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RESUMO 
 

 

LUCENA, Evelyn Beatriz. Josefa Moçambique, Clara Rebolo, Joaquina de Nação e 

Quitandeira Monjolo: novas narrativas para o ensino de História da escravidão. Rio de 

Janeiro, 2018. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de História) - Programa de 

Pós-Graduação em Ensino de História, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 2018. 

 

 

A presente dissertação tem como objetivo trabalhar no ensino de História as agências e 

experiências de mulheres negras africanas escravizadas. Partindo da premissa que o 

Ensino de História da escravidão ocupa um lugar de fronteira entre a história social da 

escravidão e a Educação (MONTEIRA; PENNA, 2011), desejo contribuir na construção 

de outras memórias e identidades negras na educação básica. Para tal, proponho uma 

metodologia de trabalho que valoriza o uso de fontes históricas que oportunizam 

conhecer as muitas histórias da população negra feminina no Rio de Janeiro 

oitocentista. Lançando mão de anúncios de fuga do periódico Diário do Rio de Janeiro 

(1830 a 1832), a pesquisa propõe a construção de materiais pedagógicos que contribuam 

para a luta antirracista na Educação, fortalecendo assim o trabalho com a Lei nº 

10.639/03. 

 

Palavras-chave: Ensino de História, mulheres negras, escravidão, agência, fontes 

históricas. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

LUCENA, Evelyn Beatriz. Josefa Moçambique, Clara Rebolo, Joaquina de Nação e 

Quitandeira Monjolo: novas narrativas para o ensino de História da escravidão. Rio de 

Janeiro, 2018. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de História)- Programa de 

Pós-Graduação em Ensino de História, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 2018. 

 

The present dissertation aims to work on the History Teaching of the agencies and 

experiences of black Africans women enslaved. Assuming that the Teaching of Slavery 

History takes a  frontier field between The Social History of Slavery and the Education 

(MONTEIRO; PENNA, 2011),  I wish to contribute to the construction of other 

memories and black identities at Basic Education.  In order to do that, I propose a work 

methodology that enriches the use of historical sources that gives opportunities to know 

so many histories of black female population of nineteenth century Rio de Janeiro.  

Making use of escape ads from the newspaper Diário do Rio de Janeiro (1830 to 1832), 

the study proposes the construction of pedagogical materials that contribute to the 

antiracist struggle in Education, strengthening , in this way, the work with the law nº 

10.639/03. 

 

Keywords: History Teaching, black women, slavery, agency, historical sources. 
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Introdução 

 

 Há 40 anos, a diva afroamericana Maya Angelou publicava I Still Rise (Ainda 

assim eu me levanto) consagrando o poema como um verdadeiro grito de liberdade dos 

negros e negras oprimidos pelo racismo. O título traduzido para o português revela a 

resistência como um elemento constituinte da humanidade da população negra que, de 

diversas formas, agenciou formas para viver e sobreviver durante e após o processo da 

diáspora. Ela diz: 

Você pode me riscar da História 
Com mentiras lançadas ao ar. 

Pode me jogar contra o chão de terra, 
Mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. 

Minha presença o incomoda? 
Por que meu brilho o intimida? 

Porque eu caminho como quem possui 
Riquezas dignas do grego Midas. 

Como a lua e como o sol no céu, 
Com a certeza da onda no mar, 

Como a esperança emergindo na desgraça, 
Assim eu vou me levantar. 

Você não queria me ver quebrada? 
Cabeça curvada e olhos para o chão? 

Ombros caídos como as lágrimas, 
Minh’alma enfraquecida pela solidão? 

Meu orgulho o ofende? 
Tenho certeza que sim 

Porque eu rio como quem possui 
Ouros escondidos em mim. 

Pode me atirar palavras afiadas, 
Dilacerar-me com seu olhar, 

Você pode me matar em nome do ódio, 
Mas ainda assim, como o ar, eu vou me levantar. 

Minha sensualidade incomoda? 
Será que você se pergunta 

Porquê eu danço como se tivesse 
Um diamante onde as coxas se juntam? 

Da favela, da humilhação imposta pela cor 
Eu me levanto 

De um passado enraizado na dor 
Eu me levanto 

Sou um oceano negro, profundo na fé, 
Crescendo e expandindo-se como a maré. 

Deixando para trás noites de terror e atrocidade 
Eu me levanto 

Em direção a um novo dia de intensa claridade 
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Eu me levanto 
Trazendo comigo o dom de meus antepassados, 

Eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. 
E assim, eu me levanto 

Eu me levanto 
Eu me levanto

1
 

No que compete à realidade brasileira - umas das mais longínquas em contar 

com pessoas escravizadas para gerar riquezas - não é possível falar da história da 

população negra sem falar de resistência. Parafraseando Abdias do Nascimento, há 

movimento negro pelo fim da opressão racial desde a chegada do primeiro africano 

nessas terras.  

No entanto, mesmo participando da história de diferentes formas, escravizada ou 

livre, no campo ou na cidade, em posições de reconhecimento social ou não, a 

população negra não ocupa o lugar que é seu por direito. A subrepresentatividade na 

Educação, especificamente nos currículos da educação básica, é uma evidência 

inegável. A pluralidade de histórias constituintes de qualquer grupo social não se 

verifica quando falamos da presença dos negros e negras do Brasil, seja no passado ou 

no presente.  Nesse contexto de homogeneização, as chamadas “histórias únicas” 

apagam episódios de luta, estratégias, assim como a inventividade de milhares de 

homens, mulheres e crianças que aqui chegaram e viveram.  

Como consequência, há historicamente um lugar quase catedrático que nos é 

reservado e que versa somente acerca das dores e inferioridade que o sistema escravista 

proporcionou. A disciplina História, desde sua gênese no século XIX, foi a responsável 

por registrar tal lugar, legitimado pelo eurocentrismo. Vista como estratégica, a História 

ensinada consagrou heróis de pele branca, datas comemorativas de uma minoria 

detentora de poder político e econômico e narrativas de glórias que não remetem ao suor 

negro. Os marcadores “homem”, “branco” e “hétero” foram os principais que 

compunham livros didáticos, o discurso de docentes e, por sua vez, o imaginário de 

muitos estudantes.  

Tal fato relegou às mulheres, em especial às mulheres negras, um apagamento 

de sua existência histórica. Essa ausência é sentida quando abrimos os livros de história 

e, via de regra, não encontramos tais referências. Em outras palavras, é raro ler um 

capítulo da história do Brasil em um material didático e encontrar episódios cujo 

protagonismo é associado a mulheres negras. Em muitos casos o que ocorre, quando 

                                                 
1
 ANGELOU, Maya. Ainda assim eu me levanto. 1978. Traduzido para o português. 
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muito, são pequenos boxes em um tom de “fatos curiosos da história do Brasil” 

mencionando a existência de figuras como Chica da Silva, por exemplo. 

Perceber e refletir sobre os silenciamentos que recaem em nós, mulheres negras, 

é parte de um processo muito importante. Lembro-me do impacto que tive ao folhear 

um livro de História do 8º ano do meu irmão e encontrar a história de Carolina Maria de 

Jesus. Isso foi no ano de 2013. Eu havia estudado com o mesmo material há 8 anos na 

mesma escola e nesta edição histórias africanas e afro-brasileiras estavam presentes. 

Certamente a reedição foi resultado dos bons ventos advindos com a conquista da Lei nº 

10.639/03. O fato de Carolina ter surgido naquela página aleatoriamente aberta causou-

me tamanha surpresa. Ler sobre sua trajetória como uma mulher negra favelada no pós-

abolição que escreve obras tão fenomenais usadas como armas contra o racismo foi um 

marco em minha formação e reinvenção das subjetividades que me constituem. A 

experiência trouxe a sensação de ter encontrado algo de muito valor que precisa e 

merece ser cuidado, preservado e também compartilhado entre outras pessoas. 

Desde então um incômodo me acompanhou. Como graduanda dos cursos de 

Bacharelado e Licenciatura em História e trabalhando com a documentação histórica da 

escravidão no Rio, percebi que era preciso que alunas e alunos de todos os grupos 

raciais pudessem conhecer novas perspectivas do passado da mulher negra em 

diferentes momentos da História. Afinal, se existimos, precisamos estar representadas 

também nos currículos.  

Impulsionada por tais reflexões e aprendendo com fontes primárias oitocentistas 

a importância das mulheres negras na história da escravidão carioca, o desejo de 

produzir um trabalho em ensino de História tornou-se um horizonte de expectativa 

dentro da minha trajetória acadêmica. Visando contribuir com novas narrativas para o 

ensino que combatam a hierarquização das histórias negras e femininas, o presente 

trabalho nasce das minhas experiências e questionamentos como uma aluna negra (hoje 

professora) que compreende a Educação como um instrumento estratégico na luta 

contra o racismo que insiste em nos subalternizar. 

Em minha visão, esta aposta é providencial para nosso tempo. É mais do que 

urgente fomentarmos o campo do ensino de História com trabalhos que pautem as 

questões relacionadas às diversidades étnico-raciais e de gênero a fim de lutarmos 

contra o racismo que estrutura as relações sociais no país, bem como a intolerância e o 

ódio ligado às minorias. Há alguns anos, mas, em especial nos últimos meses de 2018, 

assistimos aos intensos ataques à educação por forças conservadoras que pregam o fim 
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do ensino crítico, libertador e democrático. Nesse bojo, discursos racistas emergiram 

por todos os lados, tanto no estilo “à brasileira”, como de forma descarada. Minimiza-se 

a política de cotas raciais e seus benefícios, animalizam negros e negras e relativizam-se 

as dívidas do Estado com relação à escravidão. Por isso pergunto: como nossa prática, 

dentro da disciplina que lecionamos, pode ser decisiva nessa luta? 

Em diálogo com Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que defende um 

ensino de História compromissado com a pluralidade étnico-racial ao reconhecer as 

“contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, 

especialmente das matrizes indígena, africana e europeia”
2
, defendo que esse trabalho é 

uma contribuição à luta antirracista. Nesse sentido, também me alio às propostas abertas 

pela Lei nº 10.639/03 quando novas representações acerca da população negra na 

História serão trabalhadas. Acredito que esse pano de fundo de legislações que 

fundamentam o ensino da história afro-brasileira é parte constituinte da um Estado mais 

democrático e defendê-lo deve ser um princípio norteador de nossas ações como 

educadores.  

De acordo com Martha Abreu, Hebe Mattos e Carolina Dantas, é um dever de 

memória a criação e implementação de políticas de reparação feitas a grupos que 

vivenciaram episódios como a escravização por quase quatrocentos anos
3
. Com isso, 

entendo que se as dores do cativeiro são constituintes de tal processo, as agências e 

resistências também o são. Portanto, falar dessas histórias também faz parte de uma 

política de resgate da humanidade das mulheres negras e da população afrodescendente 

como um todo. Segundo as autoras, é preciso viabilizar o que a Lei nº 10.639/03 

estabelece nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações étnico-

Raciais e para Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. Segundo este documento:  

A demanda por reparações visa a que o Estado e a sociedade tomem medidas para 

ressarcir os descendentes de africanos negros dos danos psicológicos, materiais, 

sociais, políticos e educacionais sofridos sob o regime escravista, bem como em vir 

virtude das políticas explícitas ou tácitas de branqueamento da população, de 

manutenção de privilégios exclusivos para grupos com poder de governar e de 

influir na formulação de políticas, no pós-abolição. Visa também a que tais medidas 

                                                 
2
 BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Brasília: Ministério da Educação, 1996. 

3
 ABREU, Martha; Mattos, Hebe; Dantas, Carolina V. Em torno do passado escravista: as ações 

afirmativas, os historiadores e o papel da memória-dever no ensino de história da áfrica e cultura africana 

afro-brasileira. In: XAVIER, Giovana (Org.). Histórias da escravidão e do pós-abolição para as 

escolas. UFRB (Cachoeira) e Fino Traço (RJ), 2016, v.7, p311-324. 
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se concretizem em iniciativas de combate ao racismo e a toda sorte de 

discriminações.
4
 

Baseada no exposto acima, vejo que nós professoras e professores enquanto 

cidadãos temos produzido diferentes materiais que visam tal reparação, tanto no 

cotidiano de nossas salas de aula como no meio acadêmico, a exemplo dos cursos  de 

especialização e programas de pós-graduação. Nesse último, destaco o Mestrado 

Profissional em Ensino de História (ProfHistória) que possui como requisito obrigatório 

a elaboração de uma dissertação e a produção de materiais pedagógicos de diferentes 

naturezas para a melhoria da educação básica. Aqui no estado do Rio de Janeiro, vários 

mestres e mestras debruçaram-se sobre a temática da reeducação das relações étnico-

racias e, portanto, fazem parte elaboração de medidas de reparação histórica com 

relação à população afrodescendente no Brasil.  

Buscando somar com iniciativas de tamanha qualidade e relevância, meu 

trabalho intitula-se Josefa Moçambique, Clara Rebolo, Joaquina de nação e 

Quitandeira Monjolo: novas narrativas para o ensino de História da escravidão. O 

título que proponho para esse estudo dialoga com uma proposta de visibilizar a história 

de quatro quitandeiras do Rio de Janeiro no século XIX. Tal escolha, nomeando essas 

mulheres, busca evidenciar que, mesmo em contexto escravistas, elas foram donas de 

diferentes trajetórias e visões de mundo. Ressaltar seus nomes e regiões de procedência 

é restituir de humanidade sujeitos postos à margem pela história oficial e afirmar que 

suas existências importam. Partindo da premissa que esse campo de estudos ocupa um 

lugar de fronteira
5
 entre a história social da escravidão e a Educação, desejo contribuir 

na construção de outras memórias e identidades negras na Educação Básica. Para tal, 

proponho uma metodologia de trabalho que valoriza o uso de fontes históricas que 

oportunizam conhecer as muitas histórias da população negra feminina no Rio de 

Janeiro oitocentista. Lançando mão de anúncios de fuga do periódico Diário do Rio de 

Janeiro (1830 a 1832), a pesquisa propõe a construção de materiais pedagógicos que 

contribuam para o campo da reeducação das relações étnico-raciais, fortalecendo assim 

o trabalho com a referida Lei nº10.639/03.  

                                                 
4 BRASIL, Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

étnico-Raciais e para Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. Brasília: Ministério da Educação, 

2004, p. 10. 
5
 MONTEIRO, Ana Maria; PENNA, Fernando de Araújo. Ensino de História: saberes em lugar de 

fronteira”. Educação e Realidade, Porto Alegre, v. 36, n.1, jan./abr. 2011. 
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A pesquisa está divida em três capítulos. No primeiro, defendo que como 

professora-pesquisadora é possível romper com lógicas hierarquizantes que 

secundarizam o papel docente frente ao trabalho dos profissionais da academia junto à 

pesquisa da história da escravidão. Ao contrário, acredito que a historiografia e a 

Educação podem estabelecer interessantes diálogos e trocas, constituindo assim o que 

Ana Maria Monteiro e Fernando Penna denominam lugar de fronteira. Sublinhando o 

campo que chamo de ensino de história da escravidão, recupero minha trajetória a partir 

do conceito de escrevivência, de Conceição Evaristo, visibilizando minhas vivências 

escolar e acadêmica enquanto aluna. Na primeira pessoa, narro como, em grande 

medida, elas alimentaram o desejo de trazer para a Educação Básica histórias de 

mulheres negras sob novos prismas. 

No capítulo seguinte, discuto o uso de fontes históricas primárias no ensino de 

história dentro da minha temática de pesquisa. Em um primeiro momento, debato sobre 

o uso de documentos escritos na sala de aula e suas potencialidades. Posteriormente, 

analiso algumas experiências reveladoras da forte tradição que singulariza o papel da 

população negra na história e pergunto: como o ensino de História pode visibilizar 

novas interpretações dessa população no Brasil, e mais especificamente aquelas sobre 

mulheres? Respondendo à indagação, apresento um caminho possível de ser percorrido 

que utiliza os anúncios de fuga presentes em jornais oitocentistas, tendo como 

referência mulheres escravizadas entre 1830 e 1832. Tais fontes são estrategicamente 

potentes para o trabalho da reeducação das relações étnico-raciais, pois podemos ir além 

da fuga escrava e encontrar minúcias que descortinam episódios em que a mulher negra 

elaborou estratégias de vida, contrariou a lógica da coisificação de seus corpos e foi 

agente de sua própria história. Isso, obviamente, dentro de certos limites impostos pelo 

sistema de mercantilização de vidas negras. Os anúncios trazem personagens da “gente 

comum da história” para o centro do processo. Esse conceito relaciona-se às 

perspectivas teórico-metodológicas da História Social que privilegia uma abordagem 

das experiências dos sujeitos “de baixo”, bem como o uso de fontes documentais 

diversas em busca de vestígios que possibilitem acessar os pontos de vista de grupos 

silenciados
6
. Esse viés pode ser usado para contar a história do Brasil império e a 

importância do papel da mulher negra.  

                                                 
6
 HOBSBAWN, Eric. Sobre história. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.  
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Por último, o terceiro capítulo apresenta uma proposta de material didático. Um 

catálogo de oficinas para suportar o estudo do protagonismo da mulher negra na história 

na escravidão com uso de fontes históricas que articulam passado e presente. 

Observando as agências e experiências em um banco de dados autoral com mais de 

cento e cinquenta anúncios de fuga, identifico interessantes e surpreendentes trajetórias 

de mulheres africanas que atuavam no importante comércio do Rio escravista e que com 

suas profissões eram peças-chave no funcionamento da maior urbe escravista no 

Oitocentos. Denunciadas por fugirem dos seus lares senhoriais, Josefa Moçambique, 

Clara Rebolo, uma mulher de nação de Monjolo sem nome identificado e Joaquina de 

nação são as protagonistas dessa história. Cada uma delas dá vida às oficinas 

pedagógicas pensadas para estudantes da educação básica com intuito de oportunizar 

experiências de aprendizado sobre o papel da mulher negra na história do Brasil. Após 

apresentá-las aos leitores para melhor entendimento de suas breves biografias, indico 

um material diverso que traz temáticas como resistência feminina, as relações de 

solidariedade, a maternidade e a beleza da mulher negra e que pode ser usado nas aulas.  

A metodologia utilizada ao longo do trabalho priorizou a seleção de conteúdos 

que versassem sobre a pluralidade de histórias constituintes da população afrobrasileira, 

além de imagens positivas e empoderadoras acerca de suas histórias de vida, mesmo em 

meio ao cativeiro. Assim, estimo contribuir na construção de outras memórias e 

identidades negras na educação básica. Afinal, mesmo riscadas da história, nós nos 

levantamos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Capítulo 1 

 

Ensino de história da escravidão: saberes em lugar de fronteira e seus impactos na 

Educação  

Nossa história 

A nossa não chegou em capítulos 

nem de menor a maior 

como costuma acontecer, 

não nos chegou desde o começo, desde o berço, 

desde os primeiros dias da escola, 

não nos apareceu nos livros 

ou nas surpresas dos cereais ou essas coisas. 

Comportou-se cruel e egoísta conosco, 

manteve-se oculta como uma ladra, 

como quem se resiste a dar luz... e compartilhar. 

Ela nos chegou em línguas desconhecidas, 

fragmentada, chegou-nos interpretada pelos inimigos, 

com seus rostos e suas verdades, 

foi-nos entregue suja... vazia, 

despedaçada, chegou-nos em farrapos, 

descalça, metralhada, 

e nós a acolhemos humilhada. 

Foi necessário que saíssemos 

como valentes guerreiras a recuperá-la, 

suas mãos, a vesti-la de novo, 

enchê-la de orgulho, lavar seus joelhos; 

e quando ficou pronta a levamos pro sol, 

e nossa história agora brilha bonita, 

resplandecente, forte, 

e caminha desde então 

com o peito erguido e a cabeça alta
7
 

(Shirley Campbell Barr) 

 

 

 

Este capítulo apresenta uma narrativa que recupera minha trajetória enquanto 

professora-pesquisadora do ensino de história da escravidão, bem como as motivações 

que levaram-me a desenvolver a presente pesquisa. Para iniciá-lo, gostaria de relembrar 

uma frase inquietante, feita por um professor da graduação em História na UFRJ, que 

me acompanha ao longo da carreira: Você quer escrever ou ensinar a história do 

Brasil? Para uma melhor contextualização do diálogo que se seguiu, acredito ser bem-

                                                 
7
 Shirley Campbell Barr é antropóloga, militante e poeta afro-costarriquenha, descendente de jamaicanos, 

especialista em feminismo africano. CAMPBELL BARR, Shirley. Rotundamente negra y otros 

poemas. Madrid: Ediciones Torremozas, 2013, p.66-67. Tradução para o português, inédita, de Betânia 

Guerra de Lemos. Agradeço ao professcar Pereira pelo compartilhamento. 
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vinda uma escrevivência
8
. À luz do conceito de Conceição Evaristo, reflito sobre minha 

trajetória acadêmica que insere-se no contexto de implementação de políticas públicas 

de inclusão de estudantes de baixa renda, negros, pardos e indígenas. Esse processo, 

fruto de importantes lutas de movimentos sociais, impactou significativamente a 

composição social e racial das universidades brasileiras.  

A política de cotas raciais, a criação do ProUni (Programa Universidade Para 

Todos) e a expansão do FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) foram marcos 

históricos dos governos de Lula (2003-2010) e Dilma Roussef (2010-2016).  De modo 

pioneiro, o percentual de alunos negros com diploma de ensino superior cresceu de 2% 

em 2002 para 9,3% em 2017
9
. Tal crescimento veio acompanhado da expansão de 

programas de acesso e permanência estudantil, de iniciação científica e docente. Através 

da concessão de bolsas, estudantes cotistas e não cotistas puderam concluir seus cursos 

amparados por tal auxílio consideravelmente ampliado nos governos petistas vigentes 

nas últimas décadas.  

No âmbito dessas mudanças, a presença de estudantes negros impactou os 

espaços acadêmicos, criados e pensados por e para pessoas brancas. Assim, histórias 

como a minha emergem e entram para as estatísticas do país. 

Sou a primeira pessoa da família a ingressar em uma universidade pública. 

Desde a infância, lembro de estar envolvida com cadernos, livros didáticos e pesquisas 

escolares de todas as instituições públicas de ensino pelas quais passei, a começar pelo 

CIEP Gregório Bezerra, no bairro da Penha, ao CEFET/RJ, cursando o ensino técnico 

em Turismo. O ato de estudar foi encarado como o caminho para a transgressão de um 

contexto familiar de mulheres sem independência financeira e distantes de todas as 

possíveis autonomias que a educação proporciona.  As expectativas positivas de 

professoras e professores ao longo da trajetória escolar fortaleceram minha caminhada, 

fazendo-me acreditar que outros sonhos eram possíveis. Essa afetação tão forte e 

potente trouxe o desejo de ser igual a elas e eles: professora da Educação Básica e, 

quem sabe, uma agente de transformações. Esse pano de fundo muito se assemelha ao 

que bell hooks aponta sobre sua experiência em uma escola afro-americana no período 

da segregação racial nos EUA: 

                                                 
8
 Sobre o conceito de escrevivência, ver: EVARISTO, Conceição. Becos da Memória. Belo Horizonte: 

Mazza, 2006. 
9
 Ver a reportagem <https://www.geledes.org.br/cotas-foram-revolucao-silenciosa-no-brasil-afirma-

especialista/ > sobre o ingresso de estudantes negros no ensino superior brasileiro.  Acesso feito em 

09/10/2018. 

https://www.geledes.org.br/cotas-foram-revolucao-silenciosa-no-brasil-afirma-especialista/
https://www.geledes.org.br/cotas-foram-revolucao-silenciosa-no-brasil-afirma-especialista/
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Quase todos os professores da escola Booker T. Washington eram mulheres negras. 

O compromisso delas era nutrir nosso intelecto para que pudéssemos nos tornar 

acadêmicos, pensadores e trabalhadores do setor cultural – negros que usavam a 

“cabeça”. Aprendemos desde cedo que nossa devoção ao estudo, à vida do intelecto, 

era um ato contra-hegemônico, um modo fundamental de resistir a todas as 

estratégias brancas de colonização racista. Embora não definissem nem formulassem 

essas práticas em termos teóricos, minhas professoras praticavam uma pedagogia 

revolucionária de resistência
10

.  

 

Em 2010, ingresso na universidade, ainda sem o sistema de cotas. A partir do 

terceiro período começo, sem sucesso, a entregar currículos em cursinhos e algumas 

escolas para o cargo de monitoria. Estava em busca de uma renda que auxiliasse nos 

custos com xerox, alimentação e passagem, e que também pudesse trazer a desejada 

experiência em sala de aula. Naquele mesmo semestre, inicio aulas sobre escravidão 

brasileira Oitocentista através da disciplina História do Brasil Imperial. As leituras 

historiográficas falavam de uma escravidão complexa, marcada por negociações, 

resistências e busca de diferentes sentidos de liberdade. A curiosidade por estas 

descobertas encontraram respaldo não apenas nas aulas, mas na oportunidade de 

trabalhar como bolsista de Iniciação Científica pesquisando sobre a escravidão no Rio 

de Janeiro
11

. 

A partir dessas aulas e do contato com documentação de arquivos da cidade, 

conceitos como o de agência e experiência materializavam-se nas trajetórias de sujeitos 

históricos e afastavam-se da concepção do escravo coisificado e anômico. Esse viés 

interpretativo ligava-se aos estudos da escravidão impactados pelas proposições teóricas 

do historiador inglês E. P. Thompson que, via História Social, renovou leituras sobre as 

relações entre senhores e escravizados no Brasil a partir da década de 1980
12

. Assim, 

práticas cotidianas, costumes, lutas, resistências, solidariedades, acomodações e os 

                                                 
10

 hooks, bell. Ensinando a transgredir: a educação como prática de liberdade. São Paulo: Editora 

WMF Martins Fontes, 2013, p.10-11. 
11

 A bolsa de Iniciação Científica teve vigência de 2011 a 2013, sob a orientação do Prof. Dr. Flávio 

Gomes. Nesse período, realizei pesquisas em arquivos importantes para o estudo da escravidão, cuja 

documentação versava sobre nascimentos, óbitos, casamentos, fugas e transações comerciais envolvendo 

escravos africanos e crioulos no século XIX. 
12

 No artigo Blowing in the Wind: E.P. Thompson e a experiência negra no Brasil, a historiadora Silvia 

Hunold Lara apresenta a contribuição das interpretações do referido autor junto à historiografia da 

escravidão - fato que modificou narrativas cristalizadas sobre “ser escravo”, que eram feitas até então. 

LARA, Silvia Hunold. Blowing in thewind: E.P. Thompson e a experiência negra no Brasil. Projeto 

História. São Paulo, n.12, p. 43-56, out. 1995.   
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modos de ver, viver, pensar e agir
13

 da população negra foram transformados em foco 

de análise nos trabalhos da chamada nova historiografia da escravidão
14

.  

A partir de então, um incômodo profundo me acompanhou. Durante os anos do 

Ensino Fundamental e Médio não tive acesso a essas narrativas. Nas palavras de Shirley 

Barr, elas não estavam “desde os primeiros dias da escola” e “não nos apareceu nos 

livros”. Ao contrário, as histórias presentes nas aulas narravam sujeitos sem qualquer 

agência histórica, a exemplo das fortes representações das telenovelas brasileiras das 

décadas de 1990 e 2000 marcadas por violência, hiperssexualização e passividade.  

Diante de toda essa trajetória, a minha resposta para a indagação do professor - 

você quer escrever ou ensinar a história do Brasil- foi dizer que eu gostaria de fazer os 

dois: a escrita e o ensino da história do Brasil, com ênfase nas agências da população 

negra. Ele retrucou que isso não seria possível, pois em algum momento teria de 

escolher entre um ofício ou outro devido à impossibilidade de conjugar pesquisa e 

docência na Eucação Básica.  

Afetada por tais reflexões, o projeto de me formar como professora da Educação 

Básica ganhou novos horizontes de expectativa. Desejava não apenas ensinar história, 

mas também pesquisar os protagonismos da população negra para que nas minhas aulas 

os estudantes conhecessem outros significados da complexa escravidão. Embora não 

tenha elaborado nesses termos, estava dedicando-me à tessitura de um campo de 

pesquisa que hoje intitulo Ensino de História da escravidão. Campo este que pode ser 

compreendido como produto de um processo que mobiliza saberes das áreas da 

Educação e História e não como resultado da transmissão ou vulgarização das novas 

pesquisas dos historiadores de ofício para a educação básica. Em diálogo com Ana 

Maria Monteiro: 

Estar atento às inovações e revisões é importante, mas não resolve o problema por si 

só. É preciso considerar as questões do ensino, da didática, da educação, referentes a 

como tornar este saber possível de ser aprendido por “estes” alunos
15

.  

 

                                                 
13

 Ibidem, p.45-46. 
14

 Como exemplos podemos citar: GOMES, Flavio dos Santos. Histórias de quilombolas: mocambos e 

comunidades de senzalas no Rio de Janeiro - século XIX. Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 1995; 

REIS, João José e SILVA, Eduardo. Negociação e conflito: a resistência negra no Brasil escravista. Rio 

de Janeiro: Companhia das Letras, 1989; MATTOSO, Katia. Ser escravo no Brasil. São Paulo: 

Brasiliense, 1982. 
15

 MONTEIRO, Ana Maria Ferreira da Costa. Ensino de História: entre História e Memória. In: Gilvan 

Ventura da Silva; Regina Helena Silva e Simões; Sebastião Pimentel Franco. (Org.). História e 

Educação: territórios em convergência. 1ed.Vitória (ES): GM/ PPGHIS/UFES, 2007, p. 7. 
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Entre o fim do ano de 2013 e todo ano de 2014 novas disciplinas e ensinamentos 

mostraram-me que era possível ousar ser uma professora-pesquisadora dedicada à 

temática das relações étnico-raciais. As disciplinas da Licenciatura, ainda vistas de 

modo secundarizado por parte de muitos historiadores de ofício, indicavam que a 

reescrita da história do Brasil também passa por uma produção localizada no chão da 

escola. Aqui, destaco a participação no evento de 10 anos da Lei nº10.639/03, ocorrido 

na UFRJ
16

, bem como o curso de Prática de Ensino de História, que estimulou a 

realização de trabalhos que articulassem a produção das historiadoras e historiadores da 

escravidão com a área do ensino de história.  

Hoje, como professora da Educação Básica e mestranda em Ensino de História, 

desejo evidenciar que docência e pesquisa não são lugares hierarquizados. Antes, 

entendo que promover diálogos entre pesquisa e ensino de História a partir da chamada 

“fronteira” é importante para a constituição de um saber histórico escolar significativo. 

Tal defesa deriva das reflexões de Ana Maria Monteiro e Fernando Penna ao 

sublinharem que o sentido de fronteira é aquele que se refere às trocas e diálogos entre 

ambas as áreas de estudos.  

É importante ressaltar os cuidados necessários ao pensar em ensino localizado na 

fronteira entre a história e a educação. Em acordo com os autores: 

O reconhecimento da especificidade epistemológica da constituição desse 

conhecimento que, ao ter como objetivo a educação, o ensino e a formação de 

cidadãos, diferencia-se do conhecimento produzido pelos historiadores de ofício: 

conhecimento com rigor teórico e metodológico, que representa uma perspectiva e 

que precisa ser validado pelos pares, sujeito necessariamente a críticas e 

superações
17.  

 

Localizada nessa fronteira, proponho um diálogo com trabalhos do campo do 

ensino de história da escravidão. Inicio com Juliana Barreto Farias
18

. Articulando os 

diálogos entre Educação e História, a historiadora objetiva um afastamento de 

estereótipos ainda reproduzidos em livros didáticos e nas salas de aula. Isso é feito 

através da história de Emília Soares do Patrocínio: ex-escravizada, oriunda da costa 

ocidental africana e proprietária de cativos, bens e fortunas.  

                                                 
16

 O ano de 2013 foi marcado por um conjunto de comemorações em torno da efeméride de 10 anos da 

Lei 10.639/03. No mês de outubro, a UFRJ, no âmbito do Laboratório de Estudos Africanos 

(LEÁFRICA-UFRJ), coordenado pela Profa. Dra. Mônica Lima, realizou um seminário que contou com a 

realização de oficinas pedagógicas, palestras e atividades de campo. Tal oportunidade foi o meu primeiro 

contato com a temática da reeducação das relações étnico-raciais durante a graduação.  
17

 MONTEIRO; PENNA, 2011, p.192. 
18

 FARIAS, Juliana Barreto. Ser escrava de ex-escravos: ensino de história, historiografia, temas 

sensíveis. In: XAVIER, Giovana (Org). Histórias da escravidão e do pós-abolição para as escolas. Belo 

Horizonte: Traço Fino, 2016 (p.215-231). 
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As características que marcaram a trajetória desta personagem levam a autora a 

denominar tais histórias como “temas sensíveis” ou “controversos” a serem tratados na 

sala de aula. O exemplo em questão abre um mundo de possibilidades para o 

desenvolvimento de práticas educativas pelas quais os docentes, através de fontes 

primárias diversas, sejam capazes de oferecer concretude para visualizar outras histórias 

sobre o ser escrava ou ex-escrava.  

Uma forma de trabalhar com novas narrativas sobre indivíduos escravizados 

pode ser implementada com o uso de biografias como a de Mahommah Baquaqua: um 

africano escravizado que relatou sua experiência pelo cativeiro e a conquista de sua 

liberdade
19

. É necessário ressaltar aqui a importância simbólica e material deste que é 

um dos raros documentos que expressam em primeira pessoa a vivência da 

escravização. Isso significa dizer que o registro de Baquaqua é um dos poucos no 

mundo que expressam a escravidão através de si em um contexto de escassez de 

registros feitos por pessoas negras. Também há documentários disponíveis como o 

Histórias do Brasil, produzido pela TV Brasil, em que pequenas histórias fictícias 

baseadas em fontes e pesquisas históricas abordam biografias para uso em sala de aula. 

Um exemplo é o episódio O sangrador e o doutor
20

 que retrata a saga de forro Benedito 

que precisa comprovar os meios pelos quais comprou sua carta de alforria. 

Os exemplos apresentam lutas por liberdade e apontam novas representações 

acerca da população negra em condição de cativeiro. Nesse sentido, concordo com 

Juliana Farias quando a autora afirma que tais usos proporcionam uma mudança no 

ensino de história: 

Quando se trata da escravidão então, ainda é comum que os alunos muitas vezes 

compartilhem imagens e estereótipos que falam de uma suposta inferioridade do 

negro, de sua docilidade e aptidão para o trabalho manual ou da acomodação diante 

de tantos castigos físicos. Por isso mesmo, num primeiro momento, os objetivos 

eram (e ainda são) tirar o foco exclusivo do açoite ou da passividade, destacando a 

resistência de homens e mulheres escravizados; as negociações e conflitos diários 

com senhores e o próprio Estado; a multiplicidade das populações africanas 

traficadas. E como tudo isso foi fundamental para a história brasileira. São passos 

fundamentais na direção de uma escola atuante na construção de identidades 

individuais e sociais marcadas pela diversidade de contribuições históricas de uma 

sociedade multicultural e pluriétnica
21

.  

 

                                                 
19

 A biografia de Mahommah Baquaqua está disponível em: 

http://www.anpuh.org/revistabrasileira/view?ID_REVISTA_BRASILEIRA=25. Acesso em 07/10/2018. 
20

O episódio O sangrador e o doutor está disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=P7GYjFbYXdk&list=PL7C3DC02A6772477D&index=7>. Acesso 

em 11/10/2018. 
21

 FARIAS, op. cit., p. 229. 

http://www.anpuh.org/revistabrasileira/view?ID_REVISTA_BRASILEIRA=25
https://www.youtube.com/watch?v=P7GYjFbYXdk&list=PL7C3DC02A6772477D&index=7
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 O texto da historiadora possibilita pensar na potencialidade do uso de fontes 

primárias na sala de aula para desconstruir visões cristalizadas na história do ensino da 

escravidão. Seguindo os demais artigos da coletânea na qual se insere seu artigo, ela nos 

oferece uma sugestão didática com indicações bibliográficas para que professoras (es) 

busquem fragmentos de documentos históricos. Além disso, destaco seu trabalho por 

tratar a população negra escravizada, neste caso composta por mulheres, como donas de 

trajetórias humanas “com suas ambições, vontade e contradições”
22

.  

Sobre o século XIX, Janaína dos Santos Correia
23

 é igualmente um importante 

diálogo para o presente estudo. Ao pensar nas agências de mulheres negras e na 

desestabilização de noções de gênero no contexto da segunda metade do século XIX, a 

autora traz o debate sobre os usos de fontes históricas na sala de aula. Seu propósito é o 

desenvolvimento da denominada literacia histórica, ou seja, ler o mundo com as 

ferramentas proporcionadas pela História. A personagem escolhida, Maria Firmina dos 

Reis, foi a primeira escritora negra a publicar em 1859 um romance abolicionista na 

história do Brasil: Úrsula.   

O pioneirismo da obra é um elemento muito significativo para o ensino de 

história da escravidão. Proporcionar sentimentos humanos a indivíduos escravizados em 

um romance denota o caráter transgressor da autora.  Personagens negros são retratados 

como possuidores de visões de mundo próprias, apesar de limites sociais impostos pela 

estrutura branca e patriarcal
24

. Nesse sentido, Maria Firmina é precursora das 

representações históricas a que tanto pautamos e priorizamos, tanto na história 

acadêmica e escolar.  

A dissertação de Mestrado de Warley da Costa
25

, que tem como objeto de 

análise as imagens da escravidão africana contidas nos manuais didáticos do atual 7º 

ano do Ensino Fundamental II também é importante para pensarmos nas narrativas ali 

                                                 
22

 Ibidem, p. 230. 
23

 CORREIA, Janaina dos Santos. Usos da fonte literária no ensino de história: diálogo com romance 

“Úrsula”. História & Ensino, Londrina, v. 18, n. 2, p. 179-201, jul./dez. 2012. Disponível em: 

<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/histensino/article/view/12451/11906> Acesso em 20 de junho 

de 2017. 
24

 Uma análise sobre o pioneirismo de Maria Firmina dos Reis na Literatura brasileira pode ser visto no 

texto de Juliana Domingues Qual a importância de ‘Úrsula’, obra do Romantismo de que pouca gente 

ouviu falar. Link para matéria: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/06/15/Qual-a-

import%C3%A2ncia-de-%E2%80%98%C3%9Arsula%E2%80%99-obra-do-Romantismo-de-que-pouca-

gente-ouviu-falar. Acesso em 11/10/2018. 
25

COSTA, Warley da. As imagens da escravidão nos livros didáticos de História do Ensino 

Fundamental: representações e identidades. 101f. (Mestrado em Educação) Faculdade de Educação, 

PPGE UNIRIO, Rio de Janeiro, 2006. 
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constituídas. A autora verifica que as litografias de viajantes europeus aparecem 

atreladas às narrativas do caráter violento a que a população estava relegada. Ilustrações 

sobre resistências são postas em um segundo plano e em quantidade significativamente 

inferior se comparadas às da face cruel do escravismo. Com isto, percebe-se que cenas 

sobre a existência de negociações, tão próprias do cotidiano entre senhores e 

escravizados, e os direitos conquistados (a exemplo da formação de famílias, redes de 

solidariedade e momentos de festas como recriação cultural) não são o alvo do debate 

travado nos livros. Isso acaba por reforçar o caráter anômico de tais sujeitos para os 

estudantes. Através de entrevistas com alunas e alunos (identificados abaixo pelas letras 

K e M), a autora constata: 

Sabemos que a formação de uma identidade individual ou coletiva depende da 

influência que os processos sociais exercem sobre o indivíduo. Estes processos 

fazem parte da realidade histórica e objetiva que é transmitida pela sociedade, quer 

seja pelo grupo familiar, amigos ou instituição escolar. Desse ponto de vista, 

podemos conferir ao Ensino de História uma considerável participação na 

construção dessas identidades. As imagens da escravidão destes livros passam pelo 

crivo do olhar do nosso aluno durante a vida escolar, como nos informou um dos 

entrevistados: “As imagens são simples, você vê, elas passam o que o autor ou 

pintor quis retratar pra você. Você lê assim as imagens e entende o que os escravos 

estavam passando, o que estava acontecendo no momento em que foi pintado o 

quadro.” (K) Ou ainda, como em outro discurso: “A imagem mesmo, ela é o que 

mais fica na cabeça. (...) elas tocam até mais que um texto, né? Com certeza, elas 

fazem lembrar muito mais do que o professor...” (M)
26

 

 

 O uso de determinadas imagens em detrimento de outras produzem memórias 

nos estudantes e estas, por sua vez, constroem identidades individuais ou coletivas. Se a 

abordagem é pautada nas histórias únicas de subalternidade, exploração e violência, 

alunas e alunos terão visões inferiorizadas da população afro-brasileira. Tal processo é 

extremamente prejudicial para a construção de uma educação democrática. Nesse 

sentido, concordo com a autora ao afirmar que:  

 

Outras imagens e outras histórias sobre o cotidiano da vida do negro deveriam 

também ser apresentadas. Histórias de luta e resistência, das relações afetivas, 

perpassam uma visão mais afirmativa em relação ao negro e podem ser de grande 

valia para a valorização das matrizes afro-descendentes. Sabemos que o indivíduo 

necessita atribuir ao grupo valores positivos para se sentir reconhecido ou 

pertencente a ele
27

.  

 

Aqui, temos uma consideração: embora a produção historiográfica da escravidão 

seja inegavelmente volumosa (com temas, metodologias e fontes variadas acerca dos 

escravos-sujeitos), os trabalhos que dialogam com a fronteira da Educação são muito 

                                                 
26

 Ibidem, p.66. 
27

 COSTA, 2006, p. 102. 
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escassos. Como é possível adentrar por estes caminhos? Quais tradições teremos de 

enfrentar? Quais são nossos objetivos? 

Certamente romper com uma tradição eurocêntrica que se impõe no ensino de 

história desde sua gênese no século XIX está longe de ser uma tarefa simples. Afinal, a 

questão do negro e sua presença na historiografia há muito vêm sendo discutida. Já em 

meados do século XIX, no momento em que as elites oitocentistas articulavam a 

construção da nação brasileira, esse debate já se fazia presente, na medida em que 

tínhamos uma sociedade negra em que mulheres e homens de cor eram numericamente 

superiores à população branca. Dentro dessa grande diversidade étnica, o escravismo 

era parte indissociável da organização político-econômica do país. Nesse bojo, o 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), fundado em 1838, fora a instituição 

responsável por pensar na escrita da história da nação brasileira recém independente em 

1822. Segundo Thais Nívia de Lima e Fonseca
28

 a educação e, mais precisamente, o 

ensino de História seriam os veículos de divulgação dessa história da nação. A partir de 

sua elaboração no IHGB, ela passaria diretamente às salas de aulas por meio dos 

programas curriculares e dos manuais didáticos, em geral escritos pelos próprios 

sócios do Instituto
29

.  

Manoel Salgado Guimarães
30

 indica-nos como a questão da mestiçagem do 

Brasil era central nas reflexões do Instituto. A partir do concurso promovido em 1847 

pelo IHGB para eleger o melhor plano que sistematizasse a escrita da história do país, o 

nome de um estrangeiro ganha a cena: Karl Philipp von Martius, cientista alemão que 

vence a disputa.  Para von Martius, as três raças constituintes da nacionalidade brasileira 

deveriam ser lidadas nessa narrativa. Nas palavras do autor,  

 
Em seu projeto de leitura da história brasileira, von Martius curiosamente vai 

apontando caminhos e destacando aspectos que posteriormente encontrarão eco nas 

interpretações, por exemplo, de um Varnhagen. Do seu ponto de vista, o indígena 

merecia um estudo cuidadoso da história, até mesmo pela possibilidade de tais 

investigações contribuírem para a produção de mitos da nacionalidade - neste ponto 

o autor toma o exemplo dos mitos sobre os cavaleiros medievais no espaço europeu. 

O branco, a seu ver, deveria ser alvo de igual interesse por seu sentido claramente 

civilizador. O negro obtém pouca atenção de von Martius, reflexo de uma tendência 

que se solidificaria neste modelo de produção da história nacional: a visão do 

elemento negro como fator de impedimento ao processo de civilização
31

.  

                                                 
28

 FONSECA, Thais Nívia de Lima e. História e ensino de História. 3ª. ed. - Belo Horizonte: Autêntica 

Editora, 2011. 
29

 Ibidem, p.46. 
30

 GUIMARÃES, M. S. Nação e civilização nos trópicos: o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e 

o projeto de uma história nacional. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n. 1, 1988, p. 5-27. 
31

 Ibidem, p.17. 
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Com o nítido entendimento de que a superioridade branca encontrava-se 

intrinsicamente relacionada ao projeto de civilização a ser alcançado, percebe-se que a 

presença das histórias da população negra, tanto africana como crioula, embora fosse 

alvo de debate entre os responsáveis pela produção da história da nação, seguiu à 

margem da escrita da história da nação e, também, dos saberes escolares pensados e 

constituídos a partir do IHGB. 

Segundo Fonseca, no século XX, a mesma tendência perpetuou-se. Em um 

contexto de ensino de História que enfocava o papel dos heróis nacionais, chamados de 

“vultos da nação”, o negro - visto a partir de uma categoria no singular e essencialista - 

era entendido a partir do viés da escravidão: 

Nessa época, as referências à escravidão no ensino de História eram apenas 

pontuais, sendo ela apresentada, sobretudo, como elemento constituinte e necessário 

da organização da produção açucareira no Brasil, efeito quase inevitável da 

montagem da colonização portuguesa na América. Os autores dos livros didáticos 

não deixavam, contudo, de mencionar o triste destino dos negros tornados escravos 

no Brasil
32

.  

 

A breve historicização acima nos coloca à frente de algumas possibilidades para 

o ensino de história da escravidão hoje. Por isso, pergunto: quais são as especificidades 

do ensinar o passado escravista na escola em termos de temas, métodos e perspectivas 

teóricas? Tendo como parâmetro o ensino de história como lugar de fronteira, vejamos 

parte de uma entrevista em que o historiador João José Reis comenta sobre as 

preocupações quanto ao ensino de história da escravidão: 

 

O principal desafio é levar pra sala de aula, didaticamente, os achados e  os  debates, 

muitas vezes complexos, da historiografia do negro e da África nos últimos vinte 

anos ou  mais,  com  todos  os  seus  contornos  e  nuances.  É muito fácil adotar  

esquemas dualistas,  como  o  escravo  herói  e  o  escravo  vítima,  o  rebelde  e  o  

acomodado.  Há um risco de se  empobrecer  a  riqueza  da  nova  historiografia  da  

escravidão  ao  se  tentar traduzi-la para o aluno do ensino médio e fundamental.
33

 

 

A visão do historiador frente às questões que envolvem o ensino revela certa 

preocupação com o campo estritamente acadêmico, na medida em que os docentes da 

Educação Básica poderiam ser entendidos como “culpados” pelo esvaziamento da 

chamada nova historiografia.  

                                                 
32

 FONSECA, 2011, p. 92-93. 
33

 O comentário do historiador João José Reis faz parte do artigo de: GOMES, Flávio. História, 

historiadores: Ensino e Pesquisa em História da Escravidão e da Pós-emancipação. In: Revista da 

ABPN . V. 8, n. 18, nov. 2015 – fev. 2016, 2016, p. 296-315. 
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Refletindo sobre sua fala, parece-me fundamental sugerir algumas definições do 

que chamo de “campo do ensino de história da escravidão”. Em primeiro lugar, acredito 

ser esta uma área de investigação do ensino e aprendizagem das experiências de pessoas 

escravizadas no Brasil. Esses  estudos abordam uma perspectiva que visa o 

reconhecimento de que indivíduos no cativeiro participaram efetivamente da história do 

país. Por isso, suas trajetórias e experiências precisam ocupar espaços do currículo da 

disciplina. 

O conceito de agência escrava é o ponto nodal das temáticas do ensino de 

história da escravidão. Entende-se que a humanidade de mulheres, homens e crianças 

não foi anulada com a escravização. Antes, existiram ações relevantes que constituem o 

nosso passado enquanto sociedade e que precisam fazer parte dos processos educativos.   

Nesse sentido, as pesquisas do campo trazem novas narrativas do papel da 

população negra nas áreas social, política, econômica e cultural do país. Seus saberes 

nos mundos do trabalho, o cotidiano escravista e as resistências (físicas e culturais) são 

alguns exemplos de temas discutidos. Emergem assim assuntos como as profissões
34

, as 

lutas por liberdades e acomodações ao sistema escravista
35

, as fugas
36

, a formação de 

quilombos
37

, a formação de famílias
38

, as práticas  religiosas
39

, os hábitos cotidianos 

recriados e as redes de solidariedade
40

, para citar alguns exemplos.  

Como grande desafio aos pesquisadores e pesquisadoras, está a produção de 

materiais didáticos. O ensino de história da escravidão, por localizar-se na fronteira 

entre a História e a Educação, lida com a demanda por recursos que possibilitem a 

aprendizagem dessas novas narrativas. Muitos profissionais têm se dedicado a planejar 

oficinas pedagógicas, documentários, jogos de tabuleiro, aplicativos de celular e visitas 

guiadas em espaços de memória. Para tal, fontes históricas são acessadas cada vez mais, 

                                                 
34

 Ver: SOARES, Luís Carlos. O povo de Cam na capital do Brasil: a Escravidão Urbana no Rio de 

Janeiro do século XIX. Rio de Janeiro: FAPERJ – 7Letras. 2007. 
35

 Ver: CHALHOUB, Sidney. Visões da Liberdade: Uma história das últimas décadas da escravidão 

na Corte. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 
36

Ver: GOMES, Flavio dos Santos. Jogando a rede, revendo as malhas: fugas e fugitivos no Brasil. 

Tempo, Rio de Janeiro, volume 1, 1996. 
37

 Ver:______________________. Mocambos e Quilombos: Uma história do campesinato negro no 

Brasil -1 ed, - São Paulo: Claro Enigma, 2015 (Coleção Agenda Brasileira). 
38

 Ver: SLENS, Robert. Na Senzala uma Flor: Esperanças na Formação da Família Escrava. Brasil 

Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro:Nova Fronteira, 1999. 
39

 Ver: SOARES, Carlos Eugênio Líbano. Zungu: rumor de muitas vozes. Rio de Janeiro: Arquivo 

Público do Rio de Janeiro, Prêmio Arquivo Estadual, 1998. 
40

 Ver: REIS, João José. Identidade e Diversidade Étnicas nas Irmandades Negras no Tempo da 

Escravidão.  Tempo, Rio de Janeiro, vol. 2, n°. 3, 1996, p. 7-33. 
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a exemplo dos relatos de viagem, literatura, pinturas, testamentos, processos- crime, 

jornais e cartas de alforria. 

Nesse sentido, gostaria de compartilhar algumas  experiências que muito têm 

contribuído na construção de novos sentidos da escravidão. A primeira delas são as 

aulas de campo nos chamados lugares de memória. O Rio de Janeiro possui muitos 

espaços para explorar o papel dos sujeitos escravizados na construção da história 

nacional. São cada vez mais conhecidas as atividades feitas em torno do Circuito da 

Herança Africana que abrange a discussão da trajetória da população em pontos como o 

Cais do Valongo, o Cemitério dos Pretos Novos (hoje Instituto dos Pretos Novos) e a 

Pedra do Sal, todos no coração da história negra no Rio
41

. Professores da Educação 

Básica, dos cursos de formação docente com seus licenciandos e muitos historiadores 

têm desenvolvidos estratégias de ensino para evidenciar as relações de sociabilidades 

tecidas por crioulos e africanos com experiência direta ou indireta na escravidão. Como 

exemplos concretos, destaco minha própria experiência como professora em formação 

no âmbito da Licenciatura em História. Em 2014, pude viver uma rica oportunidade que 

muito marcou minha trajetória acadêmica: desenvolver uma proposta de aula de campo 

em torno da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos e 

do Museu do Negro.
42

 Atividades como essa são muito estimuladas dentro dos cursos 

de formação de professores e professoras e também têm sido cada vez mais presentes na 

iniciativa de escolas. 

 Já no âmbito da academia, ressalto a criação do projeto Passados Presentes-

Memórias da Escravidão e Políticas de Reparação nas Políticas Públicas na Área de 

Educação no Brasil
43

, coordenado pelos historiadores Hebe Mattos (História/UFF) e 

                                                 
41

 Sobre experiências do ensino de História com aulas de campo na região do Cais do Valongo e no 

entorno da Pequena África, ver: Eu quero passar com minha dor, da historiadora Mônica Lima e Souza. 

Disponível em https://conversadehistoriadoras.com/2016/03/14/eu-quero-passar-com-a-minha-dor/. Sobre 

a importância histórica da região conferir Passados Presentes-Circuito Pequena África, de Hebe Mattos e 

Martha em https://conversadehistoriadoras.com/2016/03/27/passados-presentes-circuito-pequena-africa/. 

Acessos em 30/11/2018. Ainda em tempo, destaco que o blog Conversa de historiadoras apresenta-se 

como um importante reservatório de textos e reflexões feitos por pesquisadoras que desejam contribuir 

com o debate público acerca do passado escravista e a implementação de políticas de Estado na questão 

do combate ao racismo. 
42

 A atividade foi desenvolvida no âmbito da disciplina Didática Especial de História no ano de 2014 e 

ministrada pelo professor Dr.Amilcar Pereira (Faculdade de Educação-UFRJ). Eu e as alunas Ana Paula 

Nascimento, Camilla Outeiro, Flávia Lomba e Michelle Alves (hoje professoras de Histórias) elaboramos 

uma aula de campo sobre as disputas de memória e representação do negro na história a partir do caso da 

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos (Rio de Janeiro nos séculos 

XIX e XX). A atividade culminou na visita ao Museu do Negro ligado à irmandade da referida igreja. 
43

 O projeto pode ser consultado na íntegra em: < http://www.labhoi.uff.br/repair/ppp/contact_pt.php>. 

Acesso feito em 19/10/2018. 
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David Scott (Antropologia/Columbia University) e abrangendo uma equipe 

interinstitucional e multidisciplinar de universidades brasileiras e americanas. Esta ação 

visa empreender ações para os resultados da Lei 10.639/03 no ensino de história e no 

desenvolvimento de pesquisas acadêmicas, além de promover a criação de plataformas 

digitais para o ensino de temáticas da história negra no Brasil. Essas plataformas 

contam com sites e aplicativos de celular para o uso didático das histórias e culturas 

africanas e afro-brasileiras.  

Todas os esforços citados acima são muito inspiradores e referenciais para o 

meu trabalho. Por isso, influenciada pelas reflexões que os exemplos acima suscitam, eu 

sintetizaria a seguinte questão: o ensino de história da escravidão tem o compromisso de 

tornar possível a aprendizagem de novas narrativas sobre o passado da população negra 

no contexto da escravidão.   

Neste presente trabalho, utilizo como referencial teórico os conceitos de tema 

sensível (ALBERTI, Verena
44

), descolonização do currículo (GOMES, Nilma Lino
45

) e 

educação transgressora (hooks, bell
46

). 

O primeiro conceito que norteia a metodologia da pesquisa é o de ensino da 

história da escravidão como um tema sensível. Verena Alberti afirma que podem ser 

assim chamados os temas que envolvem traumas, violências e injustiças com relação a 

determinados grupos. A autora comenta que por isso, tais temáticas são evitadas em 

contextos escolares pela dificuldade em “tocar no assunto” junto aos estudantes. 

Transportando este debate para nosso caso, ao evitar falar sobre as várias 

experiências vividas pela população negra na escravização brasileira, uma visão dura, 

desumana e ahistórica sobre “o escravo” é criada. Assim, nos vemos ensinando sobre “o 

escravo” que trabalhava no engenho. Que era acometido de violência caso se rebelasse. 

Que estava fadado a carregar tal condição jurídica até a morte.  

No bojo dessas homogeneizações, não sobra espaço para narrar histórias de vida 

de sujeitos. Falar em histórias de vida significa trazer à tona nomes, origens, laços 

familiares, formas de resistência ao cativeiro, estratégias para obtenção de liberdades, 

técnicas especializadas para o mercado de trabalho, saberes curativos e também 

recriações identitárias para sobreviver. Em outras palavras, não há espaço para tratar 

                                                 
44

 ALBERTI, Verena. Algumas estratégias para o ensino de história e cultura afro-brasileira. In. 

PEREIRA, Amilcar Araujo; MONTEIRO, Ana Maria (org.). Ensino de História e Culturas Afro-

brasileiras e Indígenas. Rio de Janeiro: Pallas, 2013 
45

 GOMES, Nilma Lino. Relações étnico-raciais, educação e descolonização dos currículos. Currículo 

sem Fronteiras, v.12, n.1, pp. 98-109, jan/Abr 2012. 
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“do escravo que negocia”, como Eduardo Paiva aponta em seu artigo, ou seja, as formas 

cotidianas de ampliação da autonomia, as estratégias para alcançar pequenos direitos ou 

até mesmo a própria liberdade.  

Nesse sentido, é interessante avançar e articular os debates da nova 

historiografia da escravidão àqueles pautados pelos estudos pós-coloniais, com destaque 

para a proposta de descolonização do pensamento. Para a pedagoga Nilma Lino Gomes, 

nossos currículos precisam ser descolonizados. Isso significa que há a necessidade de 

mudança de representações e práticas sobre a população afro-brasileira. Descolonizar é 

compreendido como tencionar lugares de poder pautados no eurocentrismo construído 

há muito na Educação e conferir visibilidade ao que a população negra viveu e construiu 

como conteúdos da história do Brasil. Isso significa uma mudança epistemológica em 

um currículo historicamente baseado nas populações brancas e europeias. Isso significa 

mexer com poderes e desestabilizar hierarquias. Em diálogo com autores das teorias do 

currículo, recupero a fala de Antônio Flávio Moreira e Tomaz Tadeu Silva: 

 

O currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão desinteressada do 

conhecimento social. O currículo está implicado em relações de poder, o currículo 

transmite visões sociais particulares e interessadas, o currículo produz identidades 

individuais e sociais particulares. O currículo não é um elemento transcendente e 

atemporal – ele tem uma história, vinculada a formas específicas e contingentes de 

organização da sociedade e da educação
47

.  

 

 Partindo do currículo como ferramenta de poder, a proposta que este trabalho 

traz é pensar no ensino de história da escravidão através das experiências 

protagonizadas por mulheres negras. Para explicar tal escolha, trago um dado 

importante: embora as mulheres negras sejam a maioria da população no país
48

, as 

histórias que protagonizam não estão presentes no ensino de História - seja no período 

escravista ou do pós abolição. Essa ausência é vista por Frantz Fanon
49

 como um 

instrumento de anulação da humanidade do outro que acaba por se tornar um “não ser 

humano”. No caso da história da população negra no Brasil, as narrativas únicas sobre 

violência e subalternização acabam por atuar neste projeto desumanizador que impacta 

o sistema educacional. 
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A subrepresentatividade da mulher negra na sociedade tem sido alvo de 

importantes debates que suscitam atenção. Embora os indicadores sociais apontem para 

negação da presença em espaços de poder, nós existimos e resistimos. Por isso, é 

preciso pautar nossa presença como agentes históricos nos currículos da Educação 

Básica. Nesse sentido, a disciplina História é um espaço muito estratégico, pois a 

história alimenta a construções de memórias. Concordo com Giovana Xavier, 

idealizadora do Catálogo Intelectuais Negras Visíveis, ao sublinhar que faz parte de um 

projeto de humanidade “o desensinamento dos lugares esperados para mulheres 

negras”
50

. O chão da escola pode e é um poderoso palco para tal revolução. Como 

docente, entendo que abraçar esta mudança é um projeto político que não pode tardar 

em ocorrer.  E por acreditar que nisso é que escrevo este trabalho. 

No que tange às desigualdades na representação histórica de indivíduos negros 

no âmbito educacional, Amilcar Pereira informa-nos como é prejudicial para estudantes 

(sejam eles negros, brancos ou indígenas) a construção de um currículo que hierarquiza 

a participação de grupos identitários
51

. Noções de superioridade ou inferioridade 

acabam se estabelecendo entre estes sujeitos de modo que aqueles que não se veem em 

narrativas e conteúdos são levados a se perceberem como historicamente menos 

importantes. Pereira observa que sem a presença da pluralidade étnico-racial, formadora 

da história do Brasil, não há democracia. Esta é construída também no espaço escolar 

com nossos currículos:. 

Os negros compõem mais da metade da nossa população, mas as histórias de suas 

lutas e de sua participação na sociedade ainda são pouco conhecidas e estudadas nas 

escolas e universidades. Essa escassez de memórias e histórias nos espaços de 

aprendizagem dificulta as construções identitárias positivas pelos indivíduos deste 

grupo.
52

 

 

Giovani José da Silva e Marinelma Costa Meireles
53

 corroboram para a seguinte 

reflexão: se censos de 2010 mostram que a maioria da população no Brasil se auto-

declara parda e negra, por que os currículos ainda seguem a abarcar majoritariamente as 
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trajetórias espaço-temporais de europeus? Certamente esse silenciamento sobre as 

histórias de luta e negociações no período da escravidão induz à formulação de 

homogeneizações. Uniformizações que reservam às mulheres negras os locais de 

subalternidade, passividade, hiperssexualização e prestação de serviço. Sobre esse 

problema, bell hooks sublinha que o sexismo e o racismo, atuando juntos, perpetuam 

uma iconografia de representação da negra que imprime na consciência cultural 

coletiva a ideia de que ela está neste planeta para servir aos outros
54

. Tais ideias, 

presentes no imaginário social, são reforçadas quando em nossas aulas não abordamos a 

participação de mulheres negras no período escravista - e pós-escravista- seja na 

elaboração de revoltas ou estratégias cotidianas para sua sobrevivência como fugas, 

barganhas e conquistas de direitos junto aos seus senhores.  

Vera Candau
55

 comenta que diversos estudos indicam que crianças negras do 

sexo feminino são as mais atingidas pelo racismo escolar por não se verem 

representadas. A ausência de conteúdos relativos à história e cultura afrobrasileira 

contribuem para problemas como o baixo desempenho escolar, baixa autoestima e 

inferiorização frente a outros grupos. Estas ideias, presentes no imaginário social, são 

reforçadas quando em nossas aulas não tratamos da existência de mulheres negras, 

distorcendo significativamente a psique de meninas negras que nunca ouviram falar de 

personagens como Dandara dos Palmares, Teresa de Benguela ou Maria Firmina dos 

Reis, para citar alguns exemplos.   

Trabalhos no âmbito dos programas de pós-graduação em ensino de História têm 

ressaltado a importância de trazer novas narrativas como as biografias de mulheres 

negras. Aqui, destaco a pesquisa de Fernanda Crespo
56

 sobre a história de Laudelina de 

Campos Mello e suas lutas em prol das trabalhadoras domésticas no pós-abolição. 

Ainda sobre a potência das biografias, trago a dissertação de Juliana Videira
57

, que 

aborda a história da cantora Elza Soares e o papel de seu ativismo na reeducação das 
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relações raciais no Brasil. Os trabalhos citados são particularmente inspiradores e  

ligam-se ao que bell hooks conceitua como educação transgressora: 

É um jeito de ensinar que qualquer um pode aprender. Esse processo de aprendizado 

é muito fácil para aqueles professores que também creem que sua vocação tem um 

aspecto sagrado; que creem que nosso trabalho não é o de simplesmente partilhar 

informações, mas sim o de participar do crescimento intelectual e espiritual dos 

nossos alunos. Ensinar de um jeito que respeite e proteja as almas de nossos alunos é 

essencial para criar as condições necessárias para que o aprendizado possa começar 

do modo mais profundo e mais íntimo
58

.   

 

Não há crescimento intelectual e respeito às subjetividades quando alunos e 

alunas não se veem representados nas aulas de história de forma positivada. Não há 

aprendizado mais profundo quando as narrativas que recaem sobre a população negra 

são as mesmas do ensino do século XIX. Nossas escolhas possuem a capacidade de 

promover identidades positivadas e mudanças sociais amplas a partir do chão da escola. 

Por isso reflito: que histórias africanas e afro-brasileiras estamos oferecendo para nossos 

estudantes? Seriam narrativas que fortalecem a construção de identidades positivadas ou 

aquelas que fazem meninos e meninas desviarem seus olhares quando abordamos o 

tema da escravidão?  

A educação é, sem dúvidas, um ato que gera efeitos muito significativos em 

nossas subjetividades e na qualidade da vida afetiva das crianças das nossas salas de 

aula. Sobre a dimensão do afeto no contexto escolar para combate do racismo, a 

educadora Azoilda Loretto da Trindade aponta que: 

 

Se o racismo produz problemas de afetividade nas pessoas, e se ele está em toda a 

sociedade, todas as pessoas, independentemente da cor da pele, são, a priori, 

passíveis de sofrer suas mazelas. Nosso enfoque passa a ser as crianças e jovens 

estudantes e seus/suas professores/as. Afinal, a afetividade e seus complicadores e 

facilitadores não se limita a tal e qual grupo social, mas a todos que fazem, 

conscientemente ou não, o cotidiano escolar
59

. 

 

 A autora fala que afetividade “tem relação direta com o influenciar e ser 

influenciado, potencializar, possibilitar. Porque afetividade está relacionada ao gostar 

de gente, propiciar encontros, contatos, afetos e afetações”
60

. O compromisso com as 

subjetividades dos estudantes também passa pelas nossas mãos, assim como a tarefa de 

trazer para o ensino de história as várias histórias da população negra no Brasil. Valores 
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como o orgulho, pertencimento, o empoderamento e a democracia estarão vivos nas 

escolas. 

A partir de tantas possibilidades abertas, nas páginas a seguir convido-vos a 

conhecer personagens que vieram das muitas Áfricas para a maior cidade negra das 

Américas: o Rio de Janeiro. Nos idos de 1830, viveram mulheres estrategistas que 

utilizaram de sua inteligência para alcançar outros horizontes dentro das possibilidades 

que possuíam. Suas agências e resistências indicam que da mesma forma que a 

escravidão é um elemento estruturante da história do Brasil, seus protagonismos 

também o foram
61

. 
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Capítulo 2 

Outras histórias importam: o uso de fontes nas novas representações da 

mulher negra na escravidão 

 

A cultura e o folclore são meus 
Mas os livros foi você quem escreveu 

Quem garante que Palmares se entregou? 
Quem garante que Zumbi você matou? 

Perseguidos sem direitos nem escolas 
Como podiam registrar as suas glórias? 

Nossa memória foi contada por vocês 
E é julgada verdadeira como a própria lei 

Por isso temos registrados em toda história 
Uma mísera parte de nossas vitórias.

62
 

 

Diversas pesquisas apontam as potencialidades do uso de fontes históricas para a 

construção do conhecimento histórico escolar. Aqui, tais fontes devem ser 

compreendidas de modo diverso, a exemplo de textos escritos ou orais que objetivam 

auxiliar na constituição da sala de aula como um espaço de pesquisa voltado para 

estudantes como sujeitos ativos desse processo.  

Via de regra, no âmbito do ensino de nossa disciplina lidamos com fontes 

históricas presentes em livros didáticos a partir de exercícios, atividades 

complementares e na própria narrativa do conteúdo. Ocorre que em muitos momentos o 

devido tratamento não é dado a essas fontes, tais como a reflexão sobre sua importância, 

intencionalidade, contexto de produção e possibilidades de uso. Riscos tão usuais 

podem dar lugar a generalizações perigosas. Potentes materiais de estudo são 

transformados em mais um texto ou imagem cristalizada do passado. Movida por essa 

reflexão, no presente capítulo, aproximo-me do que Albuquerque Junior
63

 afirma: o 

ensino de história é como uma dieta alimentar construída a fim de nutrir aqueles que se 

apropriam dela. Assim como um cardápio é uma seleção de alimentos, a aula de 

História deve ser uma aventura gastronômica permitindo que os alunos provem de um 
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tempo que nunca experimentaram, sintam o sabor de outros tempos
64

. Acredito que o 

uso de documentos em sala cumpre o papel de experimentação de outras 

temporalidades. Nossas escolhas didáticas, nunca neutras, podem causar diferentes 

resultados, bons ou ruins.  

No que tange ao ensino de História da escravidão em um país como o Brasil, 

marcado por passados-presentes derivados de tal processo, a metáfora construída por 

Albuquerque faz todo o sentido. O debate sobre a presença de marcas do passado 

escravista nos tempos atuais suscita um conjunto de mecanismos que visam reparações 

históricas aos grupos afrodescendentes. No âmbito da educação, a Lei nº                     

10.639/03 abrange a disciplina História como um estratégico espaço de experimentação 

de outras temporalidades e histórias que possibilitem:  

o estudo da História da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura 

negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a 

contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à 

História do Brasil
65. 

  

Por isso, faz todo sentido hoje, após cento e trinta anos do fim desse sistema de 

trabalho forçado, falarmos que tais passados propiciam a elaboração de novas questões 

a serem respondidas. 

Ainda hoje não é raro encontrar conteúdos didáticos que pontuam 

exclusivamente o caráter violento e degradante da escravidão, seja em forma de texto ou 

de imagens. Assim, pergunto: como o ensino de História pode visibilizar novas 

interpretações da história da população negra no Brasil? Quais são os caminhos 

possíveis para pôr em prática uma aprendizagem que abarque a complexidade do 

processo histórico, sem cair em generalizações maléficas para a formação de nossos 

estudantes? Para aprofundar a discussão, gostaria de exemplificar tal problemática a 

partir do material didático destinado ao 8° ano do Ensino Fundamental II do Sistema 

Maxi de Ensino que utilizo em minhas turmas.  

No capítulo dedicado ao período Joanino, o tópico Finanças reais aborda uma 

breve narrativa sobre a presença da mão de obra cativa. Nele, destaca-se que o tráfico 

negreiro foi uma atividade significativamente rentável para o governo na primeira 

metade do século XIX e que o uso da força de trabalho negra resultou na geração de 

riquezes para a colônia. Tal caracterização fica explícita em passagens como esta: 
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Não é exagero afirmar que as principais riquezas movimentadas na sociedade 

brasileira dependiam das relações escravistas. Assim, mesmo em meio a uma crise, 

o consumo teve seu crescimento, porque havia uma elite despreocupada com a crise 

e interessada em manter seus padrões de vida, em ter do melhor e escravos para 

servi-los
66

.   

 

   Nesse contexto, chama a atenção o uso feito da litografia Carregadores de 

caixas de açúcar
67

, do artista e viajante francês Jean Baptiste Debret. Como legenda 

lemos o seguinte texto: Negros puxando um carro, trabalho também realizado por 

animais como cavalos, de Jean-Baptiste Debret
68

.  

 

Ilustração nº1- Imagem e legenda presente na apostila do 8° ano a caráter ilustrativo do trabalho escravo 

no período Joanino. Fonte: Sistema Maxi de Ensino, 2009, p. 29. 

 

Em primeiro lugar não houve um cuidado em trazer a referência do título dado 

pelo autor à sua obra, bem como o período de sua produção. Como se sabe, as 

representações imagéticas sobre a escravidão configuram-se como um clássico nos 

livros didáticos a partir da lógica da ilustração, o que significa quase sempre a ausência 

de problematizações importantes. Por isso, me parece fundamental discutir acerca da 

diferença entre as duas formas de se referir a estes sujeitos. 

Em segundo lugar, abordar esses personagens meramente como “os negros” 

reforça uma homegeneização que não reconhece o papel histórico desempenhado por 

eles na história social do trabalho no Brasil. Nessa perspectiva, tratá-los como sujeitos 

históricos está longe de ser um horizonte de expectativa. E ainda: o material didático 

equipara pessoas negras a animais que eram utilizados na mesma atividade. Tal 
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narrativa contribui para uma compreensão extremamente negativa do trabalho do 

escravo e induz a conclusões racistas de animalização dos corpos negros.  

Em contrapartida, se fossem retratados como os carregadores, a história poderia 

ser outra. Como a história social da escravidão aponta, vários foram os ofícios 

desempenhados pela população negra no Brasil. A historiadora Mary Karasch é autora 

de uma extensa e importante pesquisa acerca das profissões ocupadas por trabalhadores 

escravizados no Rio de Janeiro no século XIX
69

. Ao detalhar sobre os modos de fazer de 

cada uma das principais profissões, a brasilianista leva-nos ao complexo universo dos 

carregadores negros da cidade. Indo muito além de uma concepção rasa que porventura 

identificaria estes apenas como transportadores de objetos e cargas, a história revela um 

universo muito mais complexo.  

Os carregadores possuíam uma mão de obra especializada. Pelo que as fontes 

nos indicam, tal atividade já era realizada por muitos no continente africano antes da 

diáspora. Ou seja, existia um saber e uma experiência imbuídos nesse trabalho. Havia 

uma predominância de homens nessa ocupação e Mary Karasch revela-nos que muitos 

eram empregados sob o regime ao ganho, ou seja, poderiam receber jornais de seus 

senhores como parte do trabalho realizado. Segundo a autora, muitos viajantes 

registraram que carregadores ao ganho trabalhavam em grupos e, de forma estratégica, 

embalavam o serviço com cantos de sua terra natal e dividiam as tarefas visando uma 

otimização da atividade. Essa organização tão elaborada poderia render expressivos 

jornais ao longo dos dias. Como consequência, a atividade dos carregadores do porto do 

Rio era tida como uma das mais lucrativas e de status mais alto. Para ter uma noção 

mais aprofundada, Karasch comenta que ao se organizarem, o grupo de trabalhadores 

obtinha lucros ao fim do serviço e os revertiam para a compra da alforria de todos os 

integrantes: 

Depois de fazer um sorteio para determinar quem seia libertado primeiro, 

trabalhavam pela liberdade de todos, permanecendo juntos até que todos fossem 

alforriados. O esforço de grupo era necessário para a sobrevivência. Se não 

obtivessem a liberdade o mais rapidamente possível, o trabalho matava-os ou 

deixava-os incapacitados
70. 

 

 Após esta narrativa, é possível compreender a complexidade contida na 

profissão dos carregadores e assim perceber que a apostila muito se distanciou desse 

panorama. Tal fato causa tamanha frustração ao refletir que todas agências e saberes 

                                                 
69

 KARASCH, Mary Catherine.  A vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808-1850). 1
a
 ed. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2000. 
70

 Ibidem, p.265. 



30 

 

praticados pelos mesmos foram simplesmente silenciados na frase “negros puxando um 

carro”.  

Como professora engajada na luta antirracista, o incômodo trazido ao ver essa 

representação é enorme. Por isso, pergunto: a equiparação entre um indivíduo em 

condição de cativeiro a um animal pode trazer quais consequências para a formação de 

nossas crianças e jovens? Que relação de hierarquia acaba se construindo no espaço 

escolar quando estudantes negros têm seus antepassados animalizados em um material 

de estudo? Que estratégias devemos acionar para que o racismo contido em tal 

abordagem possa ser problematizado ao invés de reforçado entre nossas alunas e 

alunos?  

 O caso dos carregadores do porto é um exemplo dentro de um oceano de 

histórias. Como se sabe, as mais distintas profissões eram ocupadas pela população 

negra nos diferentes contextos escravistas do Brasil, da colônia ao Império. Das 

paisagens rurais aos centros urbanos, a mão de obra negra foi responsável pela 

constituição de riquezas. No exemplo dos carregadores abordado acima, pode-se 

entender que o trabalho era também entendido como uma forma de sobrevivência, de 

busca pelo direito de existir. Mulheres, homens e crianças trabalhavam e empreendiam 

suas resistências como agricultores, mineradores, vendedores, amas de leite, mucamas, 

cozinheiros, lavadeiras, barbeiros-cirurgiões, marinheiros, sapateiros, parteiras, 

curandeiros e músicos, por exemplo.  

 Por isso, ressalto a importância de entender o trabalho escravo como parte da 

história social do trabalho no Brasil. Nesse sentido, concordo com Aldrin Armstrong e 

Robério Santos Souza ao defenderem que:  

[...] a história social do trabalho compreende o estudo sobre todas as pessoas que 

trabalharam, não importando a condição jurídica, o status social, os níveis de 

subordinação e exploração a que estão submetidas, o grau de autonomia de que 

dispõem, além do tipo, forma ou local, onde exercem sua atividade.
71

 

 

Isso implica o entendimento e reconhecimento de que a população negra era 

dotada de saberes específicos que oportunizaram a ocupação de postos de trabalho 

variados. Sem essa dotação profissional, não haveria a construção do país, como bem 

registrou o samba enredo: Moço / Não se esqueça que o negro também construiu / As 

                                                 
71 CASTELLUCI, Aldrin Armstrong; SOUZA, Robério Santos. Os trabalhaores negros na história social 

do trabalho no Brasil: o longo século XIX. In: XAVIER, Giovana (Org.). Histórias da escravidão e do 

pós-abolição para as escolas. UFRB (Cachoeira) e Fino Traço (RJ), 2016, v.7, p. 201. 



31 

 

riquezas do nosso Brasil
72

. Acredito que compreender pessoas escravizadas como 

trabalhadoras oferece outra perspectiva sobre sua importância na história do Brasil. No 

que tange ao ensino de História, adentrar em uma discussão mais aprofundada sobre 

estes sentidos de trabalho culmina em importantes mudanças na representação da 

população negra. 

 Sobre isto, uma experiência em sala de aula muito me impactou. Ao propor a 

análise da animação Raízes do Brasil – Os Africanos
73

 sobre a contribuição destes em 

nossa formação política, econômica e social, uma aluna do 8º ano fez algumas 

conclusões marcantes. Após assistir ao vídeo, que narrava que muitos africanos já 

dominavam técnicas agrícolas e mineradoras na África (e que este mesmo saber fora 

estrategicamente usado no Brasil colônia possibilitando grandes ciclos econômicos), ela 

afirmou que tais informações modificaram sua visão sobre o trabalho escravo. A menina 

entendeu que eles foram muito importantes e inteligentes.  

Em grande medida, esta fala revela uma concepção pautada no senso comum de 

que pessoas negras são historicamente desprovidas de inteligência e saberes. Essa 

lógica, imbuída de erros históricos, incide sobre a forma pela qual nos vemos e somos 

vistos. Dialogar com a historiografia da escravidão é um importante passo para 

desconstruir lógicas reducionistas. Pensar em estratégias para o ensino de História é, a 

meu ver, uma demanda urgente.  

Penso o quanto de empoderamento pode ser trabalhado a partir de casos como 

esses, melhorando assim a formação de jovens e crianças de todos os grupos raciais. 

Aqui, o conceito de empoderamento liga-se às formulações da intelectual negra Joice 

Berth
74

 que sublinha a necessidade de emancipação política e social de grupos com 

histórico de marginalização, como é o caso da população negra. Em outras palavras, 

acredito que visibilizar novas narrativas sobre a população negra faz parte de um 

movimento de tomada de consciência histórica sobre as variadas experiências do povo 

negro. Essa é uma condição importante que possibilitará que crianças e jovens negros 

não se vejam inferiorizados, mas sim reconheçam o valor histórico de seus antepassados 

na busca pelo direito à vida. Conhecer e reconhecer as nossas histórias é, assim, é um 

instrumento de luta social. É um direito por existir no mundo. 
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Por isso, acredito que romper com tais representações cristalizadas sobre 

escravidão, ou, como Albuquerque aponta, apresentar um cardápio saudável aos nossos 

estudantes, alimentando-os de representatividade, humanidade, imaginação e crítica é 

um desafio para o nosso tempo
75

. A compreensão de que a sala de aula é um espaço 

construtor de seres humanos faz com que nós docentes sejamos responsáveis por 

acolher as subjetividades de nossos alunos e alunas. O que sentiu o meu estudante ao ler 

tal legenda em sua apostila? O que se passou em sua cabeça? Ele ou ela se sentiu 

inferiorizado ou superior frente aos demais?  

Considerar estas inquietações para o fazer docente leva-me a pensar que como 

professora devo cuidadosamente selecionar as histórias que desejo compartilhar com 

eles e elas. No que tange ao ensino de história da escravidão, há um diversificado 

conjunto de fontes disponíveis que podem propiciar novas perspectivas o passado.  

 Diferentemente dos usos e intenções dos historiadores, devemos ter em mente 

que estamos no ofício da ensinagem, lidando com os primeiros passados de nossos 

alunos na construção de seu pensamento histórico. Sobre isso, Circe Bittencourt
76

 

comenta que é necessário que entendamos que o uso didático de documentos é um 

investimento afetivo e intelectual. É preciso cuidado para que os sentidos de sua 

utilização não se perca e que sejam estimuladores de curiosidades e questionamentos.   

Aqui, gostaria de ressaltar a importância da constituição de um acervo de 

materiais por nós docentes, pois embora saibamos sua importância para a Educação 

Básica, o entendimento da docência como simplificação e reprodução de saberes 

acadêmicos impera no árduo cotidiano da sala de aula. Isso significa pensar em 

estratégias de registro de atividades elaboradas para que metodologias não caiam no 

esquecimento, criar de redes de compartilhamento de experiências entre colegas 

professores, reunir materiais para uso na sala de aula desde fontes históricas, letras de 

músicas, filmes, documentários, jogos e mapas, para citarmos alguns exemplos. Assim, 

acredito que aos poucos é possível acumular um conjunto de metodologias voltadas 

para o ensino-aprendizagem que configuram-se como produções intelectuais de 

profissionais da educação.  
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Isso é criar uma comunidade de aprendizado, como bell hooks aponta. Em outras 

palavras, é importante demonstrar que “ser professor” é estar com pessoas
77

 e o quanto 

isso molda a escolha por determinadas formas e metodologias em detrimento de outras, 

por exemplo. 

 

2.1 A sala de aula como laboratório de pesquisa 

Romper com a lógica da sala de aula como mero espaço reprodutor de saberes é 

um dos grandes desafios do ensino de História. Quando evidenciamos estratégias para 

pôr em prática o lugar de fronteira
78

 no ensino de História, deparamo-nos com 

necessidades de transgressão no que tange às novas metodologias, personagens e 

histórias que possam fortalecer a reeducação das relações étnico-raciais. Um das formas 

para pôr em prática tal sentido de transgressão é o da sala de aula como um espaço de 

pesquisa, ou seja, um local de produção de conhecimento por parte da comunidade que 

envolve professores e estudantes.  

Defender tal característica me parece estratégico. Segundo Knauss, trata-se de 

confundir processo de aprendizagem com o processo de construção do conhecimento. E 

processo de construção de conhecimento requer pesquisa
79

. Aqui, os diálogos entre 

ensino e pesquisa são valorizados, mas afastando-se da ideia de que tal abordagem não é 

possível no âmbito da educação básica – vista como menor frente à academia. Por isso, 

cada estudante é visto como sujeito pesquisador no processo de aprendizagem, tendo 

experiências próprias dentro da sala de aula, tencionando o que o autor chama de cadeia 

normatizadora do conhecimento
80

, ou seja, a velha lógica que imputa aos docentes a 

função de pura e simplesmente dar aulas e conteúdos. 

Por isso, pergunto: como aliar esta concepção de sala de aula como laboratório 

de pesquisa a partir do uso de fontes históricas? Quais são os métodos e caminhos 

possíveis? Compreendo que as potencialidades são muitas quando propomos a 

experimentação de um tempo histórico outro através do trabalho com jornais.  

Hoje, muitos periódicos históricos podem ser consultados pelo site da 

Hemeroteca Digital Brasileira, plataforma online da Fundação Biblioteca Nacional
81

, 
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que reúne jornais, revistas, anuários e boletins. Atualmente é possível realizar o acesso 

por aparelhos de celular ou tablets. As possibilidades de aprendizagem  a partir do uso 

de recursos digitais nas aulas de História é objeto de pesquisa de Marcella Albaine 

Costa, que destaca a potencialidade de elaborar estratégias de ensino com base na 

cultura digital
82

. Também é viável imprimir páginas selecionadas, o que faz dele um 

material versátil, democrático, além de um estímulo a usos criativos para o ensino de 

história. 

Nesse sentido, procuro justificar minha escolha pelos anúncios de jornais 

oitocentistas para trabalhar a história da escravidão a partir dos protagonismos de 

mulheres negras. Esses serão apresentados como um material capaz de estimular a 

criação de respostas a questões feitas por nós. Assim, educadores e estudantes são vistos 

como sujeitos do processo de construção de saberes histórico-escolares. Como apontam 

Maria Auxiliadora Schmidt e Marlene Cainelli: 

 

Os documentos não serão tratados como fim em si mesmos, mas deverão 

responder as indagações e as problematizações de alunos e professores, com o 

objetivo de estabelecer um diálogo com o passado e o presente, tendo como 

referência o conteúdo histórico a ser ensinado
83

 

  

Flávia Caimi
84

  mostra como forte tendência no campo de estudos em ensino de 

História a utilização de suportes didáticos como as fontes. Estas são usadas para 

possibilitar a experimentação do processo de constituição do conhecimento histórico. 

Segundo a autora,  

Nas atuais propostas está colocada a intenção de tomar esses objetos como fontes de 

investigação, desvelando suas condições de produção e, por meio de seu estudo, 

desenvolver determinadas competências cognitivas (grifo do autor) nos estudantes, 

como observação, interpretação, argumentação, análise, síntese, comparação, ou 

competências investigativas, tais como a seleção de fontes, a formulação de 

hipóteses, a produção e resolução de problemas, a crítica documental etc.[...] Trata-

se de tomá-los como objetos de investigação histórica para compreender as 

experiências das gerações eu nos procederam, dialogando com as metodologias 

próprias do ofício dos historiadores e aproximando-as dos contextos escolares
85

.  
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 A experimentação do ofício do historiador na sala de aula coloca alunas e alunos 

como investigadores do passado a partir de vestígios. Como sabemos, fontes históricas 

são a matéria-prima do ofício de historiadoras e historiadores. Sem a intenção de servir 

a tais profissionais, os documentos são feitos com um fim em seu tempo e por isso 

representam uma visão de tal sociedade. Nesse sentido, o jornal como um todo é 

interessante para a compreensão do período histórico trabalhado.  

 

2.2 “Desapareceu uma preta”: agências de mulheres negras através dos anúncios 

de fuga do Diário do Rio de Janeiro 

 Nos idos de 1830 a 1832, o Rio de Janeiro foi a maior cidade escravista das 

Américas. Além deste título, a cidade ostentava as alegrias e angústias de ser a capital 

do Império brasileiro proclamado em 1822. Não eram tempos fáceis em termos 

políticos, econômicos e sociais: quem viveu nos anos 30 do século XIX foi expectador 

de um verdadeiro caldeirão de acontecimentos que impactaram diferentes camadas 

sociais, com destaque para as muitas vidas negras do Rio.  

Segundo o estudo de Mary Karasch, este período é identificado como o auge da 

escravidão no Rio: através do Cais do Valongo, o principal porto de desembarque de 

escravos da cidade, cerca de um milhão de pessoas adentraram por ele entre 1808 e 

1850
86

.  

O Estado brasileiro dependia da utilização do trabalho escravo para funcionar. 

No dia a dia da cidade, era comum a circulação de homens e mulheres negros que de 

tudo faziam na rua ou nos lares senhoriais. Neste cenário, cumprindo uma função 

extremamente relevante, um grupo de trabalhadoras chama a atenção: as quitandeiras 

africanas. Essas personagens eram responsáveis pela venda de gêneros alimentícios, 

água, artigos de armarinho (agulhas, tecidos), miudezas ou quinquilharias, flores e 

objetos decorativos.  
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Ilustração nº2- Negra tatuada vendendo caju, de Jean B. Debret. 

 

Como vendedoras, o ir o vir da profissão oferecia-lhes uma mobilidade própria 

da escravidão urbana com algumas percorrendo diferentes ruas da cidade e extensões 

consideráveis entre um ponto e outro. Conhecidas como escravas de ganho
87

, elas 

experenciaram mobilidade física e a possibilidade de acúmulo de renda devido aos 

jornais recebidos pela venda dos mais diferentes artigos e produtos. Tal tipologia de 

trabalhadoras em condição de cativeiro desperta muita curiosidade tanto de 

pesquisadores como de estudantes. Trata-se de narrativas protagonizadas por 

escravizadas como Rosa de nação Cassange, uma quitandeira que costuma estar em 

diversos largos, como da Prainha, do Capim e da Sé 
88

; Florinda de nação que andava 

vendendo quitanda de chácara e o seu caminho era por São Cristovão até o Engenho 

Novo
89

 e Dóres de nação Cabinda que costuma ir vender quitanda à praia dos Mineiros 

e vai todas as tardes ao Engenho Velho comprar.
90

 

Não era possível desenhar o Rio do século XIX sem a presença dessas mulheres. 

Buscando controlar essa mão de obra, o Estado lançou mão da Intendência de Polícia. 

Este órgão instituía regras como o horário de circulação pela urbe e os locais que 

podiam circular para manter a ordem social. 

A manutenção da ordem e do bem público eram grandes anseios do governo no 

Primeiro Reinado. Portanto, como era possível garantir tais necessidades na maior 
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cidade negra? A historiadora Ynaê dos Santos
91

 comenta em seu estudo sobre moradias 

escravas cariocas que a primeira metade do Oitocentos é marcada pela criação de 

importantes mecanismos estatais para a manutenção da tranquilidade na sede do poder 

Imperial. Em 1830 criou-se o primeiro Código de Posturas cujas leis formadas queriam 

civilizar o cotidiano carioca. Já o Código Criminal (1830) determinava os crimes e suas 

respectivas penas. Segundo a pesquisadora, ao que tudo indica, ao Estado brasileiro 

coube o controle dos possíveis excessos de autonomia no espaço urbano que, 

eventualmente, colocassem em risco a ordem e segurança do Rio
92

.  

Em 1831, uma reviravolta no Primeiro Reinado se instala com a abdicação do 

Imperador Dom Pedro I. Como solução, a Regência é instalada até a maioridade do 

sucessor do trono, Pedro de Alcântara. No mesmo ano, é assinado o fim do tráfico de 

africanos para o Brasil, após intensas pressões inglesas, passando posteriormente a 

funcionar ilegalmente. 

Utilizando-nos da imaginação histórica, podemos inferir que várias das 

quitandeiras que trabalharam entre 1830 e 1832 experienciaram o desembarque pelo 

Valongo, a relação de compra e venda em depósitos assim como a ilegalidade de descer 

em terras cariocas após a Lei de 1831. 

Este panorama de agitações sociais e políticas é refletido nos jornais da época. 

Tidos como principais veículo de informações, muitos periódicos dedicavam grande 

parte de suas páginas para abordar assuntos relacionados à população negra escravizada. 

Neste trabalho, privilegio o Diário do Rio de Janeiro no referido período, de 1830 a 

1832.  

A primeira tiragem do Diário data de 1821, último ano do Brasil como colônia. 

Cumprindo a máxima de ser um diário útil e curioso da Corte, o fundador português 

Zeferino Vito Meireles promete imparcialidade ao anunciar os fatos. De segunda a 

sábado, as informações que circulavam nos levam a compreender o clima e as tensões 

daquele período histórico.  
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Ilustração nº3- Primeira página do periódico Diário do Rio de Janeiro, de 04 de janeiro de 1830. 

 

Hoje, jornais como o Diário do Rio de Janeiro são relevantes fontes históricas 

para o estudo da experiência histórica de mulheres negras em contextos escravistas 

como o Rio de Janeiro do século XIX. Mas como será que estes jornais estavam 

organizados? Que tipo de informações traziam?  

Ao longo de três ou quatro páginas, somos informados dos mais recentes 

acontecimentos ligados ao governo e suas instituições, da publicacão de obras de artista 

e, de modo muito expressivo, do cotidiano vivenciado pela população escravizada.  

Nesse sentido, chama a atenção a extensão da seção de anúncios, local por 

excelência reservado para divulgar compras, vendas, alugueis, amas de leite e fugas. A 

narrativa presente nos anúncios era fria e objetiva, pois seu papel era apresentar aos 

leitores e leitoras informações precisas: 
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Quem quiser comprar uma preta rapariga, que se cose perfeitamente, corta vestidos, 

engoma liso e de pregas, lava de sabão e barela, cozinha de fogão e de forno, faz 

todas as qualidades de massas e doces de calda, faz sabão e velas, não se duvidar dar 

a contento; quem a quiser vá à rua da Misericórdia, n. 138.
93

 

 

Aluga-se uma preta que sabe cozinhar o ordinário de uma casa, lavar, engomar e 

tratar de crianças, tudo com perfeição [...]
94

  

 

Aluga-se uma ama com muito bom leite, na rua estreita de S. Joaquim [...]
95

 

 

No entanto, a seção Escravos fugidos instiga curiosidade: diferente daquelas 

destinadas a comercializar a mão de obra escrava, esta deseja divulgar pormenores de 

indivíduos fujões, vistos como potenciais perturbadores da ordem social. Data, local, 

nome, idade, nação, proprietário (a), roupas, traços físicos, profissão, personalidade e 

estratégia são os elementos que os anúncios de evasão ou fuga trazem ao longo de seu 

texto, exprimindo o cuidado e a meticulosidade do editor.  

Gilberto Freyre, pioneiro nos estudos sobre os anúncios de jornais no Brasil, 

sublinha que estes são importantes para pensarmos em questões maiores acerca das 

experiências sociais dos cativos. O autor comenta que a narrativa do anúncio deveria 

instigar a interpretação e conclusão de características sobre a vida dos cativos e seu 

cotidiano. 

Nos anúncios referentes a escravos, vamos surpreender indicações valiosas, 

prestando-se a estudos de estatísticas e de história comparada, não só sobre a 

antropologia física e cultural do africano novo e crioulo no Brasil, sua patologia – as 

doenças, os vícios e as malformações predominantes entre os escravos; sua atividade 

econômica dentro a vida patriarcal; os aspectos diversos de sua psicologia e até de 

sua constituição – os sonsos, os espertos, os banzeiros, os tristonhos, os alegres, os 

gordos, os altos, os magros – como também acerca de todo o complexo problema 

das relações de raça e de cultura em nosso país durante o século em grande parte 

imperial, que foi o XIX. São as informações que esses anúncios nos oferecem de 

uma riqueza e de uma complexidade surpreendente.
96

 

 E ainda: 

 

A linguagem dos anúncios de negros fugidos, esta é franca, exata e às vezes crua. 

Linguagem de fotografia de gabinete policial de identificação: minuciosa e até bruta, 

nas minúcias. Sem retoques nem panos mornos.
97

 

  

 Esta narrativa, ao melhor estilo “retrato falado”, descreve o olhar dos 

proprietários sobre seus cativos, principalmente a partir dos detalhes de seus corpos. 
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Isso nos leva a crer que, em um primeiro momento, o escravo era simplesmente seu 

corpo físico. Isso explica o enfoque em falar do tipo do corpo, dos traços e defeitos 

físicos, das marcas de nação e até mesmo dos ferros e outros instrumentos de tortura 

que carregavam.  No entanto, o anúncio não carrega apenas uma visão objetificada dos 

escravizados em fuga. Uma análise mais minuciosa pode revelar indícios de luta e 

resistência muito potentes tanto para a historiografia como para o ensino de história. 

 Em meu trabalho monográfico
98

 acerca das representações de mulheres africanas 

quitandeiras no Rio oitocentista aponto que: 

 

Sob o título de Escravos Fugidos e sempre ocupando a(s) última(s) página(s) dos 

periódicos que, via de regra, continham quatro laudas, tais anúncios são marca 

registrada dos jornais do século XIX. Para termos ideia de sua significativa 

presença, um veículo de grande circulação na cidade do Rio de Janeiro publicado 

cerca de seis vezes por semana, possuía uma média de quinze anúncios de fuga por 

dia. A fim de tornar público o feito dos fugitivos da maneira mais profunda possível 

- o que poderia incluir uma linguagem clara, objetiva e abarcada por detalhes- , os 

anúncios informam-nos a respeito de muitas vidas escravas que começam a ser 

desveladas a partir de cada informação dada. Seus nomes, idades, características 

físicas e profissões saltam aos olhos, trazendo-nos (ao menos) possíveis resquícios 

de vidas que nos instigam a refletir sobre as complexidades de uma sociedade 

escravista
99

 

 

Aqui residem os porquês de minha escolha para o presente trabalho. Com a 

grafia do período, os detalhes tão ricos e minuciosos fazem dos anúncios de fuga uma 

fonte extremamente potencial para o estudo da escravidão. Acredito que levar para a 

sala de aula as histórias protagonizadas por mulheres negras é estrategicamente potente 

para corroborar à luta por uma história do Brasil mais plural. No que tange ao ensino de 

História, as histórias de estratégias, trabalho e resistência não ocuparam espaços centrais 

do currículo. Antes, foram postas à margem.  

No caso do processo de ensino-aprendizagem de um tema sensível
100

 como a 

escravidão, trabalhar com os conceitos que evidenciam o caráter humano dos sujeitos é 

providencial para a desestabilização de noções racistas. Afinal, como comenta a 

historiadora Ynaê dos Santos, o corpo negro, sobretudo, é um corpo que durante muito 
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tempo foi propriedade de alguém. Ser escravo é não ter direito sobre seu corpo.
101

 

Assim, trabalhar com fontes reveladoras da humanidade de sujeitos historicamente 

coisificados é fundamental para o ensino da História que acredito, ou seja, aquele 

localizado na fronteira entre os referenciais acadêmicos e os escolares. 

Voltando-me às resistências que existiram no cotidiano escravista carioca, 

proponho a confecção de materiais didáticos que enunciem o protagonismo de mulheres 

negras de origem africana que experimentaram as agruras, mas também as pequenas 

liberdades de se viver na principal região do Brasil imperial entre os anos de 1830 a 

1832: o Rio de Janeiro. Na trama desses acontecimentos, histórias de agências de 

escravas emergem. São exemplos para conhecermos os sentimentos, motivações e 

atitudes escravas, como proponho a seguir.    

 

2.3 Mulheres negras forjando (re)existência 

Como destaquei anteriormente, a tradição do ensino de história da escravidão é 

marcada por uma narrativa muito problemática que ainda possui resquícios nos dias de 

hoje, seja nos livros didáticos, seja na formação de docentes ou nos conteúdos histórico-

escolares. Via de regra, é possível verificar que os conteúdos acerca do sistema 

escravista balizam-se nos conceitos de passividade, violência e ausência do caráter 

humano dos indivíduos escravizados.  

 Essa objetificação do corpo negro é uma armadilha no contexto escolar, afetando 

alunos e alunas negros e brancos, por reforçar noções racistas que hierarquizam a 

importância histórica dos primeiros frente aos demais. Por isso, retomo as reflexões de 

Albuquerque Junior ao comentar que nós professoras e professores temos a 

responsabilidade de selecionar os conteúdos a serem trabalhados, pois os mesmos 

funcionam tal como um cardápio que nutre e alimenta aquele que dele se apropria.  

Pensar em metodologias que dialoguem com os conceitos de agência, resistência 

e protagonismo histórico é fundamental. Por isso, acredito que trazer formas de 

humanização é uma via potente para rompermos com noções racistas e construirmos 

uma educação mais democrática com vistas à consolidação da Lei 10.639/03. Vejamos a 

história da quitandeira Joanna Cassange: 

Fugiu uma preta de nação Cassange de nome Joanna no dia 2 de janeiro [próximo 

passado], andando a vender quitanda, levou vestido branco e saia de lila nova por 
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cima, e baeta preta nova fina. Um pouco anda com quitanda e outro pouco sem ela. 

Anda calçada de chinelas já usadas, muito bem penteada, é alta e magra, terá de 

idade de 30 e tantos anos; roga-se a qualquer pessoa que souber aonda ela existe de 

dar parte na rua do Sabão n. 397, ou de a pegar e levá-la a dita casa que receberá 

alviçarias
102

.  

 

A história de Joanna Cassange desperta muitas indagações. Por que ela optou em 

fugir com roupas novas? Que objetivos tinha ao buscar andar calçada? Que estratégias 

acionou para conseguir cuidar de seus cabelos com esmero em um contexto de 

escravização? De posse de tais evidências é possível falar que Joanna era uma escrava-

coisa
103

? Estimular questionamentos às fontes é fundamental. Aliado à historiografia do 

tema, é possível desenvolver espaços de aprendizagem que identifique a quitandeira não 

era apenas um ser coisificado. Mesmo escravizada, a personagem não poupou esforços 

para empreender seu direito à vida. Na sala de aula, podemos estimular uma atmosfera 

de curiosidade incentivando, por exemplo, os estudantes a produzirem materiais 

diversos que tencionem noções estereotipadas de que o corpo escravo era tão somente 

uma mercadoria. Produzir desenhos, narrativas ficcionais em formato de redação ou 

literatura de cordel e até mesmo peças de teatro são algumas sugestões. 

Além de estimular a autoria por parte dos estudantes, acredito que reflexões 

como essa propiciam uma mudança de comportamento. Oferecer novas histórias sobre a 

população negra é contribuir para a formação de novas representações sociais atribuídas 

a este grupo.  

O afastamento da lógica da coisificação é uma mudança epistemológica muito 

significativa na educação. Um debate fundamental e que muito importa para esta 

pesquisa sobre a objetificação de mulheres negras é feito por Djamila Ribeiro em O que 

é lugar de fala?
104

 A autora comenta que em um movimento contra-hegemônico, 

mulheres negras fabricam formas de serem sujeitos no mundo. Com relação ao sistema 

escravista, imaginemos como meninas e meninos negros podem ser impactadas ao 

conhecerem o passado de luta de seus ancentrais em busca de melhores condições de 

vida: seja através de fugas, de negociações e barganhas, ou até mesmo a conquista de 

elementos simbólicos como novas roupas, um sapato para disfarce na cidade e meios 

para cuidar de seus cabelos, como o exemplo de Joanna Cassange revela. 
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Penso o quão transgressor era reunir condições para elaborar estratégias de fuga, 

o que incluía comprar novas roupas, sapatos, novos instrumentos de trabalho, como os 

balaios e tabuleiros, como fez a jovem Francisca: 

 
Desapareceu uma preta com um tabuleiro com que andava vendendo sapatos, é de 

nação Angola, de nome Francisca, terá 16 anos, não é alta, porém grossa, cara 

redonda, olhos pequenos, e sumidos, beiços grossos, peitos em pé e grandes, muito 

preto, e bem feita, tem os dois dedos do meio da mão direita encolhidos, levou 

vestido de chita azul claro de riscas com babados recortados e xales de chita 

encarnado, tudo novo; quem a apresentar a seu Sr. ou der meios para ser pegada, 

receberá 20$000 rs. Na rua de S. Pedro da Cidade Nova n. 72 e 74
105

. 

  

A partir dos exemplos acima, observamos que embora não tenhamos maiores 

informações sobre suas trajetórias antes e depois da fuga, não é possível entendermos os 

sujeitos envolvidos apenas como peças de uma engrenagem econômica. Antes, eram 

seres ativos que elaboravam diferentes formas de existência e resistências, para citar 

Djamila Ribeiro. 

Trazer estas histórias para o ensino de nossa disciplina faz parte de um 

compromisso com a reparação histórica das mulheres negras como sujeitos políticos. 

Concordo com Pereira ao propor que: 

Parece fundamental construir espaço de enunciação das diferenças nos currículos e 

nas escolas: ações que podem contribuir muito para a construção de um processo 

educativo efetivamente mais democrático em nossa sociedade. Em cada período da 

história do Brasil houve movimentos negros com características distintas que 

precisam ser estudados nas suas especificidades. É impossível, por exemplo, falar de 

qualquer situação social até o final do século XIX sem levar em conta a escravidão e 

seu papel estruturante na economia, na política e na cultura de nosso país. Tão 

importante quanto levar para a escola básica a história da escravidão é enfatizar, 

nesse processo, as lutas contra a escravidão e suas implicações para a formação da 

sociedade.  

Onde houve escravidão houve resistência contra ela. Se o sistema escravista teve 

importância para a estruturação do que conhecemos como Brasil, então a resistência 

contra a escravidão também foi um elemento estruturante. Esta pode ser a força 

motriz de diferentes aulas do ensino fundamental até a graduação nas áreas de 

Humanidades: as revoltas, a criação de quilombos, as ações na Justiça para libertar 

pessoas escravizadas levadas a cabo pelo rábula negro Luiz Gama (1830-1882) e por 

muitos outros, ou ações no campo da educação, como a criação de escolas ainda no 

século XIX, como fez a escritora e professora negra Maria Firmina dos Reis (1825-

1917) no Maranhão, em 1880
106

.   
 

É preciso falar da humanidade de mulheres negras a partir de seus 

protagonismos. Através da interpretação dos anúncios de fuga, dados como seus nomes, 

regiões de procedência, trajes, cabelos, corpos e visões de mundo podem ser capturados 
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para desestabilizar histórias únicas
107

 de submissão, passividade, hiperssexualização e 

vocação para o trabalho doméstico.  

Sabe-se que noções racistas e machistas ligadas aos seus corpos elaboraram 

visões de senso comum que em nada recuperam as vivências que destaquei acima. Sua 

intelectualidade, seus saberes, estratégias e contribuições para a história do Brasil não 

foram incorporadas nas narrativas histórico-escolares. Em detrimento disso, os lugares 

reservados às mulheres negras foram os de desprestígio social, baixo nível de 

escolaridade, de cuidado ao outro e estritamente ligado ao esforço físico. Nesse âmbito,  

bell hooks aponta que: 

a utilização de corpos femininos negros na escravidão como incubadoras para a 

geração de outros escravos era a exemplificação prática da ideia de que as “mulheres 

desregradas” deviam ser controladas. Para justificar a exploração masculina branca e 

o estupro das negras durante a escravidão, a cultura branca teve de produzir uma 

iconografia de corpos de negras que insistia em representá-las como altamente 

dotadas de sexo, perfeita encarnação de um erotismo primitivo e desenfreado. Essas 

representações incutiram na consciência de todos a ideia de que as negras eram só 

corpo, sem mente. A aceitação cultural dessas representações continu a informar a 

maneira como as negras são encaradas
108

.  
 

Como falar de só corpo sem mente ao trazermos histórias que remetem criações 

de estratégias inteligentes para viver em contextos escravistas? Insistir nessa 

caracterização é entendê-las a partir de um lugar a-histórico. Ou seja, se não tiveram 

condições de protagonizar processos é porque não foram importantes o suficiente. Logo, 

não merecem ser lembradas, citadas e estudadas. 

Esse grave problema incide nos mais variados âmbitos da vida social. No que 

diz respeito à educação, seu resultado culmina na hierarquização dos grupos raciais na 

qual apenas as pessoas brancas são autorizadas a conhecer o passado de seus ancestrais 

e construir memórias positivadas de si e dos seus.  

Este direito não é concedido a pessoas negras. Esta é uma desigualdade que 

acarreta muitos prejuízos. No que se refere às mulheres, estas são forçadas a se 

enxergarem como inferiores e desprovidas de qualquer capacidade intelectual. A elas 

restam apenas os espaços da subalternização, seja na história, na cultura, no mercado de 

trabalho, nas representações feitas pela mídia, nas relações de sociabilidade, por 

exemplo. Este apagamento histórico reflete na não constituição de identidades e 
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expectativas positivadas, onde crianças e jovens sentem-se destinadas a serem passivas, 

submissas e inferiorizadas.  

Trazer outros pontos de vista sobre as experiências de mulheres negras como 

sujeitas é pôr em prática uma educação mais democrática e engajada na luta contra o 

racismo. Josefa Moçambique, Clara Rebolo, Joaquina de nação e uma quitandeira 

Monjolo sem nome identificado pedem passagem.  
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Capítulo 3 

Mulheres negras protagonizando histórias: catálogo de oficinas para educação 

básica 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar um catálogo com quatro 

oficinas voltadas para o ensino de história da escravidão, tendo como foco o 

protagonismo de mulheres negras na história do Brasil Oitocentista. Essa aposta 

relaciona-se à construção de uma educação transgressora que visa democratizar o 

conhecimento sobre outros sujeitos no currículo, contribuindo para reeducação das 

relações raciais. Tal desafio impulsiona professoras e professores comprometidos com a 

luta antirracista a pensar em estratégias metodológicas que tenham qualidade, 

criatividade e atraiam o interesse dos nossos estudantes. Esse é nosso principal público-

alvo, afinal nossas escolhas estão diretamente relacionadas às suas formações 

intelectuais e subjetivas. 

O material intitula-se Josefa Moçambique, Clara Rebolo, Joaquina de nação e 

Quitandeira Monjolo: catálogo de oficinas para o ensino de História da escravidão e 

é composto por um conjunto de oficinas que se debruçam nas histórias de quatro 

quitandeiras africanas que, no Rio de Janeiro do século XIX, viveram parte de suas 

vidas.  Nele, conheceremos trajetórias que compõem a história do Brasil. Elas foram 

selecionadas visando as apropriações que estudantes de todos os grupos raciais podem 

realizar ao refletir sobre a pluralidade étnico-racial e de gênero que formam o país. É 

importante destacar que todas as propostas têm o objetivo de evidenciar aspectos 

reveladores de humanidades e agências de personagens postas à margem na história 

oficial. Encaro tal desafio como transgressor no ensino de História ao possibilitar 

narrativas que transpõem as ideias de passividade, exploração sexual e fracasso. 

As oficinas inserem-se nos conteúdos de Brasil escravista no século XIX e 

podem também fazer parte das discussões sobre resistências escravas, comumente 

presentes nos currículos do 8º ano do Ensino Fundamental II e 2ª série do Ensino 

Médio. Vale ressaltar que as sugestões podem ser adaptadas pelos docentes que queiram 

trabalhar as temáticas acima a partir dos protagonismos de mulheres negras. Todas as 

oficinas contam com um plano de atividades para orientar a sua execução.  

Josefa Moçambique, Clara Rebolo, Joaquina de nação e a quitandeira Monjolo 

sem nome declarado são personagens da história do Brasil que construíram suas 

próprias visões de liberdade. Isso significa pensar que suas atitudes e escolhas são 

experiências importantes de serem estudadas nos currículos de nossa disciplina. 
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A estratégia metodológica que norteará nossas atividades liga-se às formulações 

da historiadora Verena Alberti para a reeducação das relações étnico-raciais. A autora 

defende que a partir de três processos chave - uso de fontes históricas, da criação de 

uma questão-problema e a produção de resultados - o aprendizado em história ocorre. 

Segundo Alberti, tal metodologia é defendida por muitos pesquisadores brasileiros, 

estadunidenses e ingleses que acreditam que ao realizar um tratamento correto de fontes 

históricas para compreender os sujeitos históricos em seu tempo, é possível pensar em 

questões que provoquem os estudantes a respeito do passado. Por fim, estes são 

convidados a realizar atividades em que se apropriem dos conteúdos trabalhados a partir 

das afetações suscitadas no processo de aprendizagem. 

Assim, influenciada por tal proposta, as fontes aqui utilizadas são alguns 

anúncios de fuga do Diário do Rio de Janeiro (1830-1832) cuidadosamente 

selecionados. As atividades sugerem que alunas e alunos analisem, interpretem e 

indaguem tal material.  Sem a intenção de entendê-lo como verdade, desejo auxiliar na 

compreensão de que é possível construir narrativas sobre o passado a partir das 

perguntas que fazemos a tais vestígios. 

A questão-problema que norteará as atividades desse material é: como vivia uma 

mulher escravizada na maior sociedade escravista das Américas, o Rio de Janeiro? 

Parece-me fundamental propiciar a desomogeneização do ser escravo ao trazer casos 

particulares pautando temas como a condição de vida e de trabalho, socialibilidade, a 

maternidade e a agência de mulheres. Isso significa que não falaremos genericamente 

sobre a preta ou sobre uma escrava. Assim, acredito que o que tantos estudiosos já 

citados apontam sobre a humanização de sujeitos historicamente esquecidos pelas 

narrativas oficiais do passado pode ser posto em prática, de modo a instigar a 

curiosidade por novas informações e a elaborar hipóteses a partir da imaginação 

histórica. O resultado é sem dúvidas transgressor: histórias antes periféricas tornando-se 

centrais no currículo. 

 Todas as etapas das oficinas contam com a produção de resultados pela turma. 

Vistos como protagonistas do processo de ensino e aprendizagem, os estudantes serão 

autores de textos, desenhos, linhas do tempo e também participarão de jogos para 

poderem se apropriar de diversas maneiras do conteúdo trabalhado. 

 Por tudo isso, trago agora um pouco de suas histórias. Boa leitura. 
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3.1. Josefa Moçambique, 28 de dezembro de 1830 

 A trajetória de Josefa, uma escrava de Moçambique, salta-nos aos olhos ao 

folhear as páginas do Diário. Sem sabermos sua idade aproximada, fica registrado que 

seu senhor, um alfaiate morador da atual região do centro do Rio, cujo nome não quis 

relevar aos leitores, tem indícios de que a mesma anda vendendo quitandas pelas bandas 

da Cidade Nova.  

 Talvez um traço de fácil identificação sua fossem as pernas defeituosas e com 

marcas de erisipela. Uma das características de tal enfermidade é o significativo inchaço 

na perna esquerda e consta que Josefa fora acometida repetidas vezes. Muitas doenças 

acometiam os escravos do Rio, dadas as precárias condições de trabalho, moradia 

vestuário e a ausência de sapatos – o símbolo da escravização. 

Sobre seu ofício, é possível imaginar que ela fosse especializada na venda de 

doces, pois foi criada numa casa em que se fabricavam tais quitutes, fazendo-a ser 

conhecida, quem sabe pela exímia qualidade e sabor de seus produtos. A pesquisa, rica 

em detalhes de Karasch faz-nos viajar sobre o que era vendido e consumido na cidade 

no século XIX: 

os doces eram feitos de frutas, açúcar, coco, mel, trigo, milho ou arroz; alguns dos 

mais populares eram ataçaça (um creme de arroz-doce vendido frio), canjica e 

sonhos feitos com mel. Um dos populares para comer com café ou chocolate era o 

pão-de-ló, descrito por Debret como uma espécie de palito-francês redondo
109

.  

 

Interessante podermos acompanhar algumas estratégias que Josefa lançou mão 

nos últimos dias do ano de 1830. Para iniciar sua vida nova, agora intitulando-se forra 

pelas bandas da Cidade Nova e longe dos olhos senhoriais, ela furtou um bilhete no 

valor de $100 e foi às compras de novos vestidos, todos diferentes, para evitar uma 

rápida detecção visual de possíveis caçadores de fugitivos da Corte.  

A trajetória de Josefa Moçambique leva-nos a refletir acerca do universo social 

dos escravos de forma minuciosa. Suas estratégias extremamente elaboradas e 

conscientes fornecem informações sobre o que era possível de ser vislumbrado como 

liberdade. 
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Ilustração nº4- Diário do Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1830 

 

 

3.2. Clara Rebolo, 04 de outubro de 1830 

 Imediatamente após Clara de nação Rebolo fugir, seu senhor registrou nas 

páginas do jornal sua fuga. Quitandeira, ela tinha a prática de vender pelas bandas do 

Cais da Glória, região onde seu senhor morava, e por outras ruas da cidade, demarcando 

a grande mobilidade que os escravos urbanos experienciavam
110

. Temos informações 

sobre seus traços físicos. Magra, tinha um provável machucado no rosto e com falta de 

dentes na boca. Sobre a ausência de dentes é curioso pensarmos que tal fato poderia 

estar ligado a uma prática cultural de muitos dos que vieram para o Brasil, mas também 

à inexistente saúde bocal que ocasiona doenças diversas que acometiam não só 

escravos, mas como toda a população
111

. Quiçá Clara ser uma vendedora de doces ou 

quaisquer alimentos... Tal fato poderia ser um agravante para a higiene de seus dentes e 

provocar uma consequente perda dos mesmos. 

 Um fato que chama nossa atenção é que a escrava Clara fugiu ao lado de um 

escravo do capitão João Monteiro da Silva, que residia na mesma região da Glória. 

Formar laço de solidariedade poderia ser uma estratégia de sobrevivência. Não temos 
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noção se o escravo tinha algum laço de parentesco com Clara, se eram amigos, 

namorados ou vizinhos, se foram em direção a um quilombo da cidade, se passaram a se 

intitular forros... Fato é que não podemos desprezar a existência de redes formadas entre 

cativos, como fica exposto no relato da fuga coletiva de Clara e seu companheiro. 

  Consta que ela saiu com um pano da Costa novo e levou toda sua roupa, o que 

nos faz entender que sua evasão não era temporária (a chamada pequena fuga tão 

comum em contextos escravistas) e que o inconfundível tecido usado aos ombros de 

muitas cativas foi estrategicamente escolhido por nossa personagem. Afinal, um novo 

pano da Costa poderia ser uma inteligente forma de despistar possíveis caçadores de 

fujões
112

, espalhados pela cidade nessa nova empreitada, cujos planos e intenções, 

provavelmente, eram o de não retornar.   

  

Ilustração nº5 - Diário do Rio de Janeiro, 04 de outubro de 1830. 
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Ilustração nº6 - Etnia Rebola pintada por Rugendas (1820) 

 

3.3 Joaquina de nação, 07 de novembro de 1831 

 Era o dia da assinatura da Lei Antitráfico assinada pela Regência do Império do 

Brasil quando o(a) proprietário(a) de Joaquina registra no jornal sua fuga. Não sabemos 

qual sua região de procedencia - por isso denominada genericamente como de nação-, 

mas é descrita como bem feita de corpo e bela rosto. Seu rosto e braços carregavam os 

“lanhos próprios de seu país natal”, ou seja, os riscos de nação que historiadores 

também denominam como tatuagens ou escarificações típicas de escravos africanos e 

que poderiam ser reelaboradas no Brasil. Sobre estas marcas Debret comenta que: 

A tatuagem é praticada de diversas maneiras, por incisões de inúmeras formas, 

gravuras pontilhadas ou simplesmente linhas coloridas. No Rio de Janeiro é esta a 

maneira mais comum e pode ser observada diariamente nas negras, a isso levadas 

pela saudade da pátria. Assim, de manhã, por exemplo, quando essas vendedoras se 

reúnem na praça do Mercado de legumes, basta que uma das mais alegres entoe uma 

canção africana, balançando-se com gestos específicos, para que todas, subitamente 

eletrizadas e frenéticas, no auge do entusiasmo e procurando sobrepujarem-se umas 

às outras, lancem mão de tudo o que encontram para se tatuar, desde o simples barro 

até a cal
113

. 

 

Tal descrição pode ser interessante para discutir em sala de aula por revelar que 

cada indivíduo escravizado possuía uma história, cultura e vida anterior à diáspora e que 
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 DEBRET, Jean. Baptiste, citado conforme SOARES, Carlos Eugenio; FARIAS, Juliana Barreto; 

GOMES, Flávio. No labirinto das nações. africanos e identidades no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 

Arquivo Nacional, 2005. p. 133.  
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por vezes ficava evidente no seu modo de vestir, no seu penteado e/ou nos riscos de 

nação expostos no corpo
114

.  

Trazer, através de registros históricos, elementos que evidenciem a humanidade 

de pessoas escravizadas é de suma importância para o fortalecimento de um ensino de 

história que visa à reeducação das relações étnico-raciais e a construção de narrativas 

históricas que privilegiem outras histórias sobre ser negro no Brasil. 

É interessante analisar que Joaquina atuava na venda de fazendas em diversas 

ruas da cidade. Por isso, consta com uma expressiva riqueza de detalhes todos os trajes 

com que ela fugiu: eram vestidos cheios cores e desenhos, o famoso pano da Costa em 

seus ombros, lenço no pescoço e turbante sobre a cabeça. O esmero em vestir-se assim 

certamente servia para atrair os olhos de compradores pelas vielas da cidade negra, fato 

muito comum entre escravos atuantes no comércio de rua. Isso porque escravos no Rio 

usavam a mais simples roupa e outros eram encontrados nus ou seminus, muitos dos 

quais podiam ser até mesmo pegos pela Polícia por tal delito. Por tais razões somos 

levados a crer que Joaquina, assim como outras quitandeiras, diferenciavam-se dos 

demais negros e negras pelo uso de roupas mais incrementadas.  

Por último, ainda somos informados que ela fugiu levando uma caixa de folha  

na qual seus tecidos eram vendidos e que havia a quantia de 49$200 réis. Seria esta 

quantia seu jornal adquirido com as vendas? O que Joaquina poderia fazer após a fuga 

com este valor? Essas são apenas algumas das inquietantes perguntas possíveis de 

serem feitas. 
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Ilustração nº7- Diário do Rio de Janeiro, 07 de novembro de 1831 

 

3.4 Quitandeira Monjolo sem nome identificado, 25 de janeiro de 1831 

 Não sabemos o nome da escrava de origem Monjolo que no fim do ano de 1830 

fugiu. Contudo, seu proprietário não economizou em detalhes a respeito de seus traços 

físicos: é descrita como bonita escrava de aproximadamente 20 anos, tinha estatura 

ordinária, olhos grandes, riscos de nação finos e pequenos pelo rosto, boca pequena e 

com falta de dentes na parte inferior. A forma minuciosa com que é descrita faz-nos 

perceber que cada senhor conhecia de forma muito consistente sua escravaria.  

Ele informa aos leitores que a cativa tinha alguma deficiência no caminhar ao 

contar que seu andar era de periquito e que a mesma falava atrapalhado. Em outras 

palavras, podemos inferir que a mesma era ladina, ou seja, recém chegada do tráfico de 

escravos ou que o seu falar de forma confusa era também uma forma de resistência na 

cidade. 

Quitandeira, ela atuava pelo lado de São Cristóvão, região onde a Família Real 

portuguesa fixou residência no Rio. Mas, um fato talvez decisivo em sua história foi o 

fato da mesma ter tido uma cria. Após a gravidez, ela se alugara como ama. A prática 

de alugar escravas como amas de leite era muito comum nas sociedades escravistas. 

Basta verificarmos os jornais do período para vermos que havia uma coluna específica 

que anunciava a prestação de tais serviços por mulheres escravizadas após o parto. Isso 
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é indicativo da importância de tal ofício ocupado por tantas mulheres negras, fazendo 

com que esse período de lactação fosse revertido em serviço a ser oferecido a quem 

interessasse. Em outras palavras, pequenos senhores de escravos exploravam esse 

mercado, alugando a terceiros suas cativas no período pós-natal
115

. 

Não há informações sobre seu bebê, mas podemos refutar sobre suas 

motivações: teria ela fugido com ele como forma de buscar outras condições de vida? 

Será que ambos foram separados após o parto e a evasão buscava quem sabe reencontrá-

lo? Ou será que seu objetivo era apenas atuar como ama de leite em outros locais longe 

de seu senhor (a)? Seja qual for a resposta para tais questionamentos, o importante é não 

esquecermos que os escravos possuíam estratégias de vida e seus modos de agir. 

 

Ilustração nº8- Diário do Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1831 
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Ilustração nº9- Etnia Monjolo pintada por Rugendas (1820) 
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3.5 Visitando o Catálogo 

 

Josefa Moçambique, Clara Rebolo, 

Joaquina de Nação e Quitandeira 

Monjolo: catálogo de oficinas para o 

ensino de História da escravidão 
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Apresentação da organizadora 

Formada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2016) e 

professora na Educação Básica. Sou fruto da escola pública, fato que marca 

profundamente minha trajetória acadêmica desenvolvida até aqui, e acredito no 

potencial transformador que a educação possui. Tenho experiência na elaboração de 

oficinas pedagógicas para a reeducação das relações étnico-raciais e na pesquisa junto à 

documentação primária do período escravista (século XIX). Como mestranda do 

Programa de Pós-Graduação em História (PPGEH-UFRJ), sob orientação da Dra. 

Giovana Xavier, desenvolvi a dissertação Josefa Moçambique, Clara Rebolo, Joaquina 

de Nação e Quitandeira Monjolo: novas narrativas para o ensino de história da 

escravidão. A pesquisa deu origem ao presente catálogo de oficinas para a educação 

básica.  
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Apresentação às professoras e professores 

 Carxs colegas,  

O material didático a seguir é fruto da minha formação acadêmica no campo da 

reeducação das relações étnico-raciais. Como explicitei nas páginas anteriores, ocupar o 

espaço da universidade foi um ato revolucionário e transgressor que proporcionou novas 

compreensões sobre minha identidade racial e meu papel como educadora. Após um 

processo de reflexão sobre as relações raciais no Brasil, e mais especificamente acerca 

da temática da escravidão, observei como a Educação é um campo de atuação 

estrategicamente potente para construção de uma sociedade consciente de seu passado e 

presente, e capaz de forjar novos futuros de liberdade e igualdade. 

Assim, para congregar conhecimento histórico, ensino e luta contra o racismo 

que estrutura a sociedade em que vivemos, esse material volta-se a refletir sobre o papel 

das mulheres negras na história de luta contra a escravidão no século XIX.  

Porventura alguém pode questionar: por que trabalhar especificamente com 

mulheres negras? É possível recuperar essas histórias? Em primeiro lugar, é importante 

refletirmos que ensinar histórias de mulheres negras é levarmos para a sala de aula o 

passado daquelas que constituem hoje a maior parte da sociedade brasileira (Dossiê 

Mulheres Negras, 2009)
116

. Por isso, retomo um questionamento já apontado nas 

páginas anteriores: se somos maioria, por que estamos subrepresentadas ou 

estereotipadas nos currículos e salas de aula? 

 Foi movida por este pensamento que elaborei o material didático intitulado 

Josefa Moçambique, Clara Rebolo, Joaquina de Nação e Quitandeira Monjolo: 

catálogo de oficinas para o ensino de História da escravidão. Nele, apresento quatro 

oficinas pedagógicas que trazem um conjunto de atividades focadas em histórias de 

mulheres negras escravizadas. Essas trajetórias foram recuperadas a partir de anúncios 

de fuga de periódico Diário do Rio de Janeiro entre anos de 1830 e 1832. Cada oficina 

tem um plano de atividades, podendo ser selecionada pelo docente a partir das temáticas 

que julgar mais adequadas para a ocasião. A proposta é que estudantes possam assumir 

papeis de protagonistas nas investigações junto às fontes e ao final realizarem atividades 

lúdicas de modo a explorar questões relacionadas ao afeto, autoestima, criatividade e 

representatividade. 
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 Mulheres negras são maioria, mas ainda sofrem preconceito. Disponível em: 
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Acesso feito em 01/12/2018. 



59 

 

  

 A primeira oficina Josefa Moçambique: uma ideia na cabeça e um bilhete na 

mão visa refletir sobre o trabalho negro feminino na culinária. Via de regra, este tema é 

interpretado como mais um dos ofícios que mulheres negras estavam empregadas nos 

lares senhoriais, reforçando a lógica de trabalho para o outro (a). No entanto, novas 

interpretações podem ser sugeridas partir da análise de fontes como os anúncios de fuga. 

Neles, verifica-se um papel de relevância de Josefa Moçambique no ofício de venda de 

doces a partir de seus saberes adquiridos. Com a história dessa quitandeira em fuga, 

proponho um paralelo à trajetória de uma empresária negra no ramo da culinária, Dida 

Nascimento, de modo a refletir sobre o empreendedorismo negro feminino no passado e 

no presente. Espero que as estratégias lançadas por duas mulheres negras em contextos 

históricos distintos possam chamar a atenção dos estudantes e que os mesmos 

estabeleçam diálogos acerca dessa experiência de trabalho que dotada de ancestralidade 

que atravessou os séculos.  

 Sugerimos que duas fichas sejam respondidas para uma aproximação com a 

fonte e com a história de Josefa, de modo a ressaltar os pequenos detalhes do cotidiano 

de trabalho e condição de vida. Em seguida, na atividade 3, a criação de  hipóteses será 

sugerida, estimulando assim o pensar historicamente. Por fim, nas atividades 4 e 5 

trazemos uma reportagem sobre a biografia de Dida Nascimento para que relações 

passado-presente positivadas possam ser feitas no que tange ao trabalho de mulheres 

negras na culinária. A criação pelos estudantes de um diálogo fictício entre as 

personagens encerra a oficina de modo a instigar a imaginação histórica e a criação de 

outras representações sobre o ofício negro feminino.  

A seguir, em Andarilhos da liberdade, a história de Clara Rebolo traz-nos a 

possibilidade de discutir as relações solidariedade forjadas no mundo escravista e as 

estratégias pensadas por escravizados. A atividade 1 volta-se para uma análise das 

informações contidas na fonte e estimulam a escrita dos alunos. É interessante a (o) 

professora (o) chamar a atenção para a questão da mobilidade física inerente aos 

serviços urbanos e também para elementos minuciosos como as roupas levadas no 

momento da fuga. Imergir nesse universo de detalhes e interpretá-los com auxílio do 

docente será muito interessante e possibilitará a desestabilização de noções que 

coisificam a população negra.  

Sabemos que a narrativa do anúncio é breve e por muitas vezes é necessário unir 

fragmentos para compor uma resposta feita à fonte. Assim, na atividade 2 proponho que 
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um exercício de imaginação histórica baseado nas discussões da oficina seja feito: a 

turma será convidada a desenvolver uma história explorando possibilidades de um 

desfecho para a trama vivida pelos personagens. No caso do personagem que 

acompanha Clara na evasão, temos parcas informações. Por isso, proponho que 

características como nome, idade, profissão sejam criados a fim de que tais aspectos 

reveladores da sua humanidade sejam pensados e trabalhados em sala. Também, temas 

importantes da história da escravidão como a formação de redes de solidariedade e 

estratégias por autonomia e liberdade serão contemplados na produção escrita delas e 

deles de modo que sentimentos, ideias e desejos dos personagens possam vir à tona. Por 

fim, a última atividade indica a elaboração de um jogo da memória a partir de elementos 

presentes na descrição da fuga. Eu proponho um conjunto de 5 pares, mas são apenas 

sugestões que podem ser aprimoradas. É interessante que tais peças do jogo possam ser 

impressas em um tamanho médio, caso seja realizado na mesa, ou grande, se realizado 

no chão. Para uma durabilidade maior é possível imprimir as imagens em um material 

resistente, colá-las em suportes como EVA ou até em material reciclável como papelão. 

Acredito que o jogo possa ser uma boa estratégia de ensino que possibilitará uma 

apropriação dos saberes ensinados através de uma forma lúdica. 

Baseada na tradução da palavra Abayomi, do Iorubá, encontro precioso é a 

terceira oficina do material. Nela, um tema sensível que desperta a curiosidade e a 

atenção de muitos será trabalhado: a maternidade de mulheres negras em um contexto 

escravista. Para trabalhar com esse assunto, dedico as primeiras atividades a uma análise 

da fonte para chegar até aos aspectos inerentes da personagem e investigo o que mais se 

interessaram na leitura. Posteriormente, sugiro que a canção Um corpo no mundo seja 

apresentada à turma e sirva de mote para falarmos do processo da travessia da África 

para o Brasil no século XIX. Outra boa ideia é falar da biografia da compositora e 

cantora Luedji Luna, mostrando uma foto e dados sobre sua carreira, pois apresentar 

referências negras de diversas áreas corrobora com a demanda da representatividade. É 

importante ouvir e analisar a letra da música. Em outras palavras, é preciso deixa-los 

experimentar a mensagem da letra e estimulá-los a expressar o que sentiram ou 

imaginaram.  

Em grupos, a letra da canção será dividida e será solicitado que tais trechos 

sejam correlacionados com a trajetória da jovem personagem de nação Monjolo e 

escrevam, por exemplo “o trecho faz referência às viagens nas embarcações escravistas 

e mostra que esse processo era marcado por despedidas e separações de pessoas que 
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tinham familiares e amigos. A personagem do anúncio de fuga vivenciou esse trauma e 

a fonte revela que sua região de procedência era a Monjolo. Ela era jovem e pistas como 

o seu falar atrapalhado e ausência de seu nome no anúncio pode nos sugerir que ela 

fosse recém chegada do tráfico de escravos”. É fundamental a(o) educadora(o) mediar 

esta interpretação e inserir alguns conteúdos histórico-escolares trabalhados sobre o 

tema.  

Posteriormente, apresentamos a questão da maternidade da mulher negra no 

Brasil escravista e o ofício da ama de leite para serem discutidas. Aqui, propomos a 

construção de uma linha do tempo para que os estudantes, depois de se apropriarem de 

vestígios do passado, organizem os principais marcos da história em discussão. 

Também, proponho que os mesmos construam um desfecho para ela. Para finalizar o 

debate acerca de um tema tão caro, a oficina encerra-se com a confecção dos bebês 

Abayomi que representam o fruto da gravidez. A história por detrás da criação desses 

bebês de pano deve ser compartilhada na turma e sugerimos algumas leituras para dar 

suporte. 

A beleza da resistência encerra o material didático proposto abordando questões 

relativas à desestabilização de histórias únicas quanto ao papel da mulher negra na 

história da escravidão. A primeira atividade volta-se para um exercício inverso ao que 

até então estava sendo feito: agora os estudantes devem produzir perguntas às fontes, tal 

como um pesquisador em História faz, e devem dizer o que mais lhes surpreendeu. 

Para alcançar o objetivo de romper com estereótipos sobre a participação de 

mulheres negras na história do Brasil, o jogo das generalizações é proposto para que de 

modo divertido a personagem possa trazer novas perspectivas sobre o protagonismo de 

mulheres negras. Destaco que a questão das roupas, traços étnicos e o enaltecimento da 

beleza de Joaquina de nação podem ser trabalhados para discutir a construção de novas 

representações da mulher negra entre a turma. Assim, concluímos com a confecção de 

desenhos livres a partir das características apontadas no anúncio de fuga. Acredito que 

esse será um momento de valorização da estética da mulher negra com o uso do lápis de 

cera de tons de pele por cada um de nós. 

Agora é com vocês! Eu espero que o material lance boas sementes de amor, 

sonhos e liberdade nesse chão fértil chamado escola. Que cresça. Que floresça. 

 

Evelyn Beatriz Lucena 

Professora de História 
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Introdução às oficinas 

 Alunas e alunos, 

 O material  Josefa Moçambique, Clara Rebolo, Joaquina de nação e quitandeira 

Monjolo: catálogo de oficinas para o ensino de História da escravidão foi elaborado 

para vocês no intuito de proporcionar experiências de ensino e aprendizagem sobre o 

protagonismo de mulheres negras no Rio de Janeiro escravista (século XIX). A partir de 

agora, conheceremos quatro mulheres que, embora não apareceram nos livros de 

História, construíram o Brasil com suas agências e resistências.  

 Antes de embarcarmos nessas trajetórias, conte aqui: 

O nome de uma personagem negra do Brasil que lhe inspira e o porquê. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

Seu livro ou apostila aborda a participação da mulher negra na História? Faça uma 

breve análise e dê um exemplo. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Quais são as principais palavras que vêm à sua cabeça quando você pensa nas mulheres 

negras escravizadas no Brasil? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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OFICINA 1 

Josefa Moçambique: uma ideia na cabeça e um bilhete na mão 

Tema: Cotidiano de mulheres negras no Rio escravista do século XIX 

Título: Josefa Moçambique: uma ideia na cabeça e um bilhete na mão 

Conteúdos Históricos: 

-Cotidiano do Rio de Janeiro no século XIX 

-Resistências escravas  

-Empreendedorismo negro nos dias atuais 

Tempo da atividade: 3 tempos de aula 

Recursos necessários: 

-Cópias do anúncio de fuga do Diário do Rio de Janeiro 

-Fichas a serem preenchidas 

-Reportagem sobre o Dida Bar e Restaurante 

-Papel para confecção de cartas 

Objetivos da atividade: 

 -Analisar os pontos de vista de sujeitos históricos escravizados. 

-Identificar as agências cotidianamente forjadas pelos mesmos. 

-Refletir sobre a importância de mulheres negras no mercado de trabalho 

no passado escravista e nos dias de hoje. 

Avaliação: A turma preencherá fichas elaboradas para o trabalho junto às 

fontes e criará cartas entre as personagens da oficina. 

Sugestões bibliográficas: 

-KARASCH, Mary Catherine. A vida dos escravos no Rio de Janeiro. 

1808-1850. 1a ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 

-SOARES, Luís Carlos. O povo de Cam na capital do Brasil: a Escravidão 

Urbana no Rio de Janeiro do século XIX. Rio de Janeiro: FAPERJ – 

7Letras. 2007. 
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Atividade 1  

Contato com fonte histórica 

 

Leia o anúncio de fuga abaixo e complete com as informações solicitadas: 

 

 
Diário do Rio de Janeiro, 28 de Dezembro de 1830. Disponível em: http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-

digital/ 

a) Tipo de fonte: 

______________________________________________________________________ 

b) Assunto abordado: 

______________________________________________________________________ 

c) Data de produção: 

______________________________________________________________________ 

d) Quem a produziu: 

______________________________________________________________________ 

 

e) Por que a produziram? 

______________________________________________________________________ 

f) Como chegou até nós? 

______________________________________________________________________ 
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g) Para quê ela foi produzida? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

Atividade 2 

Conhecendo histórias negras femininas 

 

a) Nome da personagem: 

______________________________________________________________________ 

 

b) Nacionalidade: 

_____________________________________________________________________ 

 

c) Características físicas: 

_____________________________________________________________________ 

 

d) Profissão: 

_____________________________________________________________________ 

 

e) Idade: 

____________________________________________________________________ 

 

f) Estratégia pensada pela personagem: 

______________________________________________________________________ 

 

g) Informações sobre seu proprietário (a): 

______________________________________________________________________ 

h) Recompensas: 

____________________________________________________________________ 
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Atividade 3  

Construindo hipóteses 

a) Josefa ser “uma preta bem conhecida” 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

b) Josefa ter comprado “diferentes vestidos” 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

c) Josefa “dizer ser forra” 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Atividade 4 

Passados Presentes 

 

A partir da análise da fonte, é possível entendermos que Josefa era uma 

quituteira com experiência no ramo dos doces. Assim como ela, hoje importantes 

empreendedoras e empreendedores negros possuem uma carreira de destaque na 

culinária. Selecionamos a história da empresária Dida Nascimento para você se 

aprofundar no assunto. Vamos nessa? 
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Dida: Point De Sabores e Saberes 

Bar e Restaurante que une gastronomia africana a pratos tradicionais com pitadas de 

música e cultura 

 
 

O Dida é um bar com requinte de restaurante ou um restaurante com charme de 

bar? Há quem aposte que é tudo isso e muito mais. O tom da descontração fica por 

conta da decoração criativa com canecas, colheres de pau, fotos emblemáticas de 

personalidades negras, mesas e cadeiras de madeira. A iluminação deixa o espaço 

aconchegante. E o cardápio convida o cliente a degustar sabores marcantes, picantes e 

deliciosamente ousados e diferentes. Agora some afronegócio e culinária de alta 

qualidade, o resultado é: Dida Bar e Restaurante. 

O empreendimento fica no Polo Gastronômico da Praça da Bandeira, Zona 

Norte do Rio de Janeiro, e cada dia ganha mais notoriedade. Para os frequentadores, 

já se tornou um point de encontros com amigos permeado com música e conversas 

fiadas e afinadas. O famoso jargão, “jogar conversa fora”, no Dida pode ganhar 

várias conotações, inclusive de empoderamento. O local tem a característica de abrir 

suas portas para eventos diversificados, o que dá ao carioca e ao turista a 

oportunidade de trocar ideias sobre temas importantes da sociedade. E de um jeito bem 

interessante: com graça, risos, paladares e brindes. 

Dida: uma mulher realizadora: “Isso que você está vendo é a realização de um 

sonho”, é assim que Dida Nascimento, inicia falando sobre o Dida Bar e Restaurante. 

Um sonho que ela realizou depois de se aposentar como Diretora de Seguridade do 

Fundo de Pensão de uma grande concessionária de Distribuidora de Energia. “Depois 

da aposentadoria, vi que ainda tinha muita lenha pra queimar e aí juntei a minha 
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paixão pela África e o meu prazer em cozinhar para de certa maneira, seguir os passos 

de minha mãe”, relata com brilho no olhar. 

Dida conta que sua mãe tinha uma barraquinha na Pavuna que fazia o maior 

sucesso: “lá tinha comida, samba e, de vez em quando, ela até parava o samba para 

rezar alguém que estava precisando, era um verdadeiro quilombo”, diverte-se ao 

lembrar. E mais, confessa que tem um sonho e neste momento, uma lágrima escapa 

discretamente: “quero colocar tapete vermelho para a negada, quero uma festa no 

mais alto estilo black tie, a gente merece”. Além do glamour, ela também reforça e 

estimula a importância da formação acadêmica. Como economista, trabalhou para 

garantir a educação dos três filhos. Hoje formados, ajudam na administração e na 

condução do empreendimento. Ela relembra, que antes do Dida Bar e Restaurante fazia 

a Festa da África, no salão de seu prédio, e as realizações estavam associadas à 

celebração de uma conquista na área da Educação. “Era o dia todo com jongo, 

capoeira, samba de roda, pratos africanos e palestra do procurador Wilson Prudente 

para nos incentivarmos a ascender na vida”, conta Dida.  

E realizando estas festas, descobriu que em Moçambique, cada família tem o 

seu tempero. E desenvolveu o tempero da sua família. Entre os condimentos que dão o 

sabor especial a sua culinária, também estão doses generosas de garra e determinação. 

Apesar de ser uma respeitada empresária, ainda enfrenta situações constrangedoras de 

boicote. E, quanto a isso, ela manda um recado: “o problema é que gente incomoda, 

alguns não acreditam no nosso potencial e nos subestimam, mas não me abalo. Eles 

que me aguardem”. (Reportagem disponível em: 

http://www.reafro.org/_site/ntc_dest.asp?s_item=ntc88. Editado para fins didáticos. Acesso em 

03.10.2018) 

O empreendimento Dida Bar e Restaurante mostra-nos a história de uma mulher negra 

que foi em busca de seus sonhos ao juntar o gosto pela culinária e seu amor pelo 

continente africano. 

a) Retire um trecho da reportagem que demonstre a afirmativa acima. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

b) Qual a relação existe entre a culinária que Dida elabora e o continente africano? 

http://www.reafro.org/_site/ntc_dest.asp?s_item=ntc88
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

c) De posse das histórias de Josefa Moçambique e Dida Nascimento, estabeleça duas 

semelhanças na trajetória das personagens. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Atividade 5 

 

De Josefa para Dida 

 

 Nesta etapa, convido vocês para a seguinte experiência: e se Josefa pudesse 

escrever uma carta à Dida? Que conselhos nossa quitandeira deixaria para a empresária 

do Rio de Janeiro? Alguma receita de um doce muito apreciado nos tempos do Rio 

imperial? Alguma palavra amiga de encorajamento? Deixe a imaginação correr solta e 

compartilhe com a turma o resultado. 
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Oficina 2 

Andarilhos da liberdade 

 

Tema: Relações de solidariedade no mundo escravista. 

Título: Andarilhos da Liberdade 

Conteúdos Históricos: 

- Estratégias de resistência escrava 

-Relações de solidariedade na escravidão 

Tempo da atividade: 4 tempos de aula 

Recursos necessários: 

-Cópias do anúncio de fuga 

-Fichas do questionário 

-Folha A4 para elaboração da carta 

-Jogo da memória. 

Objetivos da atividade: 

- Entender a personagem como um agente histórico. 

-Analisar as estratégias de fuga. 

-Experenciar de forma lúdica o cotidiano escravista no século XIX. 

Avaliação: A avaliação estará pautada no desenvolvimento das questões 

propostas no questionário, na narrativa e no jogo da memória. 

Sugestões bibliográficas: 

KARASCH, Mary Catherine. A vida dos escravos no Rio de Janeiro. 1808-

1850. 1a ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
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Atividade 1 

Contato com fonte histórica 

Leia a fonte histórica abaixo: 

 

Diário do Rio de Janeiro, 04 de outubro de 1830. Disponível em: http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/ 

 

 

1) Faça uma descrição da fonte apresentada. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________ 

 

2) Caracterize a personagem retratada quanto à sua mobilidade física:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3) Discuta com seus colegas a seguinte questão: Qual foi a estratégia pensada por Clara 

Rebolo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4) No anúncio, observamos que Clara não fugiu sozinha. Ela contou com a presença de 

um companheiro. Sobre esse, escreva as principais informações obtidas. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Atividade 2 

Contando história 

Sobre as redes de parceria entre as pessoas escravizadas, é sabido que muitos 

poderiam tê-las para construir uma vida melhor. Por isso, formaram famílias, amigos, 

laços de compadrio, grupos de trabalho e de fé. A história de Clara revela-nos que sua 

fuga contou com a participação de um escravizado. Convido vocês a elaborarem uma 

história fictícia com o título Andarilhos da liberdade. Explore nessa narrativa a rede de 

solidariedade tecida por Clara e seu companheiro de fuga, bem como seu nome, 

profissão, características físicas e ideias. Crie também um desfecho para esta história: o 

que aconteceu com eles? Tiveram sucesso na empreitada rumo a uma nova vida? 

Explore ideias e possibilidades. 
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Atividade 3 

Jogo da memória. 

 

Um jogo da memória a partir das informações do anúncio de fuga pode ser 

muito interessante. Como sugestão, selecionamos alguns itens que podem estar 

presentes na brincadeira e que possibilitam um contato maior com as minúcias 

históricas que a documentação revela. Tudo isso com muita diversão! Vamos jogar?  

Para formar as peças do jogo, é possível pesquisar imagens do século XIX e também 

atuais que remetam às informações do anúncio. Como exemplo, é possível citar as 

pinturas sobre:  

- a região do cais da Glória (Peça 1) 

- escravos da nação Rebolo (Peça 2) 

-as indumentárias usadas por mulheres negras (Peça 3) 

- o trabalho das quitandeiras nas ruas (Peça 4) 

- um mapa com a localização da região africana de Rebolo (Peça 5) 
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Caso o docente queira, também é possível solicitar que os alunos façam desenhos sobre 

esses tópicos e os mesmos tornem-se peças do jogo. 

 

 

Peça 1. Outeiro da Glória por Nicolas Antoine Taunay (século XIX).Fonte: 

http://naofoinogrito.blogspot.com/2011/09/nao-foi-no-grito-015.html 

 

Peça 2. Africana Rebolo, de Rugendas. Fonte: https://pt.slideshare.net/marialuzinete/rugendas-e-debret-

retratos-da-escravido-no-brasil  
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Peça 3. Mulheres negras do Rio de Janeiro. De Rugendas. Fonte: 

http://www.cih.uem.br/anais/2017/trabalhos/3422.pdf 

 

 

Peça 4. Quitandeiras de diversas qualidades. De Jean Baptiste. Debret. Fonte: 

https://pt.slideshare.net/Arquivos-arte/aula-debret 
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Peça 5. Mapa focalizando o centro-oeste africano e destacando a região de Rebolo (também possivelmente 

conhecida como Libolo). Fonte: KARASCH, Mary. A vida dos escravos no Rio de Janeiro. 2003, p.53.  
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Oficina 3 

A beleza da resistência 

  

Tema: O corpo negro como ferramenta de (re)existência 

Título: A beleza da resistência 

Conteúdos Históricos: 

-A pluralidade de nações africanas no Rio de Janeiro no século XIX 

- A corporeidade negra como forma de resistência à escravidão. 

-Valorização da estética negra na sala de aula. 

Tempo da atividade: 3 tempos de aula 

Recursos necessários: 

-Cópias do anúncio de fuga 

-Fichas para preencher 

-Cartões de papel para o jogo das generalizações 

-Folhas A4, giz de cera com tons de pele negra, retalhos de tecido e 

material de papelaria. 

Objetivos da atividade: 

-Experenciar o ofício do(a) historiador(a) junto às fontes históricas. 

-Refletir sobre as várias formas de ser escravo  

-Romper com estereótipos sobre a participação de mulheres negras na 

história do Brasil. 

-Vivenciar momentos de valorização da cultura e beleza da mulher negra   

Avaliação: Desempenho no jogo das generalizações e participação em sala 

com as atividades propostas. 

Sugestões bibliográficas: 

SOARES, C.E.L.; GOMES, F. dos S. e FARIAS, J.B. No labirinto das 

nações: africanos e identidades no Rio de Janeiro, século XIX. Rio de 

Janeiro: Arquivo Nacional, 2005. 
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Atividade 1 

Contato com fonte histórica 

 

1) A partir da leitura, escreva três perguntas que são possíveis de serem feitas às fontes. 

 

 
Diário do Rio de Janeiro, 07 de novembro de 1831. Disponível em: http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/ 

 

Pergunta  nº1 

______________________________________________________________________ 

 

Pergunta nº2 

______________________________________________________________________ 

 

Pregunta nº3 

______________________________________________________________________ 

 

 

2) Você se surpreendeu com alguma informação dada pelo anúncio? Explique sua 

resposta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3) Essa surpresa foi positiva ou negativa? Anote aqui e compartilhe suas reflexões com 

a turma. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Atividade 2 

Jogo das generalizações 

 

Chegou a hora de vocês duelarem! Com a turma dividida em dois grupos, faça 

um sorteio das frases genéricas abaixo sobre a personagem Joaquina. Cada equipe será 

desafiada a detectar a generalização e reescrever de forma correta de acordo com a 

análise da fonte. 

 

“Todas as mulheres negras trabalhavam dentro das casas dos senhores e senhoras 

escravistas fazendo tarefas como cozinhar, lavar e passar.” 

 

“Quando escravizada, nenhuma mulher poderia ser vista usando bons trajes e 

adereços” 

 

“Era impossível uma pessoa escravizada acumular dinheiro ou bens” 

 

“A expressão “de nação” significava que homens, mulheres e crianças eram nascidos 

no Brasil” 
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Atividade 3 

Retrato falado 

Elabore um desenho livre de nossa personagem com base na descrição do anúncio. Use 

e abuse do giz de cera em tons pele negra, recortes de tecidos e cola colorida. 
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Oficina 4 

Encontro precioso 

 

Tema: A maternidade de mulheres negras em sociedades escravistas 

Título: Encontro precioso 

Conteúdos Históricos: 

- Importância e preservação de fontes históricas para o estudo do passado 

- O cotidiano de escravizados recém chegados do tráfico. 

- Condições de vida de mulheres grávidas na escravidão e o ofício da ama 

de leite. 

Tempo da atividade: 4 tempos de aula 

Recursos necessários: 

- Cópias do anúncio de fuga do Diário do Rio de Janeiro 

- Fichas a serem preenchidas 

- Cópias com a letra da música Um corpo no mundo 

- Caixas de som e notebook 

- Material de papelaria (cartolina, barbante, cola colorida, lápis de cor, etc) 

-Material para confecção das bonecas Abayomi (pedaços de tecidos 

diversos e ervas como camomila ou alfazema) 

Objetivos da atividade: 

- Refletir sobre o processo de preservação de uma fonte histórica. 

-Analisar as condições de travessia de indivíduos escravizados e 

ladinização dos mesmos em sociedades escravistas. 

- Entender o ofício das amas de leite em sociedades escravistas. 

Avaliação: Produção das linhas do tempo e participação em sala. 

Sugestões bibliográficas: 

- KARASCH, Mary Catherine. A vida dos escravos no Rio de Janeiro. 

1808-1850. 1a ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
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Atividade 1 

Contato com fonte histórica 

 

Leia a fonte abaixo e responda. 

 
Diário do Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1830. Disponível em: http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/ 

 

 

1) Que documento é este? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2) Quem é a/o protagonista da situação narrada? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3) O que mais chamou sua atenção na leitura? Justifique sua resposta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4) Você considera importante a preservação desse material? Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Atividade 2 

Solta o som 

Ouça e discuta a canção Um corpo no mundo, da cantora Luedji Luna.  

 

Um corpo no mundo 

(Luedji Luna) 

Atravessei o mar 

Um sol da América do Sul me guia 

Trago uma mala de mão 

Dentro uma oração 

Um adeus 

Eu sou um corpo 

Um ser 

Um corpo só 

Tem cor, tem corte 

Luedji Luna é mulher, negra, cantora e 
compositora. Ela nasceu na Bahia, tem 30 anos 
e é filha de ativistas do Movimento Negro. A sua 
primeira composição foi feita aos 17 anos, mas 
somente anos depois iniciou aulas na Escola 
Baiana de Canto Popular. A partir de então, fez 
seus primeiros shows e atualmente mora em 
São Paulo  a fim de construir sua carreira 
artística. Um Corpo no Mundo é título de seu 
primeiro álbum que lhe rendeu visibilidade na 
Internet. Dentre os temas de suas canções 
estão a diáspora negra, o período da escravidão 
e o racismo na sociedade. 
Fonte:https://www.brasildefato.com.br/especiais/luedji-luna-faco-musica-

na-perspectiva-da-cura/ 
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E a história do meu lugar 

Eu sou a minha própria embarcação 

Sou minha própria sorte 

E Je suis ici, ainda que não queiram não 

Je suis ici, ainda que eu não queria mais 

Je suis ici agora 

Cada rua dessa cidade cinza sou eu 

Olhares brancos me fitam 

Há perigo nas esquinas 

E eu falo mais de três línguas 

E palavra amor, cadê? 

Je suis ici, ainda que não queiram não 

Je suis ici, ainda que eu não queira mais 

Je suis ici, agora 

Je suis ici 

E a palavra amor cadê? 

 

(Disponível em: https://www.letras.mus.br/luedji-luna/um-corpo-no-mundo/. Acesso em 

09/11/2018) 

 

1) Separe a turma em grupos e divida a letra da música em trechos. Cada equipe deve 

discutir a música e propor correlações à trajetória de nossa personagem retratada na  

fonte histórica. Ao fim, todos devem suas conclusões. 

 

Trecho 1 

Atravessei o mar 

Um sol da América do Sul me guia    

Trago uma mala de mão 

Dentro uma oração 

Um adeus 

Eu sou um corpo 

Um ser 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

https://www.letras.mus.br/luedji-luna/um-corpo-no-mundo/
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Trecho 2 

Um corpo só 

Tem cor, tem corte 

E a história do meu lugar 

Eu sou a minha própria embarcação 

Sou minha própria sorte 

E Je suis ici, ainda que não queiram não 

Je suis ici, ainda que eu não queria mais 

Je suis ici agora 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________ 

 

Trecho 3 

Cada rua dessa cidade cinza sou eu 

Olhares brancos me fitam 

Há perigo nas esquinas 

E eu falo mais de três línguas 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Trecho 4 

E palavra amor, cadê? 

Je suis ici, ainda que não queiram não 

Je suis ici ,ainda que eu não queira mais 

Je suis ici, agora 

Je suis ici 

E a palavra amor cadê? 
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2) O que significa o trecho “se alugara como ama” ?  

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3) Você acha que é possível relacionarmos tal condição à fuga elaborada por nossa 

personagem? Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Atividade 3 

Linha do tempo 

A saga de nossa personagem chama a atenção: uma escrava que recentemente 

deu à luz, foge. Essa história nos faz pensar em muitos fins: qual seria o seu nome e do 

seu bebê? Por que ela foge? Para onde? O que queria encontrar? Pensando nisso, com 

ajuda de sua professora (o), elabore uma linha do tempo com os principais eventos que 

temos acesso acerca da vida de nossa personagem: do mais antigo, passando pelo mais 

recente e sugerindo um futuro como desfecho dessa história. A linha do tempo pode ter 

diversos formatos e ser feita de diferentes materiais, como cartolina, varal com barbante 

ou até um vídeo feito com seu celular. Organize os dados com sua turma discutindo o 

máximo de informações possíveis de serem extraídas da fonte e apresente sua produção. 

 

 

Atividade 4 

Oficina Bonecas Abayomi 

Para finalizar a oficina, propomos que a turma conheça a história das bonecas negras 

Abayomi e confeccione as suas inspiradas no caso da personagem de nação Monjolo. 
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Leia o texto “Bonecas Abayomi: símbolo 

de resistência, tradição e poder feminino” 

disponível em: 

https://www.geledes.org.br/bonecas-

abayomi-simbolo-de-resistencia-tradicao-

e-poder-feminino/. 
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Análise de resultados 

 

1. Qual o nome da(s) oficina(s) que você participou? 

______________________________________________________________________ 

 

2. O que mais lhe agradou na atividade? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Como você julga a importância de ter tido uma aula como essa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Alguma ideia pessoal sobre a história das mulheres negras na escravidão mudou 

depois dessa(s) atividade(s)? Se sim, diga qual(is) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Sugestão de leitura 

 
 A vida dos escravos no Rio de Janeiro. Autora: Mary Karasch 

 

 
 

  Histórias da escravidão e do pós-abolição para as escolas. Organizadora: 

Giovana Xavier 

 

 
 

 Negro na rua: a nova face da escravidão. Autora: Marilene Rosa Nogueira da 

Silva. 

 
 

 O feitor ausente: estudos sobre a escravidão urbana no Rio de Janeiro 1808-

1822. Autora: Leila Mezan Algranti 
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 Dicionário da Escravidão e Liberdade. Organizadores: Lilia Schwarcz e Flávio 

Gomes. 
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4. Conclusão 

 

No Brasil, realizar um estudo intitulado Josefa Moçambique, Clara Rebolo, 

Joaquina de Nação e Quitandeira Monjolo  faz parte de um processo de transgressão 

histórica. Essa significativa mudança é assim definida por mexer com estruturas de 

poder que estão assentadas na sociedade há pelo menos cento e cinquenta anos 

consagrando personagens, narrativas e memórias. Isso porque a escrita da história 

nacional, ao privilegiar heróis brancos, subalternizou os variados papeis exercidos pela 

população negra na construção do país. Quando analisamos tal hierarquização, vemos 

que sobre as mulheres recai um silenciamento ainda mais explícito e cruel que nos 

impede de conhecer nossos agenciamentos. Por isso, pautar em uma pesquisa a 

importância de conhecer o passado daquelas que hoje constituem a maior parte da 

sociedade brasileira é um ato revolucionário. 

Nossas histórias importam. E, a partir dessa premissa, meu estudo buscou 

evidenciar com é potencial para o ensino de História trazer personagens como Josefa 

Moçambique, Clara Rebolo, Joaquina de nação e a quitandeira Monjolo. Esses 

exemplos, longe de quererem sintetizar uma história única sobre o que era ser uma 

mulher negra no Rio de Janeiro escravista, procuraram evidenciar o quão estratégico 

pode ser para a reeducação das relações étnico-raciais as trajetórias do tempo do 

cativeiro protagonizadas por elas. Assim, defendi que o campo chamado de ensino de 

história da escravidão pode representar um grande marco no contexto da luta 

antirracista na no âmbito educacional e no fortalecimento das conquistas advindas da 

Lei nº 10.639/03.  

Embora os estudos historiográficos sobre a escravidão tenham se expandido 

quanti e qualitativamente a partir da década de 1980 com novos temas, perguntas e 

perspectivas teórico-metodológicas, observei que são poucos os trabalhos que dedicam-

se a pensar no ensino para a Educação Básica. Essas escassas produções encontradas 

estabelecem diálogos importantes com esta nova historiografia e apontam reflexões e 

possibilidades pedagógicas, constituindo assim o campo do ensino de história da 

escravidão. E com elas que escolhi contribuir.  

Em meu trabalho, assumi a identidade de professora-pesquisadora. A partir de 

meu lugar de fala como docente na Educação Básica e de experiências de pesquisa com 

fontes primárias, refleti sobre a necessidade de falarmos da escravidão a partir de novas 

perspectivas que enunciassem o pluralismo histórico, a agência e a resistência escrava.  
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Assim, baseada em minha trajetória acadêmica e profissional e em reflexões que me 

acompanham nesse percurso, defendi que o ensino de história ocupa um lugar de 

fronteira entre a Historiografia e a Educação. Isso significa que a nossa produção não é 

uma mera implementação das pesquisas dos historiadores de ofício na sala de aula, mas 

antes um reduto de produções feitas por sujeitos pesquisadores que elaboram um novo 

saber com características próprias. Antes, está em diálogo com a produção acadêmica, 

mas torna-se um novo conhecimento ao visar o ensino e aprendizagem pelos estudantes. 

Com isso, entendo que é um erro sustentar a velha ideia de que os professores e 

professoras apenas são reprodutores de um conhecimento vulgarizado e que seu oficio é 

menor se comparado aos dos historiadores e historiadoras.  

É possível sim pesquisar a história do Brasil e ensiná-la no chão da escola, 

contrariando a expectativa de muitos. Isso não significa dizer que esse caminho é fácil e 

sem limitações. Enquanto docente, percebo que programas de especialização e pós-

graduação em ensino têm sido um local privilegiado das produções do lugar de 

fronteira e muito têm contribuído para a formação continuada de professores, bem 

como estimulado tais profissionais a enxergarem suas produções como autorais e 

significativas. Por isso, sua expansão, estímulo e divulgação são de suma importância 

na sociedade. 

Nesse processo, como professora-pesquisadora, minha motivação foi trabalhar 

no ensino de história as agências e experiências de mulheres negras africanas 

escravizadas. A escolha, nunca neutra, foi feita por acreditar que novas representações 

relacionadas a nós mulheres negras precisam ser constituídas, visto que nossa 

participação na construção do país se deu de diversas formas, seja no passado como no 

presente. Por isso, se existimos, precisamos ocupar espaços no currículo de História a 

partir das várias experiências, resistências e modos de viver e agir. Nesse sentido, 

detectei que nosso caminho a ser seguido é longo, afinal ainda são recorrentes narrativas 

que negligenciam as histórias e culturas negras no ensino. Como consequência, temos a 

construção de memórias que muito pouco contemplam as histórias de busca por 

liberdades diversas, de acomodações ao sistema, de amor, sonhos e também de lutas.  

Faz parte de um projeto de sociedade mais democrática e antirracista abarcar nos 

currículos de História todas as matrizes étnico-raciais que contrubuíram na construção 

da história, cultura, arte, política, economia, tecnologia e tantos outros aspectos. Por 

isso, defendo que as histórias protagonizadas por mulheres negras precisam estar na 

escola. Existiram milhares delas que não estão nos livros, mas que aparecem em fontes 
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históricas reservando muitas experiências que precisam chegar às salas de aula. Essa 

demanda é urgente necessita e ser abraçada pelas mais variadas disciplinas escolares. E 

o ensino de História é um campo privilegiado para realizar essa luta. É fato que a 

História como componente curricular possui uma responsabilidade tamanha na 

formação crítica, humana e subjetiva de nossos estudantes. Ela também atua na 

construção de identidades dos sujeitos ali presentes. Por isso, reforço a seguinte 

reflexão: é preciso tornar possível a aprendizagem da importância histórica das 

mulheres negras a fim de que alunas e alunos negros se reconheçam de forma positiva e 

fidedigna ao que as evidências históricas apontam. Aos não negros, a necessidade não é 

menor, pois a hierarquização dos sujeitos históricos, que coloca a população negra na 

base ou em um total não-lugar, acaba por fabricar noções de superioridade muito 

prejudiciais à Educação e à sociedade em diferentes aspectos. 

Acessar essas histórias localizadas por detrás da história oficial e colocá-las no 

centro do processo de ensino foi o maior esforço que este trabalho buscou realizar. 

Lançando mão de estratégias da Historiografia dialogadas com a Didática, a confeção 

de um material voltado para a Educação Básica deu espaço para o protagonismo de 

quatro mulheres africanas quitandeiras que tinham sonhos, pontos de vista e ação como 

sujeitas. Suas vidas foram descortinadas a partir do trabalho investigativo junto aos 

anúncios de jornais do século XIX, o que evidencia a grande potencialidade de levar 

para a sala de aula fontes primárias diversas. Com vestígios do passado, procurei  

instigar, a partir da curiosidade, histórias de resistência, solidariedade, maternidade e 

autoestima. Operando com um tema sensível como é a escravidão, marcado por 

violências, objetificações e dores, as fontes revelaram outras histórias que podem 

contribuir para o ensino de História, para Educação e também para a sociedade ao 

restituir vida e participação histórica a esta parcela da população tão  fundamental na 

constituição daquilo que somos. 

Esse compromisso por reparação não se encerra por aqui. Muito pelo contrário. 

Desejo que essa iniciativa possa causar incômodos, reflexões e emoções em todas e 

todos aqueles que porventura sejam alcançados por estas páginas e por este material 

pedagógico. Que novas perguntas surjam, que novas fontes sejam usadas e novas 

personagens sejam encontradas. O ensino de história da escravidão aqui proposto 

carrega uma importância gigantesca nesse país ao lado de outros campos da história e 

culturas africana e afrobrasileira. Por isso, temos muito trabalho pela frente em busca de 

novas narrativas. Elas existem e eu sou porque nós somos também parte delas. 
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