações etnocêntricas. Acrescenta-

se, assim, à hierarquização – eurocêntrica - entre sociedades - uma hierarquização entre raças 

humanas: trata-se da institucionalização do racismo. 

Por isso interpretamos o dizer civilização africana como resposta a uma afirmação 

própria do eurocentrismo: não há civilização na África. E, assim, retomamos a SD5: A 

importância da civilização africana, para abordar, agora, os efeitos de sentido produzidos por 

esta outra marca material: importância.  

Mais especificamente, propomos com a observação dessa materialidade no texto que 

constitui a SD5, compreender como ela produz efeitos de sentido sobre o referente 

‘civilização africana’. Alemdisso perceber que relações de sentidos estão implicadas na 
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formulação de SD5 que possibilite o sujeito produzir um dizer que preze antes pela afirmação 

da importância da civilização africana que a sua menção direta em que já esteja aí 

considerada a sua importância.   

     Elegemos como ponto de entrada na questão, a organização, a distribuição dos 

significantes na formulação. 

 
(SD5) A importância da civilização africana 
 
 
Nessa formulação o determinante importância é posto em posição nuclear. A 

afirmação da importância, ou melhor, a necessidade dessa afirmação nos aponta para a 

relação desse dizer com outros dizeres que o antecedem, e que o constituem - mesmo que por 

contraste – pois do ponto de vista discursivo “as palavras falam com outras palavras. Toda 

palavra é sempre parte de um discurso. E todo discurso se delineia na relação com outros: 

dizeres presentes e dizeres que se alojam na memória” (ORLANDI, 2009, p.43). Entendemos, 

assim, que o que marca a possibilidade de afirmação da importância de algo é a sua 

precedente, ou pressuposta negação.  

É por isso que, mais uma vez, trazemos, para o desenvolvimento de nossa reflexão, a 

análise do sumário do livro tradicional de história realizada no capítulo anterior. Nela, 

apontamos a ausência de temas relacionados à África, ou melhor, relacionando a África ao 

Brasil. Desde que tomada como materialidade discursiva, é possível pensarmos que essa 

ausência produza seus efeitos de sentido sobre o dizer: efeito de evidência da não importância 

da África para o estudo de história em sala de aula.  

Efeito de sentido esse que encontra respaldo na apresentação da obra, quando as 

autoras afirmam, da posição do pesquisador – daquele que detém o saber, portanto - que, 

mediante a impossibilidade de darem conta de toda a história em um único livro, produziriam 

uma seleção dos temas mais relevantes para o estudo da história em sala de aula. E a África 

não comparece nessa seleção de temas pertinentes.  

Então, podemos compreender que ‘importância’, enquanto forma material, destine 

uma segunda referência ao discurso eurocêntrico: há civilização africana e ela é importante.  

A partir das relações de sentido que compõem as condições de produção do título em 

análise vão se delineando cada vez mais as posições a partir das quais os sujeitos dos 

sumários se inscrevem para se referirem à África. E por efeito da determinação dessas 

posições, que se apresentam antagônicas entre si, a forma material ‘áfrica’ passa a não 

comportar o mesmo sentido quando dito de uma ou de outra posição. Isso se dá porque o 
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sentido, da perspectiva em que o consideramos, é um efeito produzido pela discursividade, 

isto é, pelo modo como a ideologia produz seus efeitos ao materializar-se no discurso. Assim, 

devemos considerar também que o sentido de África se difere porque “aquilo que o sujeito diz 

se inscreve em uma formação discursiva e não outra para ter um sentido e não outro”. 

(ORLANDI, 2009, p.43) 

Desse forma, seguimos compreendendo que nas posições 1 e 2 que os sujeitos-autores 

- dos dois livros em confronto - ocupam para produzir seus textos sobre  África partem de 

formações discursivas distintas , se lembrarmos com Pêcheux que uma “formação discursiva 

se define como aquilo que numa formação ideológica – ou seja, a partir de uma posição dada 

em uma conjuntura sócio-histórica dada – determina o que pode e deve ser dito” 

(PECHEUX, 1990 [1975] – grifo nosso). E o que percebemos, a partir da análise já feita, é 

que somente da posição discursiva a que Nei Lopes ocupa ao tomar a palavra, e a partir da 

qual suas palavras significam, ser possível constituir uma referência discursiva sobre uma 

África que, civilizada, e detentora de pré-história (título do tema 2, unidade 1) e de 

antiguidade (tema 3, unidade 1), fornece contribuições fundamentais para a formação do 

Brasil, como podemos verificar nos títulos do segundo capítulo e do quarto capítulos, que 

tomamos como sequência discursiva: 

 

(SD6) 

Contribuições para o Brasil: os povos africanos e a cultura afro-brasileira na 
constituição do Brasil. 
 
Heranças culturais: manifestações fundamentais para a formação do Brasil 
 
 

Comecemos por abordar nessa seqüência discursiva as formas materiais 

‘contribuições’ e ‘herança’ enquanto materialidade lingüístico-histórica partir das quais os 

sentidos produzidos para o referente África vão assumindo uma determinada direção 

ideológica. 

A forma material ‘contribuições’ nos induz, inicialmente, à formulação de dois 

questionamentos: contribuição de quem? Contribuição para o quê (quem)?  

Como resposta à primeira pergunta comparecemos povos africanos e a cultura afro-

brasileira. Já em relação à segunda, comparece na constituição do Brasil. 

Ainda aqui podemos perceber com a forma material ‘contribuições ‘, a presença da 

interlocução com a história oficial. Cabe ressaltar que essa forma material também aparece no 
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parágrafo primeiro do artigo 26-A da lei10.639/03, como aspecto fundamental para se atingir 

o cumprimento de sua finalidade: desconstruir a evidência produzida pela história oficial de 

que o negro tenha desempenhado um papel secundário, de pouca importância, para a 

formação do Brasil. 

Na textualidade da SD6, os gentes promovedores de tal contribuição aparecem 

explicitados: os povos africanos e a cultura afro-brasileira. E na forma como eles são 

denominados, formulados, pelo sujeito, entendemos haver a produção de determinados efeitos 

de sentidos que também implicam na desconstrução de outras evidências produzidas pela 

forma generalizante com que a história oficial se refere à África. Em relação àos povos 

africanos, destacamos os efeitos de sentido produzido por sua formulação no plural.  

Ao longo do trabalho apontamos para o processo de homogeinização produzido 

sobre/pelos nomes África e africano, utilizados comumente no singular para nomear o que é 

constitutivamente plural, heterogêneo, considerando a diversidade de nações, culturas e 

línguas que podem responder por tais denominações. 

Assim, pela perspectiva discursiva a que nos filiamos para ler – interpretar - tal 

formulação, as marcas formais de plural em os povos africanospassam à condição de formas 

materiais, uma vez que, considerada a historicidade que a constitui, entendemos que elas 

interpelam ideologicamente o sujeito a assumir uma determinada posição sujeito; posição essa 

que permitirá ao sujeito formular de uma forma ou de outra o seu dizer, a partir do que suas 

palavras vão produzindo determinados efeitos de sentido e não outros Formular, portanto, os 

povos africanosno plural implica, junto aos efeitos produzidos pela afirmação de um 

continente civilizado e relevante (importante), não no esquecimento – apagamento - dos 

sentidos que evidenciam uma África una e homogênea, porque esse sentido constitui e 

viabiliza, enquanto memória, enquanto interdiscurso, portanto, a possibilidade de afirmação 

de uma África plural e heterogênea24.  

Já para o outro agente promovedor de contribuição para a constituição do Brasil temos 

a formulação: a cultura afro-brasileira. Nela, a forma material afro-brasileira, conferindo 

especificação à forma material cultura, produz um deslocamento de posição em relação ao 

africano, embora esse não deixe de comparecer ainda na materialidade da formulação afro-

brasileira, de modo a encontrar nesse lugar, em que ocupa uma posição intermediária entre o 

                                                 
24Consideramos pertinenteacrescentarmos que, ao longo do desenvolvimento dos textos dos 

temas (subcapítulos), há uma constante e particularizada referência a países, etnias e línguas que 
comumente aparecem homogeneizados sob a determinação generalizante das denominações ‘África’ e 
‘africanos’.  
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africano e o brasileiro,a possibilidade de afirmação de uma identidade negra. E como a 

necessidade de afirmação de uma identidade negro–brasileira - não se produz senão mediante 

a pressuposta existência de uma identidade branco-brasileira, consideramos que a posição 

sujeito-brasileiro, que evidencia o efeito de sentido de pertencimento do sujeito a uma 

totalidade (de um país) (Leal, 2012), abriga, sob a força doefeito de sua pretensa unidade, uma 

pluralidade de posições que se estabelecem e diferenciam-se, sobretudo, por critérios raciais, 

subsumidos aos adjetivos pátrios africano e europeu: o afro é o negro; e o europeu o branco.  

Entretanto, chamamos a atenção para o fato de que não há na língua uma formulação 

que denomine e explicite as posições outras, com as quais a posição-sujeito afro-

brasileiroestabelece confrontação. Dessa forma, entendemos que a ausência de uma 

formulação equivalente para o europeu (euro-brasileiro, por exemplo) acabe por produzir o 

efeito de maior fusão entre o europeu e o brasileiro do que produz o hífen para a composição 

da denominação afro-brasileiro, que compreendemos constituir menos um movimento de 

aproximação do que de afastamento entre o negro e o brasileiro. 

Ademais, considerando ainda na SD6 as formas materiais cultura afro-brasileira e 

heranças culturais, percebemos haver um anacronismo que se constitui, principalmente, a 

partir da conjunção entre as formas materiais herança, afro-brasileira e Brasil. Nela, o 

adjetivo pátrio afro-brasileiro aparece antecipado à própria ideia de pátria, já que esta forma 

material - afro-brasileira - desempenha a função - adjetiva - de especificar um tipo de cultura 

apresentada como fundamental para a formação do Brasil. Logo, a partir daí, compreendemos 

que a formulação em que o (afro)brasileirocomparecepré-existindo à própria constituição da 

ideia de Brasil, produza antes um efeito de visibilidade para o conflito de posições que se 

estabelece entre o afro e o brasileiro – em que há a necessidade de o afro marcar sua presença, 

uma vez que a presença do africano não esteja  pressuposta na denominação brasileiro - do 

que para uma harmônica convivência entre elas; conflito que se esvaziaria se, ao invés de 

afro-brasileira, o sujeito tivesse optado pela denominação afrodescendente, já que 

consideramos que dizer de outro modo implica na mobilização de outras relações de sentido, 

de outras memórias, a partir do que o dizer passa a produzir outros efeitos de sentido na 

história. 

Ao analisarmos o funcionamento discursivo das formas materiais intervenção, 

civilização, importância e afro-brasileiro presentes nas formulações dos títulos reunidos no 

sumário do livro História e cultura africana e afro-brasileira (2008), de Nei Lopes, 

verificamos que essas formas materiais - que interpelam ideologicamente o indivíduo em 

sujeito de seu discurso, instando-o a assumir uma determinada posição ideológica – produzem 
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seus efeitos de sentido do interior de uma formação discursiva africanista. Consideramos, 

assim, que esta formação discursiva estabelece com a formação discursiva racista - submetida 

a uma formação ideológica eurocêntrica - uma relação de confronto, pela hegemonia dos 

sentidos que produzem.  

A constatação da existência de distintas formações discursivas, a partir das quais os 

referentes África e negro passam a significar distintamente, se apresenta como possível 

explicação para o fato de a lei 10.639/03, ao tornar obrigatória a inclusão do estudo da história 

da África e dos negros no Brasil, como forma de resgatar “a contribuição do povo negro nas 

áreas social, econômica e política pertinente à História do Brasil” (LEI 10.639/03, Art 26), 

não garantir, para o cumprimento de seus objetivos, que o tal resgate da contribuição do povo 

negro à formação do Brasil se constituísse no interior mesmo da história oficial. .   

Em suma, a partir da análise que empreendemos sobre as sequências discursivas 

recortadas da apresentação e do sumário do livro História e cultura africana e afro-brasileira 

(2008), concluímos considerando que, embora aí se afirme a relevância da África e dos povos 

negros para a formação do Brasil, o fato de essa relevância apenas ser possível de ser dita de 

fora da história oficial, nos faz pensar a obra de Nei Lopes como um passo ainda tímido na 

direção da superação do racismo no Brasil. 
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IV - CONCLUSÃO 

 

 

 Para empreender um trabalho de pesquisa que tomasse como tema o racismo 

no Brasil, definimos nosso interesse pela abordagem da questão racial a partir da 

escola. Tratar do racismo a partir da escola, entretanto, nos colocou diante de uma 

tarefa que compreendeu tomarmos a escola não apenas como um lugar onde ocorrem 

manifestações racistas, mas como uma instituição até certo ponto produtora 

emantenedora do racismo, a despeito de assumir, socialmente, a função de garantir, 

aos cidadãos brasileiros, uma formação fundamentada na valoração de princípios 

éticos humanistas, sob os quais  se estabelece o artigo 5º da constituição federal, pilar 

para a viabilidade, sustentação e funcionamento do Estado-de-direito: “ Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

(…) a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade (…).” 

(CONSTITUIÇÂO FEDERAL, ARTIGO 5º, 1988). 

 Talvez por isso devemos reconhecer que, para a formulação de nossa questão, 

tenha sido  fundamental partirmos da distinção que entendemos haver entre uma 

abordagem que considerasse o racismo na escola e outra que considerasse o racismo 

e  a escola. 

 E compreendemos, por essa distinção, que racismo na escola, embora traga 

reunido num mesmo sintagma racismo/escola, produz, no interior mesmo do efeito 

de proximidade entre um e outro, o efeito de atenuação da responsabilidade que a 

escola tem sobre a produção do racismo no Brasil. Por outro lado, tomando a 

relação entre escola e racismo como questão, abrimos para a possibilidade de 

compreensão do papel que a escola exerce sobre a produção de práticas racistas 

presentes cotidianamente em seu interior. 

 E foi justamente a partir do contato com essas falas racistas de alunos, 

professores e funcionários, em circulação no interior das duas escolas públicas em 

que atuamos como professor, que propomosuma pesquisa que incidisse sobre a 

relação pouco debatida socialmente entre racismo e escola. 

 Assim, adentramos a questão considerando, em específico, e, principalmente, 

um desdobramento pedagógico proporcionado pela sanção da lei 10.639/03, que, ao 

tornar obrigatório o estudo da história da África e da cultura afro-brasileira em todos 

os estabelecimentos de ensino do país, do ensino fundamental ao superior, permitiu e 
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incentivou a produção de livos didáticos voltados especificamente para o 

cumprimento dessa finalidade. Ressaltamos que o objetivo de tal lei é o de combater 

o racismo contra a população afro-descendente a partir do reconhecimento histórico 

da contribuição dos povos negros para a formação do Brasil. A hipótese contida na 

lei 10.639/03 é a de que, ao se produzir uma imagem positiva e ativa da participação 

dos povos negros na formação do Brasil, o racismo possa ser superado. 

 Adotamos, para o desenvolvimento de nossa pesquisa, a Análise do Discurso, 

tal como foi proposta por Pêcheux, na França, e Orlandi, no Brasil, como perspectiva 

teórica, por considerarmos a importância de uma leitura discursiva que incidisse 

sobre o texto de um dos livros didáticos produzidos apartir da lei 10.639/03, já que 

essa perspectiva teórica nos permite, ao abordar a linguagem enquanto materialidade 

linguístico-histórica, e os sentidos enquanto efeito de sentido produzido pela relação 

constitutiva entre  língua  e  ideologia, tomar esses textos como discurso. E tomá-los 

como discurso implica na compreensão de como os sentidos para a África e para o 

negro são produzidos a partir da posição-sujeito que os autores passam a ocupar para 

produzirem seus dizeres, uma vez que os textos enquanto discursos passam a “ser 

lidos como lugares discursivos em que as identidades se projetam a partir do dizível 

em determinada situação enunciativa..” (LEOPOLDINO, 2004, p. 215) E nossas 

análises nos permitiram depreender uma fixação histórica de produção de sentidos 

sobre racismo, o que nos possibilitou delinear porosas fronteiras de formações 

discursivas.    

 Desta maneira, constituímos nosso corpus de análise tomando a apresentação e 

o sumário da obra História e cultura africana e afro-brasileira (2008), de Nei Lopes. 

Sobre esses textos produzimos recortes, e sobre esses recortes empreendemos a 

análise de sua discursividade - a do dizer submetido às suas condições de produção 

imediatas e históricas -e buscamos explicitar a formação discursiva no interior da 

qual este autor passa a ocupar uma posição-sujeito – por identificação ideológica – e 

suas palavras uma determinada direção de sentidos. 

 E vimos, então, pelo funcionamento discursivo de certas marcas linguísticas- 

palavras e expressões – tomadas em sua forma material, presentes tanto nas 

sequências discursivas recortadas do sumário, quanto naquelas recortadas da 

apresentação da obra - , tais como intervenção, civilização, importância, dentre 

outras materialidades linguístico-históricas - que é possível depreender uma 

formação discursiva que denominamos de africanista. É do interior dessa formação 



126 
 

discursiva que Nei Lopes, na posição de autor do livo didático,da qual ele ocupa a 

posição do ativista da causa afro-brasileira. E verificamos, pelas relações de sentido, 

constitutivas das condições de produção desse discurso, que da posição do ativista, o 

sujeito produz um discurso tipologicamentepolêmico (ORLANDI, 1987). 

 A análise nos levou a essa consideração, pois por meio dela percebemos 

constantes remissões do discurso produzido pelo sujeito-ativista ao discurso 

produzido pela história oficial acerca da relevância da África e do negro para a 

formação do Brasil. Estabelece-se, portanto, entre um e outro discurso uma relação 

de antagonismo, que em luta, disputam pela hegemonia de suas interpretações. 

 Mostramos isso, principalmente, ao propormos, pela análise, a confrontação 

entre duassequências discursivas: A intervenção europeia na África, recortada do 

sumário do livro História e cultura africana e afro-brasileira (título do tema 5, da 

unidade 1), de Nei Lopes, e O imperialismo na África e na Ásia, recortada do 

sumário do livro História: das cavernas ao terceiro milênio (título do capítulo 15), 

de Braick e Mota – livro que tomamos como contraponto para nossas reflexões. 

Consideramos, a partir da análise, que os diferentes efeitos de sentido 

produzidospelas formas materiais imperialismo e intervenção se constituem pela 

inscrição dos autores em diferentes posições-sujeito, a partir das quais lhes sejam 

permitido (e possível) formular os seus dizeres de uma (imperialismo) ou de outra 

maneira (intervenção), produzindo para a presença do europeu na África conflitantes 

interpretações. 

 Assim, entendemos que os sentidosproduzidos pela forma material 

imperialismo, sob as condições de produção em que é formulada, engendre um efeito 

de positivação para o sentido da presença europeia na África. Positivação 

queconstrói, para essa presença, a imagem de uma Europa vitoriosa, próspera e 

civilizada, em processo de expansão territorial (e industrial), protagonizando uma 

história que não é outra senão a sua própria história. E, dessa forma, o imperialismo 

comparece como um episódio culminante de uma narrativa, a da história oficial, que 

se inicia com a história da formação dos países europeus – narrada nos primeiros 

quatorze capítulos - e termina com a história de sua expansão e dominação sobre o 

outro, sobre o não-europeu. 

 É em relação a essa historicidade inscrita na forma material imperialismo que 

vimos pertinência em considerar haver entre essa forma material e a forma material 

intervenção uma relação de antagonismo. Intervenção garanteoutros efeitos de 
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sentido sobre a presença do europeu na África, pois, parte de uma outra posição-

sujeito - a que denominamos  ativista, africanista. Deslocada da posição-sujeito que 

Braick e Mota ocupam para dizer imperialismo, a forma materialintervenção produz, 

principalmente, dois efeitos de sentido outros sobre a entrada do europeu na África: 

– a presença do europeu na África se deu por uma invasão, ou seja, pelo embate, 

pela violência; 

– afirmação do reconhecimento de uma civilização africana: só há intervenção 

sobre aquilo que existe. Portanto, a África só pode sofrer intervenção se já esteja aí 

considerada e pressuposta a sua civilidade. 

    .       Então, compreendemos que, embora estejamos diante de duas formações 

discursivas apartir das quais a forma material África produz seus diferentes efeitos de 

sentido, chamamos a atenção para a recorrente necessidade, observada ao longo da 

análise de outras sequências discursivas,  que o discurso africanista de Nei Lopes tem 

de afirmar um sentido para a África a partir de remissões ao discurso produzido pela 

história oficial.          

 Paralelamente, propomos, a partir da constituição de um corpus de apoio, uma 

análise sobre recortes de falas de alunos, professores e funcionários, e vimos, pelo 

funcionamento discursivo de determinadas formas materiais presentes na formulação 

dessas falas,que elas partem de uma  posição-sujeito racista. E consideramos isso 

pelo fato de que as palavras ditas desta posição produzem seus efeitos de sentido 

mobilizando uma memória que remete ao discurso racialista produzido tanto por 

pensadores iluministas europeus do século XVIII, quanto por intelectuais positivistas 

brasileiros do século XIX. 

 Então, em relação a esse conjunto de saberes, percebemos que as falas dos 

alunos, professores e funcionários são produzidas sob a determinação de uma mesma 

formação discursiva – matriz de sentido - eurocêntrica, que disponibilizando um 

possível para os dizeresformulados  dessa posição, retomam outros dizeres, outras 

palavras, sentidos já produzidos antes em outro lugar, em outro momento, sob outras 

condições de produção, portanto; mas que se marcam materialmente na língua 

(“macaco”, “além de preto é...”, “tinha que ser preto”, dentre outras) produzindo o 

mesmo racismo em meio a diferentes condições de produção imediatas do discuso. 

 E, assim, nos questionamos como um racismo que atualiza uma forma de 

racismo presente em discursos dos séculos XVIII e XIX resiste frente a uma 

formação escolar humanista? Dessa forma, outro questionamento se fez presente: de 
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que formação discursiva os autores de livros didáticos tradicionais de história, em 

especial, Braick e Mota, autores do livro didático História: das cavernas ao terceiro 

milênio(2006), formulam seus dizeres sobre a África e o negro para que os sentidos 

aí produzidos sobre tais referentes não ofereçam aos sujeitos das falas racistas 

formuladas no ambiente escolar a possibilidade de se deslocarem de posição na 

direção do não-racismo, portanto, da não formulação racista? 

 Verificamos, a partir da análise do sumário e da apresentação do livroHistória: 

das cavernas ao terceiro milênio, que as autoras Braick e Mota se inscrevem – por 

identificação ideológica -  numa formação discursiva eurocêntrica, a partir da qual a 

história que se estabelece como a história a ser aprendida em sala de aula no Brasil é, 

sobretudo, a história das nações da Europa, em que a África  é abordada apenas 

naquilo que diz respeito a essas histórias. 

 Desta maneira, percebemos que o racismoproduzido por esse livro didático 

tradicional de história atua de maneira diversa daquele produzido pelas falas de 

alunos, professores e funcionários. Trata-se de um racismo velado, que se constitui 

pela ausência; mas por uma ausência materialmente atuante sobre os múltiplos 

efeitos de sentido produzidos pelo silêncio – da/sobre a África. O racismo é aí, 

portanto, produto dos efeitos de uma ausência – da África - que se presentifica pelo 

interdiscurso, enquanto um possível do dizer. 

 Assim, embora o racismo produza seus efeitos de sentido a partir das diferentes 

materialidades discursivas que constituem a textualidade tanto das falas escolares 

comoda apresentação e do sumário do livro de Braick e Mota, entendemos que 

ambas as formas de atuação do racismo estejam submetidas a uma mesma formação 

discursiva eurocêntrica (e etnocêntrica). 

 Não pretendemos com essas análises considerar os didáticos tradicionais de 

história como os grandes culpados pela existência do racismo no Brasil ou coisa que 

o valha. Apenas não desconsideramos a relevância, enquanto material didático de 

grande circulação nas escolas, da falta de atuação desses didáticos na construção de 

um discurso capaz de confrontaro racismo produzido em/pelas falas escolares. 

 Consideramos que a lei 10.639/03 seja insuficiente enquanto forma de combate 

ao racismo a partir da escola, porque entendemos que ela produz um movimento 

contraditório nessa direção, pois ao mesmo tempo em que torna obrigatório o estudo 

sobre a contribuição dos povos negros para formação do Brasil, não produz 

condições para que tal contribuição compareça no interior mesmo da forma como a 
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história do Brasil é narrada pela história oficial, de modo que ela tenha de ser 

mencionada numa publicação a parte, como um apêndice da história oficial. 

 Desta forma, entendemos haver tanto na perspectiva da história oficial – 

eurocêntrica -quanto na perspectiva do ativista africanista, em que observamos a 

necessidade de  estabelecimento de especificação para o que no Brasil seja 

“genuinamente” negro (identidade negra), não um movimento na direção da 

superação do racismo, como objetiva a lei 10.639/03, mas um movimento que 

consideramos estar indo na direção de seu acirramento. 

 Enfim, talvez estejamos vivendo um momento histórico em que, de fato, seja 

necessário se pensar na constituição de uma identidade negra, como forma de 

responder a três séculos de opressiva negação dessa possibilidade. Mas o que 

também não devemos deixar de considerar é que, pelaforma como a lei 10.639/03  

intervém sobre a questão racial no Brasil, o brasileiro afro-descendente tenha de 

permanecer mais outros tantos séculos afirmando sua brasilidade pelo que  nela há 

especificamente do negro (afro), para, talvez, um dia expressões como afro-

brasileiro, dentre muitas outras expressões, deixarem de ser necessárias, por soarem, 

aos ouvidos do brasileiro, como um verdadeiro pleonasmo vicioso.                           
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ANEXO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 1 - conjunto de ações afirmativas pós III Conferência Mundial Contra o Racismo 

ocorrido em 2001. 
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ANEXO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2 - Lei Nº 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003. 
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ANEXO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Anexo 3 - Sumário da obra História: das cavernas ao terceiro milênio (2006), de 

Braick e Mota. 
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ANEXO 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 4 –Sumário da obra História e cultura africana e afro-brasileira, de Nei Lopes. 
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