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RESUMO 

 

Inspirada nos trabalhos de Ivor Goodson e de seus colaboradores, esta pesquisa utiliza-se 

do conceito de refração para compreender as políticas curriculares e seus 

desdobramentos, envolvendo a temática de História e Cultura Afro-brasileira nos 

currículos da disciplina História, no período de 1996 a 2016. A institucionalização de 

políticas curriculares voltadas para o ensino de História e cultura afro-brasileira 

promoveram uma intensificação dos debates na comunidade disciplinar do ensino de 

História, o que nos leva a acreditar que as comunidades disciplinares tendem a manter 

suas tradições de forma a garantirem seu status e estabilidade nos currículos. Para a 

compreensão desse movimento, apresento uma justaposição entre narrativas sistêmicas e 

de histórias de vida, sendo as primeiras compreendidas pelos documentos oficiais e a 

segunda, por narrativas de professores dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino 

Médio e formuladores da Base Nacional Comum Curricular. Busca-se desta maneira 

responder às seguintes questões: como as políticas curriculares produzidas a partir da Lei 

10639/2003 foram refratadas ao alcançarem professores e suas práticas pedagógicas? 

Como a comunidade disciplinar de História produziu efeitos de refração à referida lei? A 

partir de então, apresenta-se como episódios de refração a formação profissional, o 

preconceito racial, a formação e valorização das identidades, os materiais didáticos e a 

historiografia tradicional.  Compreendendo que é possível identificar desvios com relação 

ao ensino de História e Cultura Afro-brasileira que além dos currículos da disciplina 

História. 

Palavras-Chave: Lei 10.639/2003; História; Currículo;  

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Inspired by the studies of Ivor Goodson and her collaborators, this research uses the 

concept of refraction to understand curriculum policies and their consequences, involving 

the theme of Afro-Brazilian History and Culture in the curricula of the discipline of 

History, in the period of 1996 to 2016. The institutionalization of curricular policies 

focused on the teaching of Afro-Brazilian history and culture promoted an intensification 

of debates in the disciplinary community of History teaching, which leads us to believe 

that disciplinary communities tend to maintain their traditions in order to guarantee their 

status and stability in the curricula. To understand this movement, I present a 

juxtaposition between systemic narratives and life stories, the first being understood by 

official documents and the second by narratives of teachers from the final years of 

elementary and high school and formulators of the National Base Common Curricular. In 

this way, we seek to answer the following questions: how were the curricular policies 

produced from Law 10639/2003 refracted when reaching teachers and their pedagogical 

practices? How did the disciplinary community of history produce effects of refraction to 

that law? From then on, professional training, racial prejudice, the formation and 

enhancement of identities and teaching materials are presented as refractive episodes. 

Understanding that it is possible to identify deviations in relation to the teaching of Afro-

Brazilian History and Culture beyond the curricula of the discipline History. 

Key words: Law 10.639/2003; History; Curriculum; 
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INTRODUÇÃO 
 

 “Era mais uma tarde de segunda-feira, a aula era no 7º ano, o tema: 
Movimentos de resistência e rebeliões negras. Em meio à explicação 
sobre o que eram os quilombos e que o mais famoso era o de Palmares, 
liderado por Zumbi, Alice ergue a mão pedindo a palavra e, então, 
surpreende-me compartilhando seus conhecimentos sobre a História 
de Dandara: 

-O Zumbi era casado com a Dandara, não é, professora? Juntos eles 
tiveram 3 filhos e lutaram contra a escravidão. 

- Isso mesmo, Alice. 

- E tem mais professora, você sabia que nos quilombos as mulheres 
faziam mais do que só ficar na cozinha e cuidando dos filhos? Elas 
também lutavam capoeira, caçavam, usavam armas contra os brancos 
que vinham para destruir os quilombos e levar os escravos de volta 
para seus senhores. 

Fiquei boquiaberta. No mesmo momento e questionei de onde vinha 
tanto conhecimento. Ela me disse que era descendente de escravos e 
também que havia lido um livro sobre as mulheres negras que fizeram 
história. Deixei, então, que compartilhasse tudo o que sabia com a sala 
e a nossa aula ficou muito mais rica, muito mais interessante, muito 
mais cheia de sentidos.” (Diário de aula, 2018.) 

  

Através desta narrativa pessoal prenhe de significados - afinal, neste momento, 

nossas experiências se entrecruzam: as minhas, as de minha aluna, as dos colegas de sala, 

e até mesmo as de quem lê este relato – busco trazer algumas reflexões que foram 

constituindo minha prática como professora de História na educação básica e que me 

levaram a formular algumas perguntas, resultando na pesquisa do mestrado. 

No decorrer da História, os negros passaram por vários processos de 

subalternização. Entretanto, diferentemente do que nos é ensinado nos bancos escolares, 

antes das relações comerciais com os portugueses o continente africano era habitado por 

diversas tribos com riquezas culturais e materiais.  Isso implica em não pensar numa 

identidade negra única e monolítica, mas sim, pensarmos mesmo no Brasil 

contemporâneo, em múltiplas identidades negras empoderadas e reconhecidas sócios-

culturalmente.  
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De fato, seria esperado, e até mesmo interessante que valorizássemos nossa 

etnicidade. Entretanto, o que vem acontecendo na disciplina História é que esta estabelece 

uma tradição de colocar a Europa como o centro do mundo, e os demais continentes às 

margens da sociedade, produzindo a imagem de uma “raça inferior” e em alguns casos 

negando que estes possuem uma História própria que vai muito além dos processos 

coloniais e imperialistas. Ainda hoje é possível ver que as representações do negro sempre 

estão ligadas ao escravo, alguém sem recursos, e até mesmo sem História.   

Segundo os dados da PNAD do IBGE, até o 3º trimestre de 2019 existem no Brasil 

cerca de 118 milhões de habitantes1 que se declaram pretos ou pardos2, esse dado seria o 

equivalente a 56,27% do total da população. Entretanto, esse cenário não se coloca 

presente em outros setores da sociedade brasileira. Infelizmente, os negros ainda são 

minorias em posições de liderança, no mercado de trabalho e nos setores legislativos, mas 

se apresentam como maioria quando os dados se referem à taxa de homicídio (IBGE, 

2018). Apesar de fazerem parte da maioria da população, os negros ainda são 

denominados minorias. 

No âmbito educacional, temos aspectos positivos, mas que ainda necessitam 

continuar nesta trajetória. Entre os anos de 2016 e 2018, os negros ampliaram o grau de 

escolaridade e foi possível identificar que, no último ano, 55,6% da população negra tinha 

acesso ao ensino superior (IBGE, 2018)3. 

Neste cenário, é possível notar uma recente preocupação com a história do negro 

no Brasil que se reflete em direitos conquistados pelos Movimentos Negros e que incluem 

 
1 Dados coletados em https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6403 acesso em 13.12.2019 
2 O IBGE conceitua os negros como a soma de pretos e pardos. 
3 A proposta de trazer aspectos positivos, evidencia aqui a necessidade de romper com padrões já 
estabelecidos na sociedade brasileira. 
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algumas políticas educacionais. Entretanto, é necessário ressaltar que nem sempre foi 

assim e que ainda é preciso muito para se chegar a uma equidade de raça.  

É nesta conjuntura que o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira ganha 

espaço como uma política do governo brasileiro, em 2003, definida por meio da Lei 

10.639/20034, tendo como uma de suas finalidades a redução da desigualdade social e 

racial.  

 Tal contexto de produção de políticas implicou na necessidade de se romper com 

a tradição eurocêntrica presente nos currículos de História e essa recomposição das 

concepções causa uma instabilidade na comunidade disciplinar, proporcionando novos 

debates e disputas internas. 

 Ao afirmar isso, inspiro-me nos estudos de Ball & Bowe (1992)5 que se utilizam 

do conceito de ciclos de política como uma forma de compreender a natureza complexa 

e controversa das políticas educacionais, articulando processos macros e micros em suas 

análises. Esses ciclos são constituídos por três contextos que se inter-relacionam: o de 

influência, o de produção de texto e o da prática. 

O contexto da influência estaria relacionado ao início das políticas públicas e 

construção de discursos políticos, tendo como atuantes desse processo partidos políticos, 

governantes e o processo legislativo, e teria uma associação a longo prazo com o contexto 

da produção de texto que converte discursos políticos em documentos legais oficiais. A 

política não é finalizada no momento da leitura desses documentos, existe um tempo e 

um espaço específico para sua produção. Elas passam por disputas, acordos, limitações e 

assim somos direcionados ao contexto da prática no qual a ocorre a produção dos efeitos 

 
4 Posteriormente, alterada pela Lei 11.645/08, que inclui a obrigatoriedade da História e cultura indígena, 
a partir dos elementos que caracterizam a formação da população brasileira. 
5 Apesar dos autores não constituírem um referencial teórico deste trabalho, sua importância nos estudos 
de políticas curriculares em diferentes níveis é significativa. 
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e consequências das políticas que consequentemente apresentam transformações das 

originais (MAINARDES, 2006).  

A formulação de políticas afirmativas é uma conquista importante, mesmo que 

inicialmente esteja apenas na legislação. Entretanto, é preciso compreender seus dilemas, 

complexibilidades e dificuldades de práticas que cercam este tema, por isso a necessidade 

de estudá-las em diferentes níveis. 

Entendo que todas as pessoas possuem um lugar de fala e que a partir disso é 

possível estabelecer discussões e proporcionar indagações sobre diferentes temas da 

sociedade. Não tenho aqui o objetivo de apropriar-me de uma identidade que não me 

pertence. Falo apenas em nome de uma professora da educação básica que, em seu 

processo de formação, abriu os olhos para um importante posicionamento no campo 

epistemológico da disciplina História. Tal como Djamila Ribeiro (2017), penso em um 

lugar de fala como uma possibilidade para contestar a historiografia tradicional e a 

hierarquização de saberes.   

“[...] falar a partir de lugares é também romper com essa lógica 
de que somente os subalternos falem de suas localizações, 
fazendo com que aqueles inseridos na norma hegemônica 
sequer se pensem” (idem, ibdem, p.45) 

 

Ao ingressar no Programa de Pós Graduação em Educação da Unicamp, na linha 

de pesquisa Currículo, avaliação e docência, tenho como objetivo central compreender 

como a Lei 10.639/2003 vem produzindo efeitos nas políticas curriculares, identificando 

refrações nas tradições e práticas docentes estabelecidas no e pelo ensino de História. 

 Em um primeiro momento, julgo que é necessário ampliar nossos conhecimentos 

referentes ao tema aqui abordado. Desta forma, busquei realizar um levantamento 
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bibliográfico que apresenta as discussões que estão sendo realizadas na academia acerca 

do ensino de História e cultura afro-brasileira. 

 No segundo capítulo, trago os referenciais teóricos deste trabalho discutindo o 

currículo e conhecimento escolar em História- apresentando pressupostos históricos e 

epistemológicos da disciplina -, tal como a lente teórica da refração inspirada nos estudos 

de Ivor Goodson e seus colaboradores.  

A refração oferece uma lente que nos possibilita compreender as discussões 

curriculares em diferentes níveis. Para isso são utilizados como dados as narrativas 

sistêmicas e as histórias de vida, sendo a primeira representada pelos documentos oficiais: 

DCNERER (2004), PCESP (2008), BNCC1 (2015) e BNCC2 (2016) e as histórias de 

vida constituídas pelas narrativas de professores de História dos anos finais do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio e formuladores da BNCC. 

A partir da compreensão de que é necessário realizar uma justaposição entre 

narrativas sistêmicas e histórias de vida para um melhor entendimento de como o Ensino 

de História e Cultura Afro-brasileira vêm sendo refratado nos currículos de História, 

apresento este material em um terceiro momento. Por fim, apresento aquilo que chamo, a 

partir de Rudd e Goodson (2016), de episódios de refração. 
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CAPÍTULO 1 – DISCUSSÕES ACERCA DO ENSINO DE HISTÓRIA E 
CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA 

 

Na literatura acadêmica, encontramos trabalhos a respeito das práticas curriculares 

relativas ao Ensino de História e Cultura Afro-brasileira nos currículos escolares 

(ROCHA e PANTOJA, 2004; FORTUNA, 2008; OLIVA, 2009; COELHO e COELHO, 

2013; GOMES e JESUS, 2013; SOUZA e PEREIRA, 2013; SILVA JÚNIOR, 2016; 

PACINI, 2017). Estas pesquisas abordam um amplo campo de discussões das quais 

podemos destacar: a situação do negro no Brasil e o processo de construção das 

identidades negras, a aplicação da Lei 10.639/2003 nas escolas em diferentes estados 

brasileiros, as mudanças em livros didáticos, os diálogos com as DCNERER e as 

discussões a respeito desta temática no processo de construção da BNCC. 

Todas essas discussões se articulam em torno de práticas curriculares que podem 

ser potencialmente mais significativas e inclusivas, repensando o papel do negro no 

projeto de construção da nação brasileira e na atualidade. Além disso, as pesquisas 

mencionadas ressaltam as origens históricas da desigualdade racial. Fortuna (2008) 

afirma que a historiografia oficial sempre procurou silenciar o negro ou forjar uma ideia 

de nação constituída basicamente por três raças6, dando destaque sempre ao branco. Essa 

visão é também ressaltada em Coelho e Coelho (2013): “sempre que se fala em África e 

em cultura Afro-brasileira, se fala em racismo, em discriminação e em preconceito” (p. 

78). 

Silva Júnior (2016) também aponta que o ensino de História do Brasil comumente 

apresenta “uma versão excludente, opressora e silenciadora de vários sujeitos que fizeram 

e fazem parte da constituição do país” (p.95). Esse silêncio é perturbador e apresenta a 

África apenas como um continente fornecedor de escravos, o que acaba por gerar a ideia 

 
6 Sendo elas, o indígena, o negro e o branco. 
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de que esse continente não tem sua própria história. Pantoja (2004) afirma que estudar a 

História da África faz parte de um conhecimento geral, universal e defende que este seja 

feito de maneira global e não parcial. Os silenciamentos, esquecimentos e as ausências da 

História e Cultura Afro-Brasileira na Educação Básica, seja nos currículos escolares, nos 

materiais didáticos ou nas práticas docentes, nos remetem a um contexto marcado por 

uma série de questões e posicionamentos. Destaca-se o despreparo dos docentes para falar 

sobre o assunto, resultado da falta de oportunidades em sua formação, além de uma 

frequente valorização de uma concepção eurocêntrica nos currículos e até mesmo de uma 

sociedade carregada de preconceitos.  

Esses cenários evidenciam a necessidade de investigar e compreender os efeitos 

produzidos por documentos curriculares que determinam a inclusão do Ensino de História 

e Cultura Afro-brasileira. Os últimos vinte anos foram marcados por intensos debates em 

torno da construção de caminhos para garantir uma educação que permitisse romper com 

a visão negativa que permeia a História e Cultura Afro-brasileira, que, segundo Guillen 

(2008), está presente não só na mídia, mas também nos livros didáticos. Nesta visão, são 

encontrados discursos que buscam justificar os preconceitos, afirmando, por exemplo, 

que a África é um continente muito pobre, que a maior parte da população possui AIDS, 

entre outros estigmas. 

Woodward (2014) apresenta uma discussão a respeito da identidade e da 

diferença, que nos permitiria argumentar que ser negro é não ser branco, posicionando-

nos numa ideia de que a diferença é sustentada pela exclusão, envolvendo uma negação 

de similaridade entre os dois grupos. Com esse argumento, a autora acredita que “[a] 

redescoberta do passado é parte do processo de reconstrução da identidade [...]” (p. 12). 

Como podemos observar, essa temática não é recente, pois a cada nova discussão 

a respeito dos currículos, principalmente o de História, se apresenta a necessidade de 
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descentralizar e problematizar a proposição de um centro único, a Europa. Freitas (2010) 

coloca em pauta a reformulação do currículo escolar defendendo a produção de 

conhecimento que pode se dar a partir da pluralidade cultural existente no Brasil 

É necessário romper com o etnocentrismo que consiste em julgar 
especificidades culturais como ‘certa’ ou ‘errada’, desqualificando as 
formas como outros povos vêem o mundo. Procura-se, desta forma 
reestruturar as relações étnicas raciais e sociais, desalienando processos 
pedagógicos ultrapassados que só tangenciam a questão do 
afrodescendente em datas específicas do ano. (Idem, p.23) 

Isto implica a necessidade de romper com a tradição eurocêntrica presente nos 

currículos de História e essa recomposição de concepções causa uma instabilidade na 

comunidade disciplinar, proporcionando novos debates e disputas internas. Tendo em 

vista esse rompimento, Freitas (2010) apresenta uma nova possibilidade, uma História 

dos não vencedores, evidenciando seus protagonistas ao desconstrui-la e ressignificá-la e 

ressaltando que isso não se dá simplesmente por conta da implementação de uma 

legislação. 

Neste breve levantamento, é possível identificar uma série de ondas de reformas 

que procuram prover a institucionalização do Ensino de História e Cultura Afro-

brasileira, sendo elas representadas pelos seguintes documentos: a Lei 10.639/2003, as 

DCNERER (2004) e a BNCC1(2015). 

Para Goodson (2012; 2015; 2016), uma análise histórica das ondas de reformas 

fornece uma base para entender a atual mudança e as direções das políticas que as 

sustentam. Essa análise também permite postular resultados de longo prazo e implicações 

de políticas e práticas emergentes e nos oferece insights sobre as possibilidades futuras e 

áreas de potencial contestação. 

A Lei 10.639/2003 foi fruto de um conjunto de debates e ações originados dos 

movimentos negros organizados, dos interesses e apontamentos de pesquisadores e 
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intelectuais, da análise de técnicos em Educação e de alguns parlamentares 

(OLIVA,2009). Ela pode ser vista como um instrumento demarcador de uma nova 

política educacional, que poderia ser implementada com o desafio de transformar visões 

de mundo, de redimensionar a memória coletiva e de enfrentar preconceitos (COELHO; 

COELHO, 2013). 

A implementação desta lei dá início a uma movimentação no mercado editorial e 

surgem publicações para auxiliar os docentes na abordagem dessas temáticas. Contudo, 

é necessário dizer que a transformação das práticas curriculares nas escolas não é trivial, 

à medida que  

[...] o professor formado em um sistema social e educacional 
eurocêntrico e racista deveria ter a oportunidade de ser 
capacitado para lidar com seus preconceitos a fim de, 
posteriormente, contribuir para que haja alterações significativas 
nas suas práticas. (SOUZA e PEREIRA, 2013.p.62) 

 

Segundo Costa (2014), o movimento negro unificado é institucionalizado em 

1978, e a partir de então, a luta antirracista ganha destaque, universalizando o sentido da 

raça negra e de combate ao racismo. Porém, somente em 1995, com um documento da 

Marcha Zumbi dos Palmares, é que se atribui à escola a representação estereotipada do 

negro na sociedade atual. 

Para Souza, Reis e Menezes (2013), a proposta de reformular os currículos tendo 

uma maior valorização do negro na História do Brasil, é de um período anterior, marcado 

pelo 1º Congresso do Negro Brasileiro ocorrido no Rio de Janeiro em 1950. 

Independentemente destas visões, os autores concordam ao sinalizar que, no ano seguinte 

à Marcha Zumbi dos Palmares (1995), o então presidente Fernando Henrique Cardoso 

reconhece, no Programa Nacional de Direitos Humanos, a existência de desigualdades 

sociais e do racismo no Brasil. 
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A LDB (1996) apontava para a necessidade de levar em conta as diferentes 

culturas e etnias para a formação do povo brasileiro e as matrizes indígena, africana e 

europeia. Os próprios PCN (1998) ressaltam a necessidade de conhecer aspectos 

socioculturais de outros povos e apresentam um posicionamento contra qualquer forma 

de discriminação. Entretanto, nesse documento curricular, a África é inserida como um 

tema secundário, como se observa nos anos finais do Ensino Fundamental onde existe um 

tópico denominado “as relações de trabalho”, no qual o enfoque concedido aos africanos 

é a escravidão (Oliva, 2009). Segundo o autor, tais evidências sugerem que ainda 

prevalecia uma perspectiva segundo a qual África deveria ser estudada a partir das 

sociedades tradicionais e, não por suas formações estatais e civilizações. 

A Lei 10.639/2003 foi sancionada durante o mandato de Luís Inácio Lula da Silva 

e representou um avanço no processo de democratização do ensino e na luta antirracista, 

em uma tentativa de romper com as tendências de ler as sociedades africanas apenas pelas 

faces negativas ou por um conjunto de estereótipos. No entanto, também Coelho e Coelho 

(2013) concluem em sua pesquisa que os conteúdos relativos à História da África não 

foram inseridos de modo a alterar a perspectiva eurocêntrica, hegemônica e no trato com 

a memória histórica. 

Em uma nova onda de reforma, por meio da Resolução CNE/CP1/2004 foram 

regulamentadas as DCNERER (2004). A partir de um trabalho compartilhado entre o 

MEC e a SEPPIR, o documento apresenta medidas e ações que pretendiam corrigir 

injustiças, eliminar discriminações e promover a inclusão social e cidadania para todos 

no sistema educacional brasileiro. 

 Segundo Pereira (2008), tais Diretrizes sinalizam a necessidade de um trabalho 

interdisciplinar e da reconfiguração de concepções de História. Nessa recomposição dos 

currículos seria desconstruído o mito da democracia racial a partir de alguns princípios: 
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a criação de uma consciência histórica e política da diversidade brasileira, o 

fortalecimento de identidades e direitos e ações educativas de combate a discriminações. 

O Parecer CNE/ CP3/ 2004 é produzido para fortalecer as Diretrizes e introduz 

dispositivos legais indutores de uma política educacional voltada para a afirmação da 

diversidade cultural e da concretização das relações étnico raciais nas escolas. Segundo 

Gomes e Jesus (2013), entre os efeitos de tal política poderiam estar a superação de 

imaginários, representações sociais, discursos e práticas racistas na educação escolar; 

além da efetiva consideração da diversidade, contrapondo-se à presença do racismo e 

abrangendo a formação de professores. No entanto, os autores concluem que, após dez 

anos da criação da lei, ainda não há informações consistentes em relação ao nível de sua 

implementação e enraizamento.  

 Por outro lado, Fortuna (2008) critica essas Diretrizes, acusando-as de 

apresentarem uma lógica capitalista com ênfase numa forma de maniqueísmo. Para essa 

autora, o apagamento dos conflitos não privilegia a produção de conhecimento na escola, 

mas, sim, favorece a venda de um produto educacional, chegando à conclusão de que o 

currículo escolar é marcado por narrativas nacionais, étnicas e raciais que confirmam os 

privilégios das identidades dominantes. A autora ainda ressalta a importância de se 

problematizar essa perspectiva do documento, já que ele se articula com a formação 

inicial e continuada de professores, bem como com a elaboração de materiais didáticos. 

Trazendo-nos mais próximos das atuais discussões em torno da BNCC, Moreno 

(2016) afirma que a repercussão do texto da primeira versão trouxe à tona antigos 

problemas já tradicionais no ensino de História que orbitam em torno da seguinte questão: 

o que deve ser ensinado pela disciplina História? 
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Na BNCC1(2015), também podemos observar uma ênfase na temática da História 

da África, que não se sustentou nas demais versões e gerou muitos debates nos GT da 

ANPUH. 

Essas discussões geraram críticas, principalmente do GT de História Antiga, que 

as expressou por meio de um manifesto que ressaltava a insatisfação em relação ao pouco 

destaque dado à História Antiga e Medieval. O documento afirmava que a BNCC1 (2015) 

havia proposto uma história nacionalista que não pensava na integração do Brasil com o 

restante do globo, apresentando uma história acanhada e simplória. 

Silva Júnior (2016) afirma que: 

Romper com o eurocentrismo, abordar outras histórias é 
compreender que o mundo é epistemologicamente diverso e que 
essa diversidade, longe de ser algo negativo, representa um 
enorme enriquecimento das capacidades humanas para conferir 
inteligibilidade e intencionalidade às experiências sociais.   
(p.102) 
 

  

Pacini (2017) afirma que o documento inviabiliza a construção de narrativas 

múltiplas sobre o passado por apresentar um ensino de História dualista. Ao colocar os 

europeus em um papel secundário, como vilões da História, impede a construção de 

narrativas plurais, levando à impossibilidade de promover uma narrativa plenamente 

multicultural. 

 Ao compreender os currículos como um campo de disputa, faz-se necessário 

analisar os documentos que viabilizam o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira na 

Educação Básica, as discussões sobre o conteúdo de história da África na revisão da 

primeira para a segunda versão da BNCC e identificar como este assunto refrata nas 

tradições e práticas docentes estabelecidas  pelo currículo do Ensino de História em outros 

níveis. 
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Assim, as questões de investigação que movimentam a presente pesquisa são 

explicitadas: como as políticas curriculares produzidas a partir da Lei 10639/2003 foram 

refratadas ao alcançarem professores e suas práticas pedagógicas? Como a comunidade 

disciplinar de História produziu efeitos de refração à referida lei? 
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CAPÍTULO 2 – CURRÍCULO E CONHECIMENTO ESCOLAR EM 
HISTÓRIA: PROCESSOS DE REFRAÇÃO 

 

Neste capítulo, busco refletir sobre a natureza do conhecimento escolar na 

disciplina História e seus efeitos sobre as políticas relativas à inserção da História da 

África e Cultura Afro-Brasileira. Para isso, inicio trazendo algumas questões que 

envolvem a história do currículo e das disciplinas escolares. Estas remetem à NSE, que 

tem entre seus principais referenciais nomes como Michael Young (1971), Basil 

Bernstein e Pierre Bourdieu, entre outros. Estes autores apresentam perspectivas críticas 

para a compreensão dos problemas da escolaridade voltados para os mecanismos que 

compõem os processos de seleção e organização do conhecimento escolar. 

A NSE surgiu na Inglaterra na década de setenta do século passado e constituiu-

se como primeira corrente sociológica voltada às discussões de currículo. Logo assumiu 

uma função desmistificadora que problematiza as categorias de currículo, conhecimento, 

inteligência, habilidade, ensino, metodologia e avaliação, examinando a base do 

conhecimento escolar, e apresenta-se com o objetivo de tornar o professor mais 

consciente de pressupostos éticos e epistemológicos de sua prática. (MOREIRA, 1990). 

Mesmo ainda mais recentemente, Michael Young (2007) enfatiza as relações entre 

saber e poder na sociedade ao desenvolver o conceito de conhecimento poderoso que é 

definido por quem detém o conhecimento. Entretanto, o autor deixa claro que este 

conceito vai além desta simples definição. Segundo ele, o conhecimento poderoso é capaz 

de fornecer explicações confiáveis e/ou novas formas de se pensar o mundo, é um 

conhecimento especializado que por sua vez é diferente do adquirido no cotidiano - mas 

não os exclui – “[...] é organizado ao longo do tempo, selecionado e sequenciado para 

diferentes grupos de alunos.” (p.1296) 
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Segundo os estudos de Moreira (1990) sobre as pesquisas de Michael Young, os 

currículos são constituídos por conhecimentos mais ou menos estratificados, 

especializados e relacionados entre si. Os conhecimentos com mais status são ensinados 

às crianças consideradas com mais capacidade, em turmas homogêneas e de bom 

rendimento; são abstratos e não se relacionam à vida cotidiana e, por fim, são ensinados, 

aprendidos e avaliados de forma individualizada. 

Fica-nos claro que em sua visão, o currículo acadêmico é permeado 
pelos interesses e pela ideologia dos que detêm o poder, não sendo, 
portanto, adequado para uma prática pedagógica radical. (Moreira, 
1990.p.77) 

 

Ao tratar especificamente do conhecimento escolar, Michael Young (2007) 

referencia os estudos de Basil Bernstein (1971) que discute as fronteiras do conhecimento 

apresentadas como as relações entre os conteúdos. De acordo com o autor, ao propormos 

a criação de um novo conhecimento, seja na universidade ou na escola, será necessário 

cruzar essas fronteiras e colocar as identidades em questão.  

Partindo da perspectiva sócio histórica apresentada por Ivor Goodson (1995), é 

possível também compreender como as matérias escolares, métodos e cursos de estudo 

foram, e ainda são utilizadas como meio de diferenciação dos estudantes. Destaca-se, 

desta maneira, a necessidade de questionar a ideia de epistemologia de um campo 

disciplinar específico, passando a entender as diferentes disciplinas como construções 

sócio históricas e como meio pelo qual são criados padrões de estabilidade e mudança. 

Desta forma, a história do currículo deve estar centrada nos determinantes sociais 

e políticos da organização educacional, sendo produzido a partir das relações entre os 

grupos que o elaboraram e colocaram em prática. É necessário entender interesses e 

embates entre os atores sociais e relacionar as prioridades sociais e políticas na escolha 
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do repertório curricular. O conhecimento no currículo ao ser visto desta maneira está 

sujeito a mudanças e flutuações, não num processo evolutivo, mas sim, de rupturas. É 

interessante deixar claro que o currículo e os conhecimentos escolares são propostos de 

acordo com aspectos sociais, culturais e temporais. 

Uma história do currículo não deve tampouco cair na armadilha de ver 
o processo de seleção e organização do conhecimento escolar como um 
inocente processo epistemológico em que acadêmicos, cientistas e 
educadores desinteressados e imparciais determinam, por dedução 
lógica e filosófica, aquilo que melhor convém ensinar às crianças, 
jovens e adultos. (SILVA, 1995. p.08) 

 

A história do currículo se cruza com os conhecimentos e os saberes escolares no 

sentido de deslocá-los com o objetivo de apresentar uma maior “visibilidade social”, 

afinal este se coloca na sociedade como um produtor de identidades e subjetividades 

sociais determinadas. As relações entre conhecimento e controle estão presentes na 

produção, negociação e reprodução dos currículos escolares que são validados por fatores 

externos e internos, como a intervenção do estado nas discussões do que deve ou não ser 

ensinado e a “tradução” para uso em ambiente educacional (GOODSON, 1995). 

A elaboração do currículo também pode ser entendida como um processo, no qual, 

se inventa tradições. A partir dos estudos de Eric Hobsbawn (1997), a tradição pode ser 

definida como  

[...] conjunto de práticas normalmente reguladas por regras tácitas ou 
abertamente aceitas; tais práticas de natureza ritual ou simbólica, visam 
inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição 
o que implica automaticamente, uma continuidade em relação ao 
passado. Aliás, sempre que possível tenta estabelecer continuidade com 
um passado histórico apropriado. (p.9) 

 

Inseridas nessas tradições, encontramos os conhecimentos escolares os quais 

podem ser classificados em acadêmicos, utilitários e pedagógicos. Segundo Goodson 

(2011), a tradição curricular mais valorizada é a acadêmica por ser de alto status e garantir 
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a distribuição de recursos, isto ocorre porque se encontra vinculada à institucionalização 

de exames externos e a estruturação de um corpo rígido de conhecimentos. É necessário 

que uma disciplina escolar seja considerada como tal para que possa se consolidar dentro 

do currículo escolar, proporcionando um campo de disputas tanto internas e externas, a 

fim de garantir a estabilidade.  

As metodologias de ensino e os sistemas de aprendizagem das crianças são 

características da tradição pedagógica e como tal, desafia a identidade dos professores 

como especialistas e figuras de autoridade na sala de aula. No âmbito do utilitário, temos 

a centralidade do conhecimento pessoal e social, trazendo a abordagem de senso comum, 

que apresenta como objetivo atender as necessidades do mundo do trabalho, o que 

evidencia sua utilização nas recentes propostas curriculares (GOODSON, 1983). 

Com base nessas tradições, Goodson (1995) nos apresenta padrões de diferenciação 

curricular, assim 

A tradição acadêmica estava reservada ao aluno de escola secundária 
(“Grammar School”), aluno que era destinado às profissões liberais e 
aos cargos de direção ou altos negócios. O currículo  mais utilitário das 
escolas técnicas estava destinado aos alunos que se preparavam para o 
trabalho em “ciências ou artes aplicadas”. Para o futuro trabalhador 
manual da escola secundária moderna enfatizava - se o currículo 
utilitário e pedagógico; estes estudos atuavam “apelando diretamente 
para interesses que ele (currículo) despertaria tocando em assuntos 
práticos de negócio” (Curriculum and Examinations, 1972.p.4 apud 
GOODSON, 1995.p.93) 

 

A primeira fonte base de conhecimento é o conteúdo, a partir dele se estabelece um 

conflito social contínuo dentro da matéria, afinal não se pode ter como certo de que o 

conhecimento curricular seja neutro (GOODSON, 1995), e a pergunta: “O que deve-se 

ensinar?” ecoa dentro dos currículos. 

Com base na experiência inglesa, Goodson (1995) relata que houve uma 

aproximação que estabeleceu vínculos entre os conhecimentos acadêmicos e escolares 
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por volta da segunda metade do século XIX, e que se estruturaram a partir dos exames 

universitários.  

Entretanto, as escolas não podem ser vistas como universidades e suas funções de 

ensino são diferentes. Segundo a leitura que Goodson (1995) realiza sobre as críticas 

feitas por Veblen, as escolas envolveram-se em uma “barganha diabólica” ao estabelecer 

contato com o meio universitário, pois 

[...] deixaram de se preocupar primordialmente com questões 
fundamentais da prática de escolarização e começaram a se envolver 
em problemas de status, através de uma erudição universitária mais 
convencional (idem, p.69-70). 

 

No processo de tornar-se uma disciplina escolar, entende-se que estas não podem 

ser compreendidas como entidades monolíticas, mas sim, como amálgamas mutáveis de 

subgrupos e tradições; são evidenciadas as dimensões da evolução de uma comunidade, 

que promove objetivos pedagógicos e utilitários e que a define como uma disciplina 

acadêmica, ligada às universidades, garantindo status, recursos e território (GOODSON, 

1995). 

Ao se falar sobre a estabilidade curricular é preciso pensar sobre os atores 

disciplinares que agem externamente e internamente, que segundo Goodson (1995) são 

mediados pela procura de recursos e de apoio ideológico. Desta maneira, seria possível 

evitar discursos unidimensionais e pluralistas. Quando há um conflito ou desestabilidade, 

a mudança curricular é gradual. 

Ao estabelecer mudanças em práticas já institucionalizadas, ocorre uma 

interferência nas tradições que vinham sendo mantidas, inserindo novos padrões.  

Assim, o ensino se apresenta como uma instituição sujeita a reestruturações que em 

geral, ocorrem de cima para baixo, até alcançar o ambiente de sala de aula (GOODSON, 

2008). 
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Ao abrir o leque das disciplinas escolares, considero que cada uma com sua 

particularidade estabeleceu, e ainda hoje estabelece, um campo de lutas para manter sua 

estabilidade nos currículos. Entretanto, a disciplina de História por apresentar um caráter 

evidentemente político, também estabelecido por tradições, parece ser uma das que mais 

sofreu influências e alterações na elaboração de seu currículo. Recentemente com a 

construção da BNCC, ganhou destaque nas mídias em virtude de discussões que 

perpassam seu campo epistemológico. 

Entendo que seria importante relatar uma experiência vivida no curso de 

Licenciatura e Bacharelado em História, em uma universidade particular de Campinas, 

interior de São Paulo, durante as aulas na disciplina Historiografia Geral, em 2004. Um 

renomado professor explicava a importância da História para o desenvolvimento da 

sociedade e na sua fala frisava repetidamente a palavra ciência, demonstrando toda a 

erudição do conhecimento histórico. Ao final da explicação, pergunta à sala: “A História 

pode ser considerada uma ciência?”. Um aluno responde, timidamente, que não. Então, o 

professor afirma que se a História não fosse ciência, não haveria motivos para estudá-la 

na escola. 

 Esta experiência traduz nitidamente a questão de que os conhecimentos 

acadêmicos são relevantes no que diz respeito à permanência e estabilidade das 

disciplinas escolares nos currículos. Segundo Goodson (1995), o sistema educacional foi 

concebido de modo a assegurar a estabilidade e dissimular as relações de poder que 

sustentam as ações curriculares, desta forma 

Os assuntos internos e as relações externas da mudança curricular 
deveriam ser aspectos inter-relacionados em qualquer análise de 
reforma educacional. Quando o interno e o externo estão em conflito 
(ou dessincronizados) a mudança tende a ser gradual ou e efêmera. 
(GOODSON 1997.p.29) 
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As disciplinas acadêmicas são caracterizadas por estabelecer uma tradição 

organizada pelos “homens do conhecimento7”, ou seja, pessoas qualificadas que são 

treinadas e justificam os conhecimentos por meio de padrões inteligíveis. Esta visão é 

sustentada por agências educacionais, órgãos governamentais, associações disciplinares, 

até mesmo, e não de forma menos importante, pela mídia (GOODSON, 1990). São 

responsáveis pela formação de profissionais e cientistas (BITTENCOURT, 2009). 

Já as disciplinas escolares são derivadas do melhor trabalho de acadêmicos 

especialistas8 e possuem uma identidade social que assegura um sistema como elementos 

importantes de estabilização, conservação e adaptações constantes. Desta maneira é 

possível pensá-las como elementos de reprodução social (GOODSON, 1995). Neste caso, 

o objetivo é formar um cidadão comum que necessita de ferramentas intelectuais variadas 

para compreensão do mundo em que vive (BITTENCOURT, 2009). 

Segundo Gabriel (2016), o conhecimento legitimado para ser ensinado nas escolas 

pode ser entendido como um “veiculador da verdade racional científica” que se diferencia 

de uma suposta falsa consciência. 

Os saberes escolares são caracterizados pelos conteúdos a serem ensinados ou 

transmitidos no ambiente escolar, geralmente atrelados a cultura de um determinado 

tempo e espaço, e resultantes de lutas e negociações políticas que envolvem legitimações 

ou contestações de poderes em diferentes níveis9 (OLIVEIRA, 2012; MONTEIRO, 

2013).  Para Goodson (1995), é importante que a história do currículo nos permita 

compreender o conhecimento escolar como um artefato social e histórico, sujeito a 

mudanças e flutuações. 

 
7 Termo utilizado por Ivor Goodson (1990) 
8 Termo utilizado por Ivor Goodson para designar profissionais acadêmicos. 
9 De grupos sociais, no campo acadêmico ou no contexto educacional mais específico. 
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Petrucci-Rosa (2018) afirma que os saberes escolares podem ser entendidos como 

os “conteúdos” que representam uma didatização dos saberes acadêmicos e científicos, 

produzidos com a finalidade de atender as necessidades pedagógicas de seleção, 

reorganização e valorização de determinados temas no processo de ensino e 

aprendizagem. 

A relação entre os saberes escolares e acadêmicos se estabelece através da 

transposição didática, conceito de Chevallard (1991) que remete à passagem do saber 

acadêmico ao saber ensinado, para isso é necessário que se tenha um corpo de 

conhecimento, ou seja, um todo organizado.  

Fonseca (2006) apresenta a transposição didática como um trabalho de 

reorganização e reestruturação do conhecimento por meio de dispositivos mediadores, 

que permite que o saber produzido nas universidades possa ser assimilado pelo público 

escolar. 

Voltando para Chevallard (2013), é possível identificar que a relação didática une 

três objetos, sendo eles: o professor, o ensino e o conhecimento ensinado. Entretanto, o 

conhecimento seria um elemento conflitante, pois 

[...] é ao mesmo tempo o ingrediente essencial da vida didática e um 
dos mais frágeis e ocultos de seus constituintes, a ser referido apenas 
alusivamente e indiretamente. Curiosamente, o conhecimento no 
sistema de ensino parece gerar atitudes ambivalentes por parte daqueles 
que são responsáveis por ele – ou seja, os atores que são realmente 
agentes do sistema. Há, portanto, mais do que um toque de sacralidade 
e medo nas reações que o conhecimento inspira, como se alguma coisa 
deva ser mantida em segredo. Para colocar claramente, o conhecimento 
é o esqueleto no armário10. (p.07) 

 

Pensar a disciplina escolar com a concepção de transposição didática é 

compreender que elas decorrem das chamadas ciências eruditas de referência, 

 
10  Nota da tradutora: “esqueleto no armário” é uma expressão da língua inglesa que designa algo que está 
escondido e deve ser mantido em segredo.   
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dependentes da produção das universidades. Neste caso, a escola seria parte de um 

sistema produzido por ela e organizado pela mediação da “noosfera” - que pode ser 

entendido como os agentes sociais externos à sala de aula. E a didática – que corresponde 

aos métodos e técnicas pedagógicas - seria o elemento necessário para realizar a 

transposição tendo como objetivos evitar o distanciamento entre a produção científica e 

o que deve ser ensinado e criar mecanismos para que este conhecimento seja transmitido 

de forma adequada. 

Entretanto, segundo Bittencourt (2009), nem todos os autores concordam com o 

conceito da “transposição didática” questionando o fato de que o conhecimento escolar 

vai além da epistemologia e relacionando-o aos instrumentos de poder de determinados 

órgãos da sociedade. A autora nomeia esta concepção como “disciplina escolar como 

entidade específica”.  

Na “disciplina escolar como entidade específica”, os conhecimentos se 

constituem “por intermédio de uma teia de outros conhecimentos” (BITTENCOURT, 

2008, p. 38). Desta maneira, os autores que adotam essa abordagem valorizam os 

conhecimentos a partir da cultura escolar e consideram o contexto histórico e as relações 

de poder intrínsecas no ambiente escolar. 

Sob essa perspectiva, as disciplinas escolares não podem ser entendidas como 

meras metodologias, mas sim como parte integrante da cultura escolar e a seleção de 

conteúdos passam a ser dependentes de finalidades específicas que atendam aos interesses 

das instituições de ensino.  

E entende-se que  

“[...] tem sido fundamental conhecer a história das disciplinas 
para identificar os pressupostos que possibilitam entender os 
liames e as diferenças entre a disciplina escolar e as ciências 
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de referência, uma vez que cada disciplina possui uma 
história.” (BITTENCOURT, 2008. p.40) 

 

Na “disciplina escolar como entidade específica”, a seleção de conteúdos não é 

resultado apenas dos objetivos da academia, mas sim de um complexo sistema de valores 

e interesses da escola e do papel desempenhado por ela na sociedade, se apresentando 

como parte integrante de uma cultura escolar. 

 No campo da História, é possível identificar tensões no que diz respeito à 

didática11, que acabou por criar um “campo híbrido” 

[...] as contribuições do campo curricular se amalgamaram às 
contribuições do campo da didática e passaram a reconhecer a 
especificidade epistemológica dos conhecimentos escolares (Monteiro, 
2010), conferindo centralidade ao caráter disciplinar dos currículos. 
(OLIVEIRA, 2012.p.51) 

 

a partir disso o conhecimento escolar e suas bases epistemológicas se tornaram objetos 

de investigação das pesquisas, mas antes de dialogar com esta questão trago a 

possibilidade de uma educação baseada na noção de ecologia dos saberes. (SANTOS, 

2007) 

A educação baseada na ecologia dos saberes nos permite questionar as fronteiras 

do conhecimento estabelecidas na modernidade, visto que defende “[...] práticas de 

conhecimento que possibilitam ou impedem certas intervenções no mundo real.” 

(SANTOS, 2007. p.89). Este movimento, segundo Candau (2016), estaria ligado ao 

multiculturalismo aberto e interativo acentuando a construção de sociedades 

democráticas que articulam com políticas de igualdade e identidade, que de certa forma 

 
11 Segundo Oliveira (2012), a didática pode ser entendida como um repertório de técnicas que oferece 
instrumentos que possibilitam a transmissão de conhecimentos. 
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se opõe ao chamado multiculturalismo diferencialista que nega as diferenças, inviabiliza-

as e as silencia. 

A ecologia dos saberes estaria inserida em um pensamento pós-abissal12 e pode 

ser definida pela convivência harmoniosa e democrática dos saberes a qual permite que 

os conhecimentos de movimentos sociais e acadêmicos dialoguem possibilitando a 

universalização dos conhecimentos, partindo do pressuposto de “[...] que não há 

ignorância em geral nem saber em geral. Toda ignorância é ignorante de um certo saber 

e todo saber é a superação de uma ignorância particular.” (SANTOS, 2004). 

Segundo Boaventura de Sousa Santos, em entrevista a Folgado (2014) a ecologia 

de saberes se constitui como um diálogo ligado à prática democrática de movimentos 

sociais e só caminha a partir das experiências, assim  

“Quando iniciamos um qualquer processo de diálogo centrado 
num tema (terra, saúde, direitos humanos) tendemos a juntar 
apenas os movimentos e cientistas que trabalham 
especificamente nessa área. E isso é um convite ao fracasso. É 
preciso trazer outros movimentos e outros saberes 
transversais.” (p.334) 

Ao possibilitar essa movimentação dialógica é permitido inserir nas universidades 

conhecimentos populares/ não universitários, que até então, estariam separados por uma 

linha visível que demarca os conhecimentos científicos das experiências vividas que são 

muitas vezes “[...] desperdiçadas, tornadas invisíveis, assim como seus autores, e sem 

uma localização territorial fixa” (SANTOS, 2007). 

 Entretanto, segundo Boaventura de Souza Santos (2007) este território existe e 

situa-se na “zona colonial”, um espaço de crenças e comportamentos incompreensíveis 

que demarca “o estado de natureza” como povos selvagens e incivilizados e condena uma 

 
12 Candau (2016) define o pensamento pós-abissal como um desestabilizador de saberes e concepções de 
realidades engessadas. 
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grande parcela dos seres humanos. As colônias se colocam como um modelo de exclusão 

radical que mantém sua posição na modernidade e se adequa ao momento histórico. 

Santos (2004) nos instiga a pensar sobre o conhecimento que parte das 

experiências de vida ao concordar com Walter Benjamin de que a modernidade não 

proporciona uma riqueza de experiências, o autor afirma que  

“A pobreza de experiência não é expressão de uma carência, 
mas antes a expressão de uma arrogância, a arrogância de não 
se querer ver e muito menos valorizar a experiência que nos 
cerca apenas porque está fora da razão com que a podemos 
identificar  e valorizar” (p.785) 

Desta forma, é possível concluir que as experiências mundiais vêm sendo 

desperdiçadas pela tradição científica e filosófica ocidental, assim Santos (2004) propõe 

uma crítica por meio da sociologia das ausências e da sociologia das emergências. 

A sociologia das ausências teria como função identificar a subtração das 

experiências produzidas e fazer com que elas se tornem mais presentes, contribuindo para 

uma ampliação da visão de mundo e tendo como objetivo reconstruir as relações da 

modernidade para além das relações de subalternidade, revelando a diversidade e 

multiplicidade das práticas sociais. Para construí-la, Santos (2004) apresenta duas 

questões: por que uma visão tão excludente obteve grande primazia nos últimos duzentos 

anos? E, como confrontar e superar essa concepção? Questões estas que também se 

apresentam neste trabalho, ainda que de forma secundária. 

Já a sociologia das emergências visa ampliar o presente e traçar possibilidades e 

expectativas futuras por meio dos saberes, para isso seria necessário um trabalho de 

tradução que pode ser definido como um “procedimento que permite criar inteligibilidade 

recíproca entre as experiências de mundo” (SANTOS, 2004. p.800). 

Assim, trabalhar os currículos por meio da sociologia das ausências e sociologia 

das emergências parece ser um recurso para os processos de combate aos preconceitos 
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existentes gerados pela modernidade, inclusive os raciais, pois é uma perspectiva que visa 

romper com as exclusões e silenciamentos oriundos da reorganização global da economia 

capitalista que também (re)produz uma diferença epistemológica anulando a existência 

de outros saberes, e mantendo os saberes não ocidentais fora dos debates. 

No processo de aprendizagem conduzido pela ecologia dos saberes é crucial a 

comparação entre o conhecimento que está sendo aprendido e o que é desaprendido 

(SOUSA, 2007). Assim, permite-nos pensar os currículos de sujeitos para além da 

racionalidade moderna, e contribui significativamente para os estudos decolonizadores e 

para a educação das relações étnico raciais. 

Retomando a necessidade de regatar a história das disciplinas e suas tradições para 

estabelecer os limiares e diferenças entre disciplina acadêmica e escolar, apresento a 

seguir algumas discussões a respeito do conhecimento escolar da disciplina História. 

 

2.1. Conhecimento Escolar na Disciplina História: Aspectos Históricos e 
Epistemológicos 

 

Entendemos o saber escolar como diferente do conhecimento acadêmico, afinal 

tal como Goodson (1990), observamos que a tradução da disciplina acadêmica para 

matéria escolar exige uma considerável adaptação. Entretanto, em alguns momentos, o 

processo de construção do conhecimento histórico escolar parece ser indissociável às 

tensões estabelecidas pela historiografia. Segundo Bittencourt (2009), “a História escolar 

tem um perfil próprio, mas há um intercâmbio de legitimações entre as duas entidades 

específicas.” (p.49) 

Monteiro (2007) defende o conhecimento histórico escolar como um lugar de 

fronteira, definindo–o como “[...] o lugar onde são demarcadas as diferenças, mas onde 
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também é possível produzir aproximações, diálogos, ou distanciamento entre as culturas 

que entram em contato” (MONTEIRO e PENNA, 2011. p.194), transitando entre  

[...] os campos da História acadêmica, da Educação e dos efeitos de uma 
“transposição didática” ou de um “trabalho de didatização”, na qual 
professores e alunos são sujeitos ativos nesse processo. (AMORIM  e 
MONTEIRO, 2019.p.28). 

 

Pensar o ensino de História também remete aos autores o lugar de encontros, 

diálogos, marcação de diferenças, voltando-se tanto para questões epistemológicas como 

também políticas e culturais (MONTEIRO  e PENNA, 2011.). 

Em concordância com tal apontamento, Giavara (2018) apresenta que tanto a 

História como disciplina acadêmica quanto como escolar possui uma trajetória de 

formação comum, não existindo uma distinção entre esses saberes durante seu processo 

de consolidação na Europa do século XIX, sendo difícil diferenciar os dois campos. 

Entretanto, é preciso deixar claro que o saber acadêmico sempre será construído 

anteriormente ao saber ensinado (MONTEIRO, 2013). 

Segundo Oliveira (2012), a escolha dos conteúdos históricos é dada em uma 

totalidade pela representação da cultura europeia, utilizando como critérios a cronologia, 

os modos de produção, e conceitos, enfatizando que a base do conhecimento é o conteúdo, 

fator este que reafirma a ideia de uma tradição curricular.  

Mesmo que precise considerar, nas propostas curriculares, a 
diversidade cultural, permanece a ideia de uma cultura comum que 
precisa ser ensinada a todos e que, ao ser aprendida, pressupõe a 
garantia da formação cidadã crítica, da inclusão no mercado de trabalho 
e da inclusão social, finalidades, dentre outras, a serem alcançadas no 
processo de escolarização. (Idem, p.62) 

 

A tradição estabelecida para a disciplina escolar  História remete à necessidade de 

proporcionar transformações sociais, a criação de uma sociedade mais justa e igualitária, 

ampliar a visão de mundo, formar identidades, e é através desta que os conteúdos são 
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selecionados. Quando as tradições são rompidas ou questionadas, as discussões sobre a 

estabilidade disciplinar que se encontra ameaçada são ampliadas. 

A História como campo de conhecimento nem sempre teve as mesmas 

características que possui hoje. Modificou-se com o tempo consolidando-se como um 

saber teoricamente fundamentado somente no século XVIII. Para Fonseca (2006) 

Da Idade Média ao século XVII predominou uma história apoiada na 
religião e marcada por uma concepção providencialista, segundo a qual 
o curso da história humana definia-se pela intervenção divina. A 
afirmação do Estado-Nação desviou, pouco a pouco, os objetivos do 
conhecimento histórico para o pragmatismo da política, servindo, cada 
vez mais à educação dos príncipes e à legitimação do poder. O discurso 
historiográfico foi deixado de lado a genealogia eclesiástica para se 
fixar na genealogia de dinastias e de nações, traço que manteve forte 
até o início do século XX. (p.21) 

 

Em concordância, Santos (2011) afirma que a História se consolida como 

disciplina de conhecimento científico a partir do momento em que é entendida como um 

importante instrumento do Estado na construção do conceito de nação, sendo capaz de 

explicar o mundo político e social. No Brasil, tal fato teria ocorrido após o processo de 

independência e mediante a necessidade de se consolidar uma identidade nacional.  

Assim, no Brasil do século XIX, destacavam-se nos textos históricos figuras da elite, do 

Estado, os chefes políticos, no qual apenas o lado dos “vencedores” era colocado à mostra, 

enfatizando o caráter positivista da História, presente até meados do século XX na 

historiografia brasileira. 

Segundo Abud (2007), a partir de uma perspectiva de progresso da humanidade,  

no positivismo, destacavam-se alguns postulados epistemológicos como: o estudo de 

fontes oficiais; elaboração de rigorosos métodos de análises; narrativa cronológica como 

única forma de escrever a História; e a ênfase no seu caráter científico, com a apresentação 

de métodos, princípios e meios de verificação. 
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Durante muitos anos, as bases do ensino de História estiveram fundamentadas na 

compreensão dos “grandes acontecimentos”, pautados na ideia da construção nacional a 

partir das noções de pátria, tradição, família, nação e sob forte influência da tradição cristã 

(FONSECA, 2006). Vale lembrar que em um momento que o Brasil estava sob domínio 

português - e que a História nem mesmo era considerada uma disciplina escolar - os 

responsáveis pela organização do ensino eram os jesuítas. 

O Ratio Studiorum (1599) era a diretriz que organizava o ensino brasileiro até 

1759, data que marca a expulsão dos jesuítas do Brasil pelo Marquês de Pombal. Este 

documento “[...] definia, prioritariamente, procedimentos, e não conteúdos, tendo em 

vista seus objetivos evangelizadores, de formação moral e da difusão das virtudes cristãs.” 

(FONSECA, 2006. p.39) 

Santos (2009) apresenta que, ao longo do século XIX, o papel da Igreja como 

produtora do processo educacional é enfraquecido, entretanto permanece a imagem 

conservadora na formação da cultura brasileira. 

Retomando o fato de que a História somente se constitui como disciplina escolar 

no Brasil após a independência, temos que entre os anos 1820 e 1830 foram propostos 

diversos projetos educacionais, nos quais o ensino dessa disciplina transitou entre a 

“História Sagrada”, a “História Universal”, e a “História da Pátria”, visando à formação 

de um cidadão produtivo e obediente às leis (FONSECA, 2006). 

Ao final do século XIX, na Europa, a grande preocupação das elites era incluir as 

classes trabalhadoras urbanas no sistema de ensino, enquanto no Brasil o problema dizia 

respeito à exclusão da extensa população escrava, além de mestiços e negros alforriados, 

e brancos livres e pobres. 

Nessa época, as referências à escravidão no ensino de História eram 
apenas pontuais, sendo ela apresentada, sobretudo, como elemento da 
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produção açucareira no Brasil, efeito quase inevitável da montagem da 
colonização portuguesa na América. (FONSECA, 2006.p.92) 

 

Neste contexto e no início do século seguinte, emerge na historiografia uma nova 

vertente: o Movimento dos Annales, e aos poucos, a corrente positivista passa a ser 

superada. O contato com as Ciências Sociais permite que a História passe a observar, 

além dos grandes acontecimentos. A “História de baixo”, ainda que de forma ligeiramente 

tímida, começa a conquistar um espaço nos currículos nacionais, entretanto ainda leva 

algum tempo para que o conhecimento escolar possa a ter como enfoque a construção das 

múltiplas identidades, compreendendo que “[...] a escrita de História é fruto de seu tempo, 

de modo que o historiador responde às demandas que são contemporâneas [...]” 

(GIVARA, 2018. p.56). 

A criação da FFLCH da USP, em janeiro de 1934, define um momento 

significativo de separação entre a História acadêmica e a escolar, pois, até então, os 

responsáveis pelo ensino de História eram, em sua maioria, formados em Direito e 

Economia (MARTINS, 2000). Cabe lembrar, que este curso contou com a presença de 

historiadores dos Annales em sua formação (ABUD, 2011). 

Até a década de 1930, as elites colocaram em destaque a questão da identidade no 

centro das reflexões sobre a construção da nação, vendo a mestiçagem como uma 

perspectiva preocupante que envolvia a população afro-brasileira (FONSECA, 2006). 

As reformas educacionais de 1930 e 1940 inseriram o ensino de História no centro 

das propostas curriculares focadas na formação da identidade nacional. Ao voltarmos 

nosso olhar para Reforma Francisco de Campos (1931), que defendia programas e 

instruções sobre os métodos de ensino, é possível ver a História como elemento central 

da educação política. Muitos professores teriam criticado esta decisão, pois para eles “[...] 

a História do Brasil estava diluída na História da Civilização e com sua carga horária 
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diminuída” (FONSECA, 2006, p.53). Posteriormente, na Reforma Capanema (1942), a 

História do Brasil se tornaria presente como uma disciplina autônoma, confirmando seu 

objetivo relacionado à formação moral e patriótica. 

Entretanto, esta autonomia não resistiria muito, pois durante o período do Regime 

Militar o currículo passava a ser concebido como um aparato de controle social, 

adequando-se aos interesses do Estado autoritário que se estabelecia. 

A reorganização do ensino de História teve, pois, conotações políticas, 
passando a ser de competência dos órgãos públicos, tecnicamente 
aparelhados para os fins que se adequassem àquela doutrina 
(FONSECA, 2006.p.56) 

 

Tal perspectiva impedia que a proposta da Escola dos Annales repercutisse com 

profundidade.  

A disciplina escolar História passa por momentos de tensão, sendo destituída de 

seus discursos e passa a ser substituída Estudos Sociais. Entretanto, por não possuir um 

correspondente acadêmico, esta disciplina não permanece nos currículos. Tal movimento 

vai ao encontro da hipótese levantada por Goodson (1997) que afirma que a estabilização 

de uma disciplina escolar é dependente do seu campo científico e da sua carreira 

universitária.  

Após 21 anos da supressão de direitos políticos e de liberdade, e com a volta da 

disciplina escolar História aos currículos nacionais, apresentam-se novas possibilidades 

para pensar a realidade brasileira, sendo necessárias mudanças que viriam na década 

seguinte. Prezou-se a formação da cidadania, entendida como um conjunto de direitos e 

deveres, e da garantia de acesso a conhecimentos socialmente construídos. As novas 

propostas estavam ligadas a uma análise crítica da sociedade brasileira, abrindo espaço 

para as classes menos favorecidas como sujeitos da História. Ao mesmo tempo em que 
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indicava alterações significativas na organização de conteúdos, também representava 

disputas para manter a hegemonia e a naturalização de conhecimento (GIAVARA, 2018). 

Ao final dos anos 1980 e início dos 1990, a história a ser ensinada tinha 

predominantemente seus pilares estabelecidos no materialismo histórico e a historiografia 

brasileira se expunha cada vez mais à “Nova História”. Segundo Fonseca (2006), neste 

período a qualidade do ensino ministrado nas escolas estaria diretamente relacionado à 

capacidade de levar os debates historiográficos para a educação básica. 

Para Giavara (2018), os saberes histórico-escolares sofreram mudanças com o 

desenvolvimento das novas tecnologias das sociedades contemporâneas, na qual as 

expressões de memória passam a ser virtualizadas, e neste contexto passam a ter como 

missão fazer com que as novas gerações se apropriem de valores identitários e dos 

conhecimentos acumulados pela sociedade, evidenciando os novos desafios para a 

disciplina. Já para Bittencourt (1998), o ensino de História passa a ter como objetivo as 

“[...] relações entre as atuais necessidades da sociedade contemporânea e o conhecimento 

histórico a ser vinculado pelas propostas curriculares.” (p.14). 

Vale ressaltar que a forma de organização dos conteúdos históricos - desde sua 

origem até os dias atuais - seguem uma linearidade, por etapas e com características 

evolucionistas. Este modelo é denominado por Silva e Meireles (2017) como “modelo 

quadripartido da História”, dividindo-a entre Antiga, Medieval, Moderna e 

Contemporânea, o que nitidamente transparece que “a cada um dos períodos da história 

europeia, correspondia um equivalente no Brasil” (ABUD, 2011. p.69), estreitando 

fortemente a influência europeia no ensino de História Brasileira. 

A História escolar não nasceu no Brasil, ela foi caudatária da europeia 
tal como foi na versão acadêmica. Na sua institucionalização, seguiu os 
roteiros já traçados na Europa e em especial, na França. (ABUD, 2011. 
p.70) 
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As leis 10.639/2003 e 11.654/2008 impactaram na disciplina História como 

possibilidades de ruptura com as tradições que vinham sendo construídas. Para Oliveira 

(2012), 

Mesmo que se precise considerar, nas propostas curriculares, a 
diversidade cultural, permanece a ideia de uma cultura comum que 
precisa ser ensinada a todos e que, ao ser aprendida, pressupõe a 
garantia da formação cidadã crítica, da inclusão no mercado de trabalho 
e da inclusão social, finalidades, dentre outras, a serem alcançadas no 
processo de escolarização.” (p. 62). 

 

Nas discussões que envolvem a seleção de conteúdos, os julgamentos e as práticas 

de acadêmicos especialistas que pesquisam a área tem grande relevância. Assim, a busca 

pela estabilidade da disciplina de História conta com alguns órgãos e associações. Em 

Goodson (1995), temos que o debate sobre os currículos escolares reafirmam e 

reconstituem padrões de tradição e estabilidade. Inicialmente a definição do que deveria 

ser estudado foi dada pelo IHGB e pelo Colégio Pedro II, e mais recentemente esse debate 

tem-se o envolvimento dos GT da ANPUH, em especial o de Ensino de História.  

Tanto o IHGB quanto o Colégio Pedro II se mantiveram os responsáveis pela 

busca de uma identidade brasileira e de sua inserção nos currículos escolares, sendo o 

primeiro uma referência aos saberes acadêmicos e o segundo aos escolares. Essa conexão 

entre as duas instituições também pode ser firmada pelo fato de que durante o século XIX, 

os historiadores associados ao IHGB também eram professores do Colégio Pedro II. 

Os professores catedráticos do Colégio Pedro II possuíam um status 
acadêmico equiparado aos catedráticos do ensino superior, muitas 
vezes sendo eles mesmos os integrantes das cátedras nos dois níveis de 
ensino. No Colégio Pedro II, os catedráticos além de escrever os 
compêndios usados pelos alunos, participavam da Congregação, 
elaboravam o programa de ensino e tomavam parte das principais 
decisões políticas e pedagógicas do Colégio. (SANTOS, 2011.p.18) 
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O Colégio Pedro II, instalado no Rio de Janeiro em 1838, teve como modelo os 

colégios franceses criados por Napoleão Bonaparte e por um longo período apresentava 

grande influência na construção e aplicação dos manuais de ensino da História. Este 

momento histórico marcava a consolidação da monarquia e os governantes se 

preocupavam com a necessidade da construção de um sentimento de nação que deveriam 

ser transmitidos à população por meio da educação e da cultura. 

Assim, Abud (2007) aponta para o fato de que o Colégio Pedro II ter sido o 

responsável pela introdução da História como disciplina escolar e até 1931 – sendo a 

única escola autorizada a emitir o certificado de conclusão do curso secundário – teria se 

colocado como a escola modelo brasileira, criando uma tradição curricular que se mantém 

até os dias de hoje. 

Por outro lado, o IHGB apresenta um importante papel no ensino de História 

brasileiro no momento que tinha como missão a elaboração de uma História nacional. 

Assim no decorrer do século XIX, a visão de historiografia estabelecida pelo Instituto era 

bastante influenciada pelas ideias iluministas, concebida cronologicamente e justificando 

sua necessidade como uma forma de utilizar o passado para a compreensão do presente. 

Com o objetivo de construir uma identidade nacional, naquele momento, não 

poderia haver uma ruptura com os colonizadores que estavam presentes no imaginário 

social como civilizadores, desta maneira 

 A alteridade que se buscava com a afirmação de identidade caminhou 
por duas vias. No plano externo, os outros, os representantes da 
barbárie, eram as novas repúblicas americanas. Internamente, os outros 
eram os excluídos do projeto de Nação, pois se tratava de gente 
incivilizada: Os negros e os brancos. O conceito de nação era 
eminentemente restrito aos brancos. (ABUD, 2007. p.109) 

 



47 
 

Era apresentada uma dualidade na busca da identidade nacional que ao mesmo 

tempo em que tinha que demonstrar as origens civilizadas, representadas pelos povos 

europeus, se esquecia dos “contornos da identidade nacional” (Idem, 2007). 

No ano de 1847, Karl Phillipe Von Martius venceu o concurso de monografias 

promovido pelo IHGB e que tinha como propositura a escrita da História do Brasil, no 

qual detalhava os conhecimentos fundamentais para a construção de uma proposta para a 

identidade nacional, apresentava 

[...] uma História que partisse da mistura das três raças para explicar a 
formação da nacionalidade brasileira, ressaltando o elemento branco e 
sugerindo um progressivo branqueamento como caminho seguro para a 
civilização. (FONSECA, 2006) 

 

Francisco Adolpho Varnhagem reforçaria as ideias apresentadas anteriormente, 

confirmando a “História como mestra da vida” vinculada ao projeto político de 

constituição de um Estado Nacional (SANTOS, 2009). 

É a partir dessa concepção que a História se insere como disciplina escolar no 

Brasil, constituída a partir de duas instituições pertencentes à esfera nacional, regida por 

uma monarquia. 

Ao me referir à ANPUH, retomo a concepção de comunidades disciplinares 

presente em Goodson (1990;1995) que nos apresenta essas como elementos fundamentais 

para compreensão da natureza dos conhecimentos disciplinares, pois são uma referência 

na disputa por status, recurso e território, trazendo consigo um corpo de conhecimentos 

respeitado. 

A fundação da ANPUH se deu em 19 de outubro de 1961- inicialmente com o 

nome de Associação de Professores Universitários de História - por um grupo de 

professores universitários que teve como uma das primeiras pautas de discussão sobre a 
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influência do taylorismo nas reformas educacionais e buscando a expansão da 

universidade brasileira, na qual  

o curso de graduação em História carecia de incentivo à pesquisa, além 
de remodelações em seu padrão pedagógico, administrativo e 
curricular. (GIAVARA, 2018, p. 64) 

 

Em 1964, período marcado pela falta de liberdade de expressão, essa entidade teve 

um papel atuante nos debates sobre a reestruturação do ensino se mantendo contrária à 

lógica empresarial (Idem, 2018). 

Entretanto, foi somente a partir dos anos 1970 que acrescentou aos seus debates 

assuntos relacionados à disciplina escolar ao participar dos debates a respeito da 

supressão dos Estudos sociais (Idem, 2018), rompendo com a suposta tradição 

estabelecida pelo período da ditadura militar. 

 Segundo Giavara (2018), foi somente em 1977, no XI Simpósio Nacional 

realizado em Florianópolis/SC que se oficializou a efetiva participação de estudantes e 

professores da escola básica na ANPUH, fato este que levou a modificações no Estatuto 

inicial (1962) da entidade. 

No contexto da redemocratização, mobilizações em torno da disciplina escolar 

começam a ser realizadas de forma mais intensa na ANPUH. Giavara (2018) ressalta que 

o número 19 da Revista Brasileira de História apresentou a temática “História em quadro 

negro: escola, ensino e aprendizagem” apontando para a necessidade de inserir o ensino 

de História como uma das preocupações profissionais. 

Neste momento, os currículos também necessitavam atender os novos modelos 

democráticos e  

A disciplina de História passou a ser concebida como um campo de 
investigações científicas e como precursora de criticidade e reflexão 
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entre os educandos. Além disso, a compreensão do ensino escolar como 
vulgarizador do conhecimento acadêmico foi substituída pela ideia de 
que a escola e as disciplinas edificam, pela ação de seus sujeitos em 
condições contextuais próprias, saberes específicos. (GIAVARA, 
2018.pp.74-75) 

 

Neste mesmo período, emerge o estudo da disciplina escolar de História no 

Núcleo Paulista da associação que criou um “Grupo de pesquisa em Ensino” e nos anos 

1990 os debates são intensificados. Segundo Giavara (2018), isso se deu pelo fato de que 

neste momento a universidade já compreendia a disciplina escolar como um campo de 

conhecimento autônomo e como tal deveriam ser pensados diferentes meios de 

enriquecimento das experiências no ensino e o fortalecimento de projetos de formação 

continuada de professores. Tal movimentação resultou no “Projeto de Formação 

Permanente do Professor”, uma parceria entre a SEESP e as universidades paulistas, que 

visava a atualização dos conhecimentos de professores da escola básica.  

2.2. Entre os “Centrismos” 
 

Como discuti até o momento, foi possível depreender que a noção de Europa como 

o centro do mundo se estabeleceu como uma tradição no ensino de História, podendo ser 

entendida como  

[...] um tipo de discurso hierarquizador produzido pelos europeus sobre 
os demais povos do mundo. Tais narrativas fundamentam-se na ideia 
de superioridade da raça branca sobre outras raças, na forma racional 
como se estruturam as sociedades europeias [...]” (PINTO JÚNIOR, 
BUENO e GUIMARÃES, 2016. p.74)  

 

O eurocentrismo se desenvolveu no período em que os historiadores denominam 

modernidade, acompanhado do colonialismo, no qual a superioridade europeia se instala 

como elemento de uma supremacia cultural, política, econômica e racial. (REIS e 

FERNANDES, 2018) 
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Existem múltiplas visões a respeito do eurocentrismo. O economista egípcio 

Samir Amin (1989) o definiria como um culturalismo fundamentado em uma “questão 

mítica” na formação da Europa capitalista e de uma ideologia para todas as sociedades e 

nações, que faz uma leitura do passado projetando uma ruptura moderna que perpassa o 

Mediterrâneo. Já para Murytan Santana Barbosa (2008), o eurocentrismo pode ser 

pensado como ideologia e paradigma cuja estrutura está fundamentada na ideia de 

superioridade do europeu-ocidental. 

No evolucionismo de Spencer e no positivismo de Comte, encontra-se uma 

perspectiva eurocêntrica, na qual  

as sociedades e os povos “pré-modernos” ou “arcaicos” 
deveriam ser estudados como estágios de um caminho 
civilizacional único, cujo ápice seria a Europa Ocidental. 
Assim, pois, o passado destas sociedades deveria ser um 
exemplo inicial deste processo evolutivo. (BARBOSA, 
2008.p. 48) 

Esses foram e tem sido aportes teóricos para a construção do ensino de História, 

tornando-se tão enraizados que há quem acredite não ser possível romper com essas 

balizas, utilizando a justificativa de que o Brasil foi colonizado por europeus e dessa 

forma herdamos seus costumes. A exemplo disso, é importante notar que em uma breve 

pesquisa sobre afrocentrismo em um mecanismo de busca on-line, a troca do termo para 

eurocentrismo é sugerida, como apresentado na imagem abaixo 

 

Figura 1 – Resultado da busca do termo Afrocentrismo13 

 
13 Disponível em: https://www.google.com/search?rlz=1C1FGUR_pt-
BRBR878BR878&sxsrf=ACYBGNRqQZzBfKvdzzuQoY94ZvgQO9ykdQ%3A1577135877473&ei=BS
8BXom5HLbN5OUPz9i6YA&q=afrocentrismo&oq=afrocentrismo&gs_l=psy-
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Neste contexto, temos a formação de movimentos que abordam a África 

empoderada de suas riquezas e culturas. Apresento, inicialmente, o pan-africanismo que 

pode ser caracterizado como a expressão de um pensamento radical e anti-imperialista.  

É o primeiro dessa natureza que se constituiu na história da Filosofia contemporânea, e 

antecede a ideia de afrocentricidade uma vez que é oficialmente formalizado entre as 

décadas de 1880 e 1940 tendo como o objetivo a união dos povos negros em uma unidade 

de soberania global, de modo a restaurar a consciência histórica africana. Para Gomes 

(2014) 

O Pan-Africanismo é um movimento essencialmente 
nacionalista africano e, como tal, diz respeito às aspirações de 
soberania e qualidade de vida dos povos africanos (Negros) no 
mundo (GOMES, 2014. p.65) 
 

Apesar de se caracterizar como um movimento nacionalista africano, suas origens 

estão no sul dos Estados Unidos e nas Antilhas britânicas e pode ser entendido como um 

processo de “[...] formalização das críticas ao colonialismo, de combate ao racismo e de 

fortalecimento da vital solidariedade entre povos negros [...]” (GOMES, 2014. p.48). Sua 

proposta seria romper com os sistemas internacionais que pudessem subdesenvolver o 

continente africano privando seus habitantes de usufruir dos recursos e potencialidades 

ali existentes. Sob essa perspectiva, o movimento acusa o colonialismo de ter provocado 

uma ruptura nos sistemas de conhecimento na África, desqualificando a capacidade 

intelectual, seguida de um forjamento da história colonial, endereçada aos europeus e 

apagando o passado africano. 

Barbosa (2012) apresenta o movimento dividido em duas fases, sendo elas o 

período formador (1870-1920) e a segunda da geração pan-africanista (início dos anos 

1920). No período formador, encontram-se os intelectuais de tradição ocidental que se 

 
ab.3..0i10l10.1341784.1345261..1345580...1.2..4.248.2628.2j16j2......0....1..gws-
wiz.....10..0i71j0i67i70i249j0j35i362i39j35i39j0i67.esSeANjZx0o&ved=0ahUKEwjJz_T92MzmAhW2Jr
kGHU-sDgwQ4dUDCAs&uact=5 acesso em 17.12.2019 
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preocupavam com o colonialismo interno (na América) e o externo (na África), resultando 

dessas discussões as ideias primordiais do pan-africanismo: liberdade e integração 

embasados na luta contra o colonialismo e o racismo. 

Entretanto, o que nos chama mais a atenção neste trabalho seria a  segunda geração 

do pan-africanismo, que formada a partir dos anos 1920 apresenta uma diversidade de 

perspectivas que permeiam entre o pan-africanismo cultural e histórico e fundamentando 

suas teorias em bases científicas, sendo o primeiro fundamentado no ativismo de poetas 

negros e encontrando seu auge nos anos 1950 com a negritude francófona14 e o segundo 

baseado na historiografia e sobre a escravidão e a formação do mundo moderno.  

A historiografia pan-africanista seria uma maneira de contestar a historiografia 

árabe e europeia que enfatiza os benefícios do sistema escravista, suas críticas se baseiam 

na submissão dos povos africanos, 

Tratava-se de incorporar a importância do escravismo e das 
relações étnico-raciais nas discussões de época sobre a 
formação e reprodução do capital, que envolviam diversos 
intelectuais ligados ao marxismo, desde fins do século XIX. 
(BARBOSA, 2012.p.144) 

 

Um símbolo da tendência pan-africana na história seria Cheik Anta Diop que, 

baseado na teoria social, usou seus conhecimentos para problematizar a suposta 

inferioridade africana, criticando o processo de branqueamento das civilizações do Kemet 

e apresentando a África como o berço da humanidade.  

O engajamento político de Diop influenciou os historiadores africanos que se 

formaram nas décadas de 1960 e 70, que seguiram seu projeto de estudos e serão 

denominados como “afro-centristas”, apesar da não utilização deste termo pelo autor 

(BARBOSA, 2012). Gomes (2012) assinala que neste mesmo período algumas escolas 

 
14 Movimento cultural que buscava demonstrar a contribuição cultural do negro à civilização universal 
(BARBOSA, 2012) 
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do pensamento histórico15 passaram a apoiar o movimento pan-africanista reunindo 

historiadores interessados na reescrita e descolonização da história da África. 

Assim, alguns pesquisadores de universidades da Inglaterra e Estados Unidos 

também passaram a apresentar diferentes pontos de vista para a abordagem eurocêntrica 

da História, apontando para lugares geográficos não europeus (PINTO JÚNIOR, BUENO 

e GUIMARÃES, 2016). 

A afrocentricidade é apresentada por Molefe Kete Asante (2009) como “[...] 

pensamento, prática e perspectiva que percebe os africanos como sujeitos e agentes de 

fenômenos atuando sobre a sua própria imagem cultural e de acordo com seus próprios 

interesses humanos.” (p.93) que surge a partir de um processo de conscientização política. 

Segundo Nascimento (2009), para os afrocentristas, a questão do reconhecimento 

e a afirmação das identidades negras são detalhes, sendo prioritária a necessidade de uma 

capacitação para se inserir e participar do jogo democrático de poder. Só então, uma 

identidade subordinada poderá ter condições iguais para competir e quebrar a hegemonia 

dominante, a brancura eurocentrista que está solidificada na sociedade, que reina 

silenciosamente, sem ser percebida.  

Poderíamos pensar que a epistemologia afrocêntrica teria como objetivo defender 

uma universalidade, mas seus esforços estão voltados para sustentar uma pluridiversidade 

dos sistemas culturais, valorizando assim também o multiculturalismo.  

Reconhecendo a centralidade dos saberes europeus para os europeus, 
bem como a centralidade dos saberes asiáticos para os asiáticos, os 
saberes africanos para os africanos e os saberes indígenas das Américas 
para os povos autócones das Américas, a afrocentricidade revela o 
multiculturalismo inelutavelmente instalado no mundo sem negar as 
diferenças. Contudo, sem hierarquizá-las. (REIS e FERNANDES, 
2018) 

 

 
15 Seriam elas localizadas em Dakar (Senegal), Ibadan (Nigéria) e em Dan es Salaam (Tanzânia) 



54 
 

Para Asante (2009), existem características mínimas para que um projeto 

afrocêntrico seja constituído, sendo elas: o interesse pela localização psicológica, o 

compromisso de descobrir o lugar do africano como sujeito, a defesa de elementos 

culturais dos africanos, o compromisso com o refinamento léxico e com uma nova 

narrativa para a História da África. Assim, “quem tenta construir um currículo escolar, 

uma prática de serviço social, ou uma literatura afrocentrados deve prestar a atenção à 

localização psicológica ou cultural” (p.96). 

Tais dimensões parecem ser muito importantes e dialogam entre si nas pautas 

curriculares acerca da História da África. Entretanto, chama a atenção as questões de 

manter um compromisso com o refinamento léxico e com uma nova narrativa para a 

História da África. De fato, é preciso ter cuidado com o uso de termos negativos, afinal é 

uma queixa recorrente.  

Outra crítica que se mantém presente nos discursos afrocêntricos é o processo de 

europeização do Egito. Em pesquisa desenvolvida por Oliva (2017), foi possível observar 

através de dados dos livros didáticos brasileiros que as narrativas não conseguiam 

compreender o antigo Egito como parte do continente africano. Para o autor, “não discutir 

o tema é uma manifesta adesão às epistemologias e narrativas históricas eurocêntricas.” 

(p.33) e a negação das teses afrocêntricas.  

Esta perspectiva favoreceria as condições para que a sociedade passasse a refletir 

sobre as práticas socioculturais, interações e resistências dos povos que foram excluídos 

ou subalternizados nos currículos de História, calcados em uma fundamentação racista, 

excludente e homogeneizadora.  

O Movimento Negro passa, então, a propor uma agenda, na qual a Educação 

tornou-se instrumento prioritário de combate às injustiças sociais. Era preciso 
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“descolonizar” o pensamento e reconhecer novas formas de interpretação da História 

(MIRANDA e PIMENTEL, 2015). Antônio Risério (2007) apresenta esta movimentação 

como um segundo momento na história do Movimento Negro que sucede a luta contra a 

condição escrava. 

No Brasil, podemos afirmar que os anos 1920 e 1930 foram cruciais para uma 

“movimentação negro-mestiça” no Estado de São Paulo. A princípio, tem-se uma grande 

influência do movimento modernista que tem, dentre suas características, a busca por uma 

identidade nacional. Além disso, estava em pauta a necessidade de conquistar um espaço 

no mercado de trabalho em formação, o que demandava uma formação profissional 

adequada. 

A partir destas questões, em 1931, forma-se a Frente Negra Brasileira que 

rapidamente conquistou um alto índice de adesão. Tendo como foco a expansão do 

movimento para todo o Brasil e a afirmação dos direitos históricos dos negros, oferecia a 

seus associados um aparato educacional, econômico e social 

A educação não só estava na base do projeto de realização 
material da gente negromestiça. Seria também o caminho para 
superar a discriminação. [...] uma educação que sublinhando o 
papel essencial do negro em nossa história, ensinasse os 
negromestiços a ter orgulho de si mesmos – e, aos brancos, a 
respeitá-los (RISÉRIO, 2007.p.366-367) 

 

Entre os anos de 1937 a 1945 e de 1964 a 1985, os movimentos negros foram 

sufocados em virtude da supressão de direitos políticos e de liberdade de expressão. 

Segundo Risério (2007), no entanto, ao final desses períodos passaram a ser vistos com 

“simpatia e generosidade” pela população que acreditava em dias melhores. Iniciam-se, 

então, novas negociações com os governos posteriores, todavia, somente em 2001 são 

adotadas, no Brasil, políticas de igualdade racial. 
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A proposta aqui estabelecida não é de categorizar ou defender uma perspectiva de 

abordagem histórica específica, mas sim de compreender as possibilidades existentes do 

campo epistemológico. Entretanto, acredito que é preciso ampliar as possibilidades de 

outras narrativas que produzam identidades e incluam memórias das comunidades 

escolares, de modo proporcionarem um aprofundamento dos processos de ensino-

aprendizagem da educação básica. A cultura europeia pode estar ao lado e não acima de 

outras culturas da sociedade. 

Concordo com Ivor Goodson (1995), quando este afirma que as disciplinas não 

devem ser ensinadas como se fossem estruturas e textos incontestáveis e fundamentais, 

pois isso acabaria criando uma epistemologia falha e pedagogicamente deteriorada. 

Nota-se que os currículos escolares ainda permanecem distantes de uma 

valorização da cultura brasileira, não enfatizando sua realidade e não correspondendo ao 

objetivo inicial do ensino de História, que é a formação e reconhecimento de identidades. 

 

2.3 – O conceito de Refração como possibilidade teórico metodológica para 
compreensão de políticas curriculares que envolvem o ensino de história e cultura 
da África 
 

 O conceito de refração tem sua origem na Física e pode ser entendido como o 

fenômeno ondulatório que ocorre quando um feixe de luz muda sua velocidade e seu 

sentido de propagação à medida em que atravessa diferentes meios, sofrendo desta forma 

desvios (PETRUCCI-ROSA, 2018).  

Nesta pesquisa, nos apropriamos desse conceito para compreendermos os desvios 

dos currículos de História a partir do momento que se iniciam as discussões a respeito da 

incorporação da História da África e cultura afro-brasileira nas práticas curriculares. 

Segundo Petrucci-Rosa (2018), o rompimento com as tradições escolares especializadas 

pode ser entendidos como pontos de refração. 
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Para Bourdieu (2004), a refração é uma resposta de imposições externas 

estabelecidas a um determinado campo,  

[...] O campo científico é um mundo social e, como tal, faz imposições, 
solicitações etc., que são, relativamente independentes das pressões do 
mundo social global que envolve. De fato, as pressões externas, sejam 
de que natureza forem, só se exercem por intermédio do campo, || são 
mediatizadas pela lógica do campo. Uma das manifestações mais 
visíveis da autonomia do campo é sua capacidade de refratar, 
retraduzindo sob uma forma específica as pressões ou demandas 
externas [...] (p.22-23). 

  

Ressalta ainda que o poder de refração é proporcional ao grau de autonomia do 

campo, assim, a “politização” de uma disciplina não simboliza uma grande autonomia e  

[...] uma das maiores dificuldades encontradas pelas ciências sociais 
para chegarem à autonomia é o fato de que pessoas pouco competentes 
do ponto de vista de normas específicas, possam sempre intervir em 
nome de princípios heterônomos, sem serem imediatamente 
desqualificadas. (Idem, p.22) 

 

Goodson e colaboradores debruçaram-se nos últimos anos sobre esse conceito, 

tendo como cenário processos de investigação acerca de políticas curriculares. 

(GOODSON, 2014; RUDD e GOODSON, 2017). 

Segundo Goodson (2015), a refração pode ser caracterizada como a mudança de 

sentido que surge individualmente ou em grupos com crenças, práticas e trajetórias 

próprias provenientes de reformas políticas introduzidas em um campo específico. Essa 

lente teórica torna possível traçar imagens detalhadas de realidades e destacar práticas 

alternativas e opositoras de discursos que se mostram esquecidos nos meios oficiais. 

Também é capaz de ilustrar a interação entre ideologia e estruturas individuais e coletivas, 

prática e ação.  

Esta ferramenta permite o alcance das tradições e as aproxima das ondas de 

reforma e políticas dominantes através da análise da mudança social em um amplo 

contexto sócio – histórico.   
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Na definição desse modo de análise, Goodson e Rudd (2012, 2016) propõem 

alguns protocolos metodológicos, tais como: o estabelecimento de periodização histórica; 

a análise das ondas de reforma, de ideologia e poder predominantes; a ênfase na estrutura, 

na ação e em suas inter-relações e, o foco nas narrativas individuais e profissionais. 

É necessário contextualizar e analisar amplamente, movimentos, ciclos e ondas 

de refração. O benefício disso é que nos são oferecidas figuras mais detalhadas de 

realidades subjetivas, que permitem destacar as práticas alternativas e opositoras de 

discursos que são frequentemente esquecidos nos discursos oficiais. 

As análises históricas fornecem uma base para entender a atual mudança e as 

direções das políticas que as sustentam e podem permitir postular resultados de longo 

prazo e implicações de políticas e práticas emergentes, nos oferece insights sobre 

possibilidades futuras e áreas de potencial contestação.  

Ao estudar simultaneamente estrutura e ação, é possível compreender que as 

políticas não ocorrem de forma linear, mas que os sujeitos envolvidos podem mediá-las. 

Assim, a refração pode ser vista como uma ferramenta que fornece uma lente para a 

investigação empírica em diversos níveis - supra, macro, meso e micro16 - proporcionando 

um maior entendimento da prática. 

As ondas de reforma ocorrem em três níveis: mais curtos, médios e longos. As de 

longo prazo são relativamente estáveis ainda que em constante movimento, ligadas a 

fatores estruturais e visões de mundo. Ondas de médio prazo são significadas em ciclos 

de crescimento dos últimos 50 anos e fornecem uma lente da qual é possível examinar o 

desenvolvimento de várias chaves do sistema, incluindo a Educação, e, talvez, indicar 

direções futuras, reformas e possibilidades. As ondas de curto prazo são focadas nos 

 
16 Nível Supra - ideologia global e narrativas de reestruturação; Nível Macro - Sistemas nacionais de 
estrutura e ideologia; políticas de reestruturação nacionais; Nível Meso - Processos nacionais, grupos 
setoriais e grupos profissionais de interesses; Nível Micro - Grupos menores e indivíduos 
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períodos mais discretos e em políticas particulares, representadas em eventos diários, nas 

ações humanas, são dados empíricos que ocorrem simultaneamente nos três níveis 

(GOODSON e RUDD, 2016). É preciso pensar esses ciclos como complementares para 

a interpretação da própria história. 

 Goodson e Rudd (2012) apresentam dois tipos de narrativas, sendo elas, as 

sistêmicas e as de vida profissional. Estas nos proporcionam contos de transgressão, 

resistência e inovação em meio a um contexto sócio histórico e somado as ondas de 

reforma fornecem maneiras de reformular o cenário educacional. 

As narrativas sistêmicas podem ser entendidas como os discursos políticos 

advindos de órgãos governamentais, agências financiadoras internacionais, no caso desta 

pesquisa podem ser compreendidas pelos documentos curriculares. Já as narrativas de 

vida profissional se constituem aqui pelos professores acadêmicos e da educação básica, 

inseridos no contexto da prática. 

Quando se justapõe narrativas sistêmicas e histórias de vida, é possível considerar 

que existem vários pontos de refração que passam pelos sistemas nacionais e regionais, 

interesses de grupos, conselhos e comitês, e trajetórias de vida que nos permitem 

interpretar o redirecionamento das políticas nacionais. 

Assim, é possível compreender episódios de refração como políticas que são 

recebidas e executadas no contexto da prática, pois representam mudanças significativas 

na política original. 

A partir desses diferentes níveis, Rudd e Goodson (2016) propõem um modo de 

representação em um sistema cartesiano no qual é possível identificar as dinâmicas dos 

episódios de refração, que apresento abaixo (Figura 2). 
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 Figura 2 – Eixos de Refração 

  

Na representação, a abcissa representa os períodos históricos. O primeiro período 

compreende a criação da Lei de Diretrizes e Bases em 1996 a 2002 quando são criados 

os Parâmetros Curriculares Nacionais. O segundo período (2003 a 2011) está incluído 

entre a criação da Lei 10.639/2003 que institui a obrigatoriedade do Ensino de História e 

Cultura Afro-brasileira e Africana e as DCNERER (2004). O terceiro e último período 

(2012- 2016) apresenta as discussões em torno da criação de uma BNCC. A ordenada 

remete às ações sociais estabelecidas pelos níveis macro, meso e micro, já explicados 

anteriormente. 
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Apresento a seguir uma breve análise das narrativas sistêmicas que constituem 

este trabalho, seguidas pelas histórias de vida de professores da educação básica e 

formuladores da BNCC. 
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CAPÍTULO 3 – ENTRE NARRATIVAS SISTÊMICAS E HISTÓRIAS DE VIDA 

 
 

O silêncio é perturbador e causa incômodo, mas também é capaz de apresentar 

retratos de um determinado período e sociedade, nele também podemos obter uma série 

de informações a respeito de diversos assuntos. Os esquecimentos e as ausências da 

História e Cultura Afro-Brasileira na educação básica, seja nos materiais didáticos, nas 

práticas docentes, remetem a uma série de problemas, como, por exemplo, o despreparo 

dos docentes sobre o assunto, advindo da falta de oportunidades de formação, a 

valorização de uma concepção eurocêntrica nos currículos e até mesmo uma sociedade 

carregada de preconceitos. 

Ao pensar em uma oposição a esse silenciamento, é possível abordar um olhar 

historiográfico comprometido com os oprimidos que foram silenciados ou desmerecidos 

pela escrita conhecida, proporcionando a recriação da História. Este processo precisa 

privilegiar homens e mulheres que estão no esquecimento através da construção de 

narrativas que impeçam que o curso do tempo continue a garantir as vitórias dos já 

vencedores.  Desta forma, ressalta-se a necessidade de se escrever uma história a 

contrapelo que nos permite olhar o mundo por meio de um caleidoscópio, constituído por 

fragmentos não lineares, não causais, que se configuram por meio de rupturas, nas 

descontinuidades (GAGNEBIN, 2011). 

  Qual seria a necessidade de se evidenciar o ensino de História da África? Para 

responder este questionamento, existe uma série de argumentos, o mais evidente nas 

pesquisas é o de um resgate histórico cultural. Afinal, como educadora acredito ser 

necessário apresentar aos estudantes riquezas culturais e materiais do continente africano 
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e a forma como estas contribuem para a formação das nossas identidades, como um país 

multiétnico, de mistura de raças e multicultural. 

Para Pantoja (2004), “estudar a História da África faz parte do conhecimento geral 

e universal. É como estudar a História da América, da Europa e da Ásia.” (PANTOJA, 

2004, p.18). 

Entramos em contato com muitos detalhes sobre a história de nossos antepassados 

portugueses, mas sabemos muito pouco sobre os povos naturais do continente americano, 

assim, como também dos africanos que para cá vieram em situação de escravização, que 

também tiveram significativa participação nas origens da sociedade brasileira.  

Desta forma, os últimos anos foram marcados por intensos debates em torno da 

construção de caminhos para garantir uma educação que permitisse incluir a História e 

Cultura Afro-brasileira e Africana nos currículos nacionais. 

Como já mencionado, este processo se inicia por meio das inquietações e ações 

originadas dos movimentos negros organizados, dos interesses e apontamentos de 

pesquisadores e intelectuais, da análise de técnicos em educação e de alguns 

parlamentares (OLIVA, 2009) e pode ser visto como um instrumento demarcador de uma 

nova política educacional, que é implementada com o desafio de alterar visões de mundo. 

Neste contexto surge a Lei 10.639/2003 que altera LDB (1996) para incluir no 

currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-

brasileira. 

Ao escrever uma história a contrapelo, é possível fortalecer relações de formação 

identitária entre os alunos, o que é tão importante no ensino de História. Esta mudança 

não acontece de uma hora para outra, as tradições fazem com que persista uma resistência 

por parte de alguns grupos. Precisamos ouvir tensões vividas por quem se encontra imerso 
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no sistema de ensino, entrecruzar suas experiências e construir novas histórias. Assim, 

apresento abaixo uma análise de narrativas sistêmicas encontradas em documentos 

curriculares. 

 

3.1. Narrativas sistêmicas: O que dizem os documentos? 
 

Como já mencionado as narrativas sistêmicas são constituídas de discursos 

políticos advindos de órgãos governamentais, agências financiadoras internacionais, ou 

seja, são tidos como documentos oficiais.   

Os documentos que a seguir serão apresentados foram selecionados a partir de sua 

importância no processo de consolidação do ensino de História e Cultura Afro-brasileira 

e africana. 

 

3.1.1. Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) 
 

Segundo o PCN do Ensino fundamental (1998) este documento foi criado com a 

intenção de ser um instrumento para ampliar e aprofundar o debate escolar e proporcionar 

uma transformação do sistema educativo por meio da participação da comunidade escolar 

e de representantes do governo (p.15). 

É possível observar que nesta narrativa sistêmica é evidenciado o fato de ter sido 

elaborada considerando o respeito as “diversidades regionais, culturais, políticas 

existentes no país”, mas no decorrer do texto é possível observar que existe apenas uma 

referência direta com relação ao ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 

e indígena, o que é justificável pelo fato de anteceder a Lei 10.639/2003. 
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O documento ressalta que apesar de no ano de sua publicação, estarem vivendo 

em um mundo pacificado a tensão entre nações e grupos étnicos ainda existem e que são 

resultados de injustiças acumuladas em períodos anteriores, sendo necessário desenvolver 

o respeito às diversidades.  Tal questão aparece muito presente no documento do ensino 

fundamental, seja no processo de formação docente ou de formação identitária do 

estudante. (p.16) 

Entretanto é preciso observar que ao abordar o tema da diversidade cultural, 

trabalha-se com a ideia de construção de uma identidade nacional através da 

miscigenação das três raças: brancos, negros e índios. O documento salienta que as 

políticas educacionais devem ser diversificadas com o objetivo de garantir que não haja 

exclusão social.  

Destaco ainda dois dos quatro pilares que são propostos para a educação: o 

aprender a conviver com os outros e o aprender a ser. No primeiro temos a proposta de 

fortalecimento das identidades e a gestão de conflitos, enquanto que no segundo é dada 

uma ênfase ao desenvolvimento da personalidade e autonomia (p.17). Ambos, a meu ver, 

se colocam como fatores necessários no combate ao preconceito racial. 

Os PCN introduziram, no ensino fundamental, os conteúdos de História da África   

em uma área denominada de Temas Transversais e insere as questões étnico - raciais no 

que diz respeito à Pluralidade Cultural, ao ressaltar que 

“[...] é preciso respeitar e valorizar a diversidade étnica e 
cultural que a constitui. Por sua formação histórica, a 
sociedade brasileira é marcada pela presença de diferentes 
etnias, grupos culturais, descendentes de imigrantes de 
diversas nacionalidades, religiões e línguas.” (p.68) 

 

Acusa para o fato de o país passar por uma injustiça social que remete aos 

preconceitos e discriminação estabelecidos em meio a diversidade etnocultural. 
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No Ensino médio, mais especificamente no campo do conhecimento História é 

possível observar uma sinalização de aproximação com os estudos africanos, ainda que 

de forma a colocar os negros em um plano secundário, uma vez que remete a questão ao 

evidenciar os processos temporais da escravidão africana brasileira (p.25)  

Assim, é possível observar que os PCN apenas sugerem os conteúdos de História 

e Cultura Afro-brasileira, fato este que pode ser entendido pelo ano de sua criação, mesmo 

assim podemos observar a já existência de debates sobre o tema. 

 

3.1.2. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (2004). 

 

As DCNERER (2004) estão publicadas em um documento construído por meio 

de uma parceria entre o MEC e SEPPIR. Em seu texto, afirma-se que as diretrizes 

apresentam um  

[...] conjunto de medidas e ações com o objetivo de corrigir as 
injustiças, eliminar discriminações e promover a inclusão social 
e a cidadania para todos no sistema educacional brasileiro. 
(BRASIL, 2004.p.05) 

 

Para justificar a necessidade dessas medidas, traz uma breve contextualização 

histórica que evidencia processos discriminatórios presentes na educação brasileira, 

juntamente aos dados da exclusão dos negros e a legislação configurada desde os Decretos 

1.331/1854 e 7.031-A/1878, bem como a, até então, recente Lei 10.639/2003. 

Os Decretos 1.331/1854 e 7.031-A/1878 limitavam o acesso dos negros à 

Educação, sendo que o primeiro estabelecia que nas escolas públicas do país não seriam 

admitidos filhos de escravos. No caso de negros adultos, dependeria da disponibilidade 

dos professores, sendo que no segundo decreto, determina-se que os negros só poderiam 
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estudar no período noturno. Em contraposição, mais de um século depois, a Lei 

10.639/2003 representa também um resgate histórico da contribuição dos negros na 

formação da sociedade brasileira. 

 O documento busca deixar bem claro que as diretrizes  

[...] não visam desencadear ações uniformes, todavia, objetivam 
oferecer referências e critérios para que se implantem ações, as avaliem 
e reformulem no que e quando necessários. (BRASIL, 2004. p.26) 

 

Sendo assim, cabe às administrações de cada sistema de ensino e das escolas 

definirem as estratégias para garantir a prevalência dos direitos humanos, sem 

preconceitos e repudiando o racismo. 

Nessa direção, aponta a necessidade da formação de professores voltada à 

desconstrução de pré-conceitos por meio de questionamentos e análises críticas, 

problematizando indiferenças e injustiças não somente com os negros como também com 

os povos indígenas. O foco estava na condução da população a uma consciência política 

e histórica da diversidade. 

Em suma, o documento assenta-se em quatro pilares, sendo eles: a) a preconização  

do ensino de História e Cultura Brasileira e Africana em diferentes níveis; b) a defesa  da 

condução de uma consciência política e histórica da diversidade; c) a orientação para o 

fortalecimento das identidades e de direitos da população negra; d)  o encaminhamento 

de ações educativas de combate ao racismo e à discriminação. 

 

3.1.3. A Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008) 
 

 A PCESP (2008) chega às salas de aula com o objetivo de preparar os alunos para 

um novo tempo, centrado no desenvolvimento das novas tecnologias e no mercado de 
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trabalho. Sua primeira versão já nasce após promulgação da Lei 10.639/2003, que, como 

já mencionado, torna obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-brasileira em todas 

as escolas, públicas e particulares, do Ensino Fundamental até o Médio. 

É importante ressaltar que o documento não realiza nenhuma referência direta à 

Lei 10.639/2003, nem mesmo à sua importância para o ensino de História, mas aponta a 

necessidade de valorizar as múltiplas identidades e culturas da sociedade brasileira. 

Defende que a função da disciplina História seria a formação da cidadania.   

Ainda no que tange o ensino de História, a PCESP (2008) aponta a 

impossibilidade de se abordar toda a história da humanidade durante o período escolar. 

No entanto, defende que é preciso conceber o currículo como se fosse um pequeno curso 

de graduação na área, e que isto ocorreria com a seguinte configuração: Pré-História e 

Antiguidade que formariam os conteúdos necessários para o 6º Ano, Idade Média para o 

7º Ano e Moderna para o 8º Ano, finalizando na Idade Contemporânea para os 9º Anos 

do Ensino Fundamental. No Ensino Médio, os conteúdos seriam uma retomada desses 

conhecimentos escolares com aprofundamento e desenvolvimento dos conteúdos e das 

habilidades estudadas anteriormente. 

Coincidentemente ou não, os temas que remetem à História da África, estão 

concentrados, em sua maioria, nos 2º´s e 4º´s bimestres, períodos estes que antecedem as 

férias e recessos escolares, o que nos faz pensar que as discussões podem acabar sendo 

suprimidas pela falta de tempo, ou até mesmo pelo esquecimento, inibindo maiores 

discussões sobre o assunto. 

Quando, no 6º Ano, é proposta a temática “África como o berço da humanidade” 

é enfatizada a habilidade do reconhecimento deste continente como a origem da vida por 
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meio de vestígios arqueológicos. Sobre essa perspectiva definida nesse documento 

curricular, Oliva (2004) denuncia que nem mesmo o Egito parece ser africano. 

No 7º ano, propõe-se identificar as relações entre europeus e povos de outros 

continentes, como a África, Ásia e América, além de se conhecer as principais 

características do trabalho escravo e de seus processos de resistência. Não há uma 

abordagem que favoreça um intercâmbio cultural, enfatizando apenas a criação dos 

quilombos. Apresenta a exploração da América e a situação do negro em tom de denúncia: 

[...] é importante denunciar a violência da conquista da América, da 
escravização dos negros e índios, das fogueiras da inquisição, das 
guerras e bombardeios, dos campos de extermínio nazistas. (São Paulo, 
2008.p.42) 

 

Aos estudantes do 8º ano, apresenta a necessidade de reconhecer a independência 

do Brasil como um processo de interesse da elite agrária e escravista, retomando o fim do 

tráfico e da escravidão.  

O interesse dos povos europeus em manter a mão de obra africana e a exploração 

deste continente é enfatizado no 9º ano, por meio do conteúdo de imperialismo e 

nacionalismos na África e na Ásia. 

No Ensino Médio, as discussões orbitam entre a importância de um patrimônio 

étnico-cultural, de valorização das principais características do encontro entre os 

europeus e as diferentes civilizações e os conteúdos de imperialismo, não se diferindo 

muito das temáticas já abordadas no Ensino Fundamental. 

Ao conceber o currículo de História como um minicurso de graduação, é 

evidenciada a tradição acadêmica da disciplina de História, a qual tem suas raízes no 

continente europeu, o que justificaria a presença da visão eurocêntrica nos currículos 

escolares. 
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Cabe-nos chamar a atenção que na PCESP (2008) parece que toda a História se 

produz em torno dos interesses dos povos europeus e de suas relações com os demais 

povos. Assim fica evidente que a tradição de uma história com o viés eurocêntrico 

permanece, não cumprindo sua proposta inicial de não seguir nenhum padrão 

historiográfico. 

Desta forma, silenciamentos são mantidos, pois a imagem do negro que prevalece 

nos currículos de História é a de um povo marcado pela dominação e culturalmente pobre. 

 

3.1.4. Primeira e segunda versão da Base Nacional Comum curricular (BNCC) 
(2015/2016) 

 

A BNCC pode ser considerada como a culminância de um conjunto de políticas 

oficiais e educacionais, sendo elas: a Constituição Federal de 1988, LDB (1996), os 

PCN´s (1997) e DCN’s, e o PNE (2014). Sua proposta está ligada à promoção de uma 

educação de qualidade.  Para isso apresenta como objetivos renovar e aprimorar a 

educação básica como um todo, através de mudanças nos materiais didáticos, na formação 

inicial e continuada dos professores, e com incorporação de elementos audiovisuais, e a 

formação de um aluno crítico e integrado no meio em que vive (Brasil, 2015). 

O PNE (Brasil, 2014) estabeleceu metas a serem cumpridas no período entre 2014 

e 2024 a fim de proporcionar a 

[...] erradicação do analfabetismo, a melhoria da qualidade da 
educação, além da valorização dos profissionais de educação, 
[tidos como] um dos maiores desafios das políticas educacionais 
(Brasil, 2014.). 

 

Algumas metas (2, 3, 7 e 15) propõem uma Base Comum Curricular a fim de 

definir direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Sendo assim, o MEC 

anunciou, em agosto de 2014, o início do processo de consulta a estados e municípios 
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para a definição da BNCC.  Entretanto, cabe salientar que em julho do mesmo ano, a SEB 

já havia concluído um documento e o encaminhado a membros da comunidade 

acadêmica. 

É importante salientar que a versão preliminar deste documento foi construída por 

um conjunto de profissionais acadêmicos e, para a elaboração de sua 2ª versão foi aberta 

uma consulta pública, na qual, qualquer cidadão, instituição, organizações, poderiam 

opinar. Então, foi criado um portal on-line para que as comunidades acadêmicas e 

escolares pudessem apresentar contribuições para os conteúdos apresentados nos 

componentes curriculares. Segundo Lima (2016), este debate teve um tempo reduzido e 

alguns relatos indicam a falta de diálogo entre professores e pesquisadores no interior das 

universidades, escolas e organização, não havendo transparência nos critérios de seleção 

dos responsáveis pela proposta do documento. Após a divulgação da BNCC1, muitas 

foram as instituições que se organizaram, produzindo manifestos contrários à proposta. 

Em todas as áreas do conhecimento foram realizadas duras críticas com relação ao 

programa, na disciplina história as queixas eram relativas ao modelo quadripartite da 

História, aos conteúdos de História Antiga e Medieval, à ruptura com a História 

eurocêntrica, à limitação da História africana, à concepção nacionalista, à separação entre 

pesquisa e ensino, entre outras17.  

 

 

 

 
17 Para saber mais sobre estão disponíveis em Magnoli (2015), Abreu (2015), Mattos (2015), Morais 
(2015),Vargas (2015), Dreger (2015), Rodrigues (2015), Capelato (2015, 2016), Vainfas (2015), Ruy 
(2016), Calil (2016), Paiva (2016), Lopes (2016), Guimarães (2016), Rabin (2017), Caimi (2015), 
Magalhães(2015), Ferreira (2015),  Cerri (2015), Longhi (2015), Ribeiro (2016), Rocha (2016) entre outros. 
Essas questões não serão aqui detalhadas em virtude do propósito deste trabalho. 
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3.1.4. a - Primeira Versão: uma esperança para o Ensino das Africanidades 
 

Em setembro de 2015, sob o Ministério de Renato Janine Ribeiro, é apresentada 

à sociedade a versão preliminar da BNCC1 (2015), a qual se coloca como um documento 

resultante de um intenso trabalho de equipes que tiveram como objetivo a renovação e o 

aprimoramento da educação básica como um todo. O documento encerra sua carta de 

apresentação convidando os cidadãos a lerem, criticarem, apresentar sugestões e 

propostas, tendo como um canal para realizar estas atividades o site da BNCC18. 

Apresenta alguns princípios norteadores que nos levam a acreditar que haverá um 

processo de valorização das identidades individuais e coletivas, principalmente quando 

sinaliza o convívio afetivo, social, cultural, econômico e nacional por meio das vivências, 

e de um novo conceito de escola, que prioriza produções culturais e experiências de vida. 

O documento preliminar da Base está organizado por áreas do conhecimento e 

suas disciplinas além dos objetivos de aprendizagem correspondentes a cada uma delas. 

Apesar de a BNCC1 elencar todas as etapas da educação básica nos atentamos apenas aos 

anos finais do Ensino Fundamental e ao Ensino Médio para compreendermos como o 

ensino de História da África e cultura afro-brasileira está sendo representado na disciplina 

de História e nesta proposta curricular. 

Nossa temática de análise é apresentada pela BNCC1 como um Tema integrador 

que como a própria nomenclatura já diz tem como função integrar os componentes de 

diferentes ou mesma área. 

No caso da área de Ciências Humanas, na qual estão os conhecimentos escolares 

relativos à disciplina História, o ser humano é colocado como um protagonista e como tal 

 
18 http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ 
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deve reconhecer e se inserir em um contexto de múltiplas identidades e ser capaz de 

problematizar relações sociais e de poder, culturas e normas, políticas e leis, as sociedades 

em seu tempo e espaço. 

Um dos argumentos mais utilizados para a inclusão do Ensino de História da 

África e Cultura Afro-Brasileira é o combate ao preconceito racial, fruto de uma herança 

histórica. Na BNCC1, como proposta das Ciências Humanas preconiza-se o respeito, a 

valorização das individualidades e o sentimento de pertencimento, não apenas como uma 

forma de compreensão do presente por meio do passado. O que se almeja é uma formação 

integral, reflexiva e cidadã. Propõe, ainda, potencializar e desenvolver as identidades dos 

estudantes, com a finalidade de proporcionar uma 

[...]compreensão do mundo como processo de construção 
contínua, por meio de relações dinâmicas heterogêneas entre os 
elementos humanos e não –humanos. (BRASIL, 2015.p. 238) 

 

Como forma de incentivar a valorização de diferentes grupos étnicos e combater 

o preconceito, um dos objetivos gerais da área de Ciências Humanas no Ensino 

Fundamental é o (re)conhecimento de identidades e organizações na vida em sociedade 

em diferentes tempos e espaços acolhendo semelhanças e diferenças. Para o Ensino 

Médio, aponta a Lei 10.639/2003, devem ser contempladas temáticas relativas às 

manifestações culturais regionais como a História e cultura de afrodescendentes e de 

indígenas brasileiros. 

Neste contexto, cabe a disciplina História uma contribuição para os processos 

formativos de forma que favoreça 

[...] o exercício da cidadania na medida que estimula e promove 
o respeito às singularidades e às pluralidades étnico-raciais e 
culturais, à liberdade de pensamento e ação às diferenças de 
credo e ideologia [...]. (BRASIL, 2015,p.241) 
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Ao analisar os objetivos de aprendizagem de História contidos no documento da 

versão preliminar da BNCC, parece evidente que houve uma preocupação em destacar o 

ensino de História da África por meio de outra perspectiva, que não somente a dos povos 

escravizados e marginalizados.  

Nesta versão, no 6º ano do Ensino Fundamental, que tem como temática as 

Ressignificações, sentidos e significados do tempo histórico é possível perceber que os 

objetivos de aprendizagem estão relacionados mais à necessidade de reconhecer e saber 

utilizar as fontes históricas do que de (re)conhecer as múltiplas identidades. Desta forma, 

é possível notar, de uma forma implícita, a História de África apenas em CHHL6FOA069 

e CHHL6FOA07019, que dizem respeito ao reconhecimento da existência de uma história 

da humanidade que antecede o advento da escrita e ao conhecimento e problematização 

de diferentes versões sobre a rota dos seres humanos para a América. 

 No 7º ano, sob a temática Processos e sujeitos é colocada a necessidade de 

“conhecer o papel da Escravidão de africanos e indígenas no Estado do Grão-Pará e 

Maranhão, relacionando-o às formas de exploração econômica e às relações políticas 

construídas, por meio do estudo da economia extrativa, entre os séculos XVII e XVIII” 

(CHHI7FOA086) (BRASIL, 2015.p.253). Propõe-se também conhecer e compreender os 

sentidos, os significados e as representações da escravidão no Brasil (séculos XVI-XIX), 

no espaço urbano, relacionando-a às diferentes atividades econômicas e às diversas 

relações de poder, por meio do estudo das formas de trabalho e de sociabilidades presentes 

nas cidades brasileiras. (CHHIFOA087) (BRASIL, 2015.p.253). Além disso, preconiza-

se ensinar processos de resistência à escravidão, o que, do meu ponto de vista, representa 

uma visão conservadora sobre o currículo. É necessário que a História da África seja 

 
19 O código representa os objetivos de aprendizagem.  
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apresentada e debatida além da escravidão, apresentando riquezas culturais africanas e 

retirando esses povos da posição exclusiva de dominados.  

A proposta de “conhecer e compreender os sentidos, os significados e as 

representações do movimento abolicionista no Brasil (século XIX), verificando-se 

motivações e consequências do 13 de maio para a população negra e a formação do 

movimento negro” parece ser interessante, mas ainda assim é simplista. 

No ano seguinte, a temática é a Análise de processos históricos e a África está 

vinculada as palavras “Conhecer e compreender”, seja no contexto econômico de 

Portugal em seu processo de incursão pela costa africana, no contexto político da África 

Subsaariana, da diversidade e formação dos povos, formação dos Estados, o Reino do 

Mali, mas volta à questão do lugar da escravidão ainda que entre as sociedades africanas 

(CHHI8FOA099 e CHHI8FOA100). 

Ao final do Ensino Fundamental, o foco é Analisando os processos históricos, 

seus objetos de aprendizagem apresentam uma maior ênfase no mundo do trabalho e na 

conquista de direitos das minorias por meio de documentos históricos. Exemplo disso 

está no seguinte objeto: “Conhecer e compreender a Constituinte de 1988 como resultado 

de demandas da sociedade civil organizada, por meio do estudo do Movimento Negro, 

dos Movimentos Indígenas, de movimentos de mulheres e de movimentos de ampliação 

dos direitos de crianças e adolescentes” (CHHI9FOA139) (BRASIL, 2015. p.258) 

O Ensino Médio traz todo o primeiro ano com a temática “Mundos Ameríndios, 

africanos e afro-brasileiros” o que nos remete à esperança de um maior aprofundamento 

sobre a História da África, visto que inicia com a proposta de “utilizar criativa e 

criticamente diferentes fontes históricas para construir conhecimentos sobre as culturas 
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africanas, afro-brasileiras, ameríndias e europeias.” (CHHI1MOA001) (BRASIL, 2015. 

p.259) 

Aprofundar, refletir, identificar e acima de tudo reconhecer a África como um 

espaço de origem dos deslocamentos de populações que vieram a construir as matrizes da 

sociedade brasileira, são questões que contribuem para ressaltar a importância que os 

povos deste continente tem para a formação identitária nacional e se colocam como 

objetivos de aprendizagem de todo um ano de estudos. 

Até então, o processo de colonização, partilha, descolonização das Áfricas e o 

Pan-Africanismo não tinham como ênfase a necessidade de uma interpretação crítica, 

muito menos seria preciso avaliar as relações África-Brasil em suas diferentes dimensões. 

No entanto, estas são propostas estabelecidas pela BNCC1, e que podem ser tidas como 

uma forma de romper com a tradicional visão eurocêntrica no ensino de História. 

No segundo ano do Ensino Médio, é apresentada a necessidade em relacionar a 

diversidade dos povos que formam a nação brasileira, sendo eles africanos, indígenas, 

asiáticos e europeus. 

 Todo este percurso, que valoriza a formação de uma identidade nacional, tende a 

romper com os padrões tradicionais do Ensino de História, ainda que em alguns objetivos 

de aprendizagem permaneça uma visão eurocêntrica. Parece evidente que o foco desta 

proposta é a valorização da diversidade cultural e o reconhecimento da constituição da 

população brasileira a partir da miscigenação. 

3.1.4. b - Segunda Versão: a (des)construção da proposta 
 

A BNCC2 é lançada sob o Ministério de Aloísio Mercadante, sete meses após a 

primeira versão e, segundo o documento, foi 
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[...] fruto de amplo processo de debate e negociação com 
diferentes atores do campo educacional e com a sociedade 
brasileira em geral, apresenta os Direitos e Objetivos de 
Aprendizagem e Desenvolvimento que devem orientar a 
elaboração de currículos para as diferentes etapas de 
escolarização. (BRASIL, 2016.p. 24) 

 

Ressalta a importância dos movimentos sociais no processo de definição dos 

direitos de aprendizagem de modo a garantir “[...] o respeito e a consideração as 

diferenças entre os sujeitos que fazem parte da sociedade, assegurando lugar a sua 

expressão” (BRASIL,2016, p.27). Evidencia a necessidade dos documentos curriculares 

de incorporar narrativas dos grupos historicamente excluídos e a valorização da 

diversidade humana, social, cultural, econômica da sociedade brasileira. Esses princípios 

são ressaltados quando nos são apresentados os direitos de aprendizagem que estão 

divididos entre princípios éticos, políticos e estéticos.  

 O documento curricular focaliza as modalidades de educação para as relações 

étnico-raciais e a educação escolar quilombola. A primeira é apresentada de forma bem 

sucinta com a reafirmação da existência da Lei 10.639/2003 e de que tem como objetivo 

a eliminação do racismo e do etnocentrismo no ambiente escolar e na sociedade brasileira. 

 Já na educação escolar quilombola desenvolvida em unidades educacionais 

situadas dentro ou fora do território quilombola, é ressaltada a necessidade do 

reconhecimento e a valorização da especificidade étnico cultural e de uma formação 

específica do docente, de modo que 

[...] pressupõe um currículo construído com a comunidade 
escolar, baseado nos saberes, conhecimentos e respeito as suas 
matrizes culturais, assegurando uma educação que permite 
melhor compreender a realidade a partir da história de luta e 
resistência desses povos, bem como dos seus valores 
civilizatórios. (BRASIL, 2016.p.37) 
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O Ensino de História da África e da Cultura Afro-brasileira está inserido também 

entre os Temas especiais, visto que estes dizem respeito a questões que atravessam as 

experiências dos sujeitos com seus contextos de vida e intervém em processos de 

construção da identidade e no modo como interagem com outros sujeitos posicionando-

se criticamente no mundo.  

O documento ressalta a necessidade do romper com a visão eurocêntrica da 

História ao afirmar que 

Por muito tempo, a história ensinada na escola foi a história 
vivida e contada na perspectiva das matrizes europeias. Essa 
perspectiva não levou em consideração a história e a cultura dos 
povos indígenas e africanos. (BRASIL, 2016. p.49) 

 

Quando o assunto é o ensino das Ciências Humanas, mais especificamente da 

disciplina História, a primeira e a segunda versão não se diferem. A valorização da 

formação da identidade e do reconhecimento da ação humana no espaço e tempo se 

repete. 

Com relação aos conteúdos dos anos finais do Ensino Fundamental ligados ao 

Ensino de História da África, é possível notar uma ênfase nos 7ºs e 8ºs anos do Ensino 

Fundamental, nas outras séries esta temática é colocada em segundo plano, evidenciando 

que o continente africano só pode estar ligado à escravidão e seus processos de resistência. 

Esta visão da História nos leva a acreditar que os africanos são um povo passível de 

dominação, fraco e sem cultura. 

Entretanto, é importante ressaltar que, no 8º ano, os estudantes têm como proposta   

Analisar as mudanças e permanências na forma de preconceitos 
e estereótipos sobre as populações indígenas e negras no Brasil 
e nas Américas, problematizando esses estereótipos e 
preconceitos (EF07HI30). (BRASIL, 2016.p.476) 
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Tal perspectiva vai ao encontro do que é proposto nos documentos anteriores: o 

combate ao racismo no Brasil, por meio da compreensão de um processo histórico. 

No Ensino Médio, não existe mais um ano inteiro dedicado a esta temática, que 

se encontra fragmentada, tendo objetos de aprendizagem ligados à História da África 

concentrados no segundo ano. 

Na Unidade Curricular Escravismo, liberalismo, autoritarismos e democracias 

nas Américas é apresentado apenas um Objeto de aprendizagem relacionado a temática 

africana, que propõe a identificação das singularidades das populações e diferentes 

sistemas coloniais nas Américas, incluindo a miscigenação étnica e cultural. Já na 

temática Da queda dos impérios europeus ao processo de globalização, podemos 

identificar uma abordagem mais direcionada tanto às singularidades dos sistemas 

coloniais da África e Ásia, passando pelos processos de formação dos Estados africanos 

e dos conflitos étnicos com ênfase no Apartheid. (EM22CH01; EM22CH02; EM22CH03; 

EM22CH04). 

Em Brasil: República modernização e democracia, chama a atenção os itens 

EM23CH13, EM23CH16 e EM23CH18 o qual ressalta a importância dos direitos sociais 

relacionados às minorias e a ampliação de direitos de trabalhadores, mulheres, crianças, 

negros, índios e quilombolas, por meio de análise, relação e articulação. 

A atual visão da História, a eurocêntrica, pode ser considerada excludente, 

opressora e silenciadora no momento em que apresenta aos currículos um olhar enviesado 

por estereótipos e visões pouco informadas sobre outras realidades. Circe Bittencourt 

(2004) afirma que ao defender uma educação que reforça a importância da História da 

África 

Não se trata de negar a importância e o legado da Europa para a 
nossa história; trata-se antes, de não omitir outras histórias de 



80 
 

nossa herança americanas e africanas. (BITTENCOURT, 2004, 
p.159) 

 

Nesse sentido, podemos afirmar que a versão preliminar da BNCC1 (2015) buscou 

se atentar para esta questão. Entretanto, ao analisar a segunda versão da BNCC2 é 

possível perceber que proposta não apresenta uma continuidade desta perspectiva.  

Apesar de ambas as versões ressaltarem a importância em romper com o 

eurocentrismo, é possível notar que houve uma mudança significativa com relação aos 

conteúdos de História da África, a princípio sem nenhuma explicação aparente nos 

documentos. Entretanto, nota-se uma movimentação para estabelecer discussões nos GT 

da ANPUH a respeito das propostas apresentadas. 

O GT de História Antiga lançou um Manifesto expressando críticas à versão da 

BNCC1 que, ao propor uma perspectiva nacionalista, não considera a integração do Brasil 

com o restante do globo. Além desse questionamento, o GT destaca o apagamento da 

História Antiga e Medieval. Nesse sentido, Goodson (1990) ressalta a dinâmica das 

comunidades disciplinares que ao lutarem por garantias de padrões de estabilidade para a 

sua disciplina escolar, procuram preservar   as suas relações com o campo acadêmico.  

 

3.2. Histórias de Vida em diferentes níveis 
 

A pesquisa narrativa encanta-me há alguns anos. Através dela é possível trazer ao 

espaço público as vozes dos sujeitos sociais, no caso desta pesquisa, as narrativas trazem 

a experiência de quem está no cotidiano escolar e das políticas curriculares, permitindo-

me observar tensões, ambiguidades e contradições, frente à sala de aula e as políticas que 

são instauradas e que resultam em movimentos reflexivos e de deslocamento.  
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Na visão benjaminiana, a narrativa pode ser caracterizada como um produto 

artesanal que imprime a marca do narrador - artista como a mão do oleiro na argila-, 

proporciona uma ressignificação da própria experiência, seja na relação com o outro, no 

cotidiano, os acontecimentos deixam marcas das experiências vividas, através de 

memórias prenhe de significados.  

Em O Narrador, Benjamin (1994) afirma que o mundo moderno se encontra pobre 

em narrar experiências. Mostra-nos que a ascensão do capitalismo moderno traz consigo 

um problema para a narrativa, ao ponto que limita o pensar coletivo, proporcionando 

narrativas de sujeitos cada vez mais individualizados e reduzindo a memória coletiva, 

sem  trocas de experiências, produzindo romances. 

O ato de narrar nos permite a ressignificação das próprias experiências, na relação 

entre o eu e o outro e nos acontecimentos que deixam marcas através de memórias 

conscientes e inconscientes cheia de significados.  

Walter Benjamin (1994) traça dois perfis para o narrador: o camponês e o 

marinheiro. O camponês, que passou a vida inteira em um mesmo lugar e apesar de não 

ter se movido, tem muitas histórias para contar, suas experiências de vida ocorreram 

naquele lugar sobre o qual ele tem um conhecimento profundo. Já no marinheiro, há o 

nomadismo. Ele viveu e conheceu diferentes lugares pelos quais foram se constituindo 

suas experiências de vida. Assim, compreendo que a narrativa, provém da experiência e 

que não existe sem a memória, sem o entrecruzamento de tempos, sem suas dimensões 

voluntárias e involuntárias de esquecimentos, pois sem o esquecimento não há como 

rememorar.  

Assim, a narrativa está ligada ao ato de rememorar que permite o diálogo entre o 

íntimo e o sujeito ressignificando o vivido no agora e potencializa rupturas no continuum 

da história, possibilita o entrecruzamento do passado, presente e futuro. Desta maneira, 
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os sujeitos não se distanciam de suas experiências, pois a rememoração possibilita um 

intercâmbio do vivido, por meio das narrativas. 

As experiências estão ligadas à tradição individual ou coletiva que perpassam 

pelos elementos da memória, traz a ideia de princípio da hereditariedade ao ponto em que 

é transmitida dos anciãos para as gerações mais novas em forma de aprendizado, com a 

autoridade da velhice. O narrador é alguém que sabe dar conselhos, transmitindo suas 

experiências de geração para geração. 

Por meio da influência da estética do surrealismo, Walter Benjamin buscava 

revelar a totalidade, pelo fragmento. Influenciado também pelas ideias de Leibniz, 

reafirmou que “a ideia é mônada", e transmite as tensões existentes no mundo. 

O processo de construção das mônadas acontece de acordo com o olhar do 

pesquisador, que lhes atribui significados, possibilitando a elaboração de uma infinidade 

de sentidos, em um investimento que rompe com a ordem linear temporal dos 

acontecimentos. Segundo Galzerani (2011), as mônadas, são centelhas de sentidos que 

tornam as narrativas mais do que comunicáveis: tornam-nas experienciáveis. 

Para a construção desse quadro empírico foram realizadas entrevistas com 

professores da educação básica e dois formuladores da primeira e segunda versão da 

BNCC. A escolha dos professores da educação básica se deu de forma aleatória e 

voluntária, visto que fui até algumas escolas e perguntei se o professor de História poderia 

me conceder uma entrevista, alguns, felizmente, atenderam prontamente o pedido.  

No caso dos formuladores da BNCC, realizei um levantamento de nomes nas duas 

primeiras versões e convidei àqueles relacionados à disciplina História para que eu 

pudesse ouvir suas experiências com relação ao Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana.  
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Então, a partir da aprovação desta pesquisa no Comitê de Ética da UNICAMP (Nº 

CAAE: 15580619.9.0000.8142) as entrevistas foram realizadas. Posteriormente, estas 

foram gravadas em áudio e transcritas e textualizadas. Desse material, foram produzidas 

um conjunto de mônadas que serão apresentadas. 

A escolha para apresentação desse material que compreende fragmentos das 

histórias de vida será por meio do que Goodson (2013) denominou de portrait ou 

“retratos”. A partir deles, é possível adentrar nas narrativas e produzir “imagens que 

enraízam essas histórias de vida em contextos sociais mais amplos” (Petrucci-Rosa, 

2018). 

Para cada narrador foi selecionado um pseudônimo a fim de preservar sua 

identidade, esse está relacionado a personalidades negras que contribuíram de alguma 

forma para a notoriedade da História e cultura da afro-brasileira e africana, são eles: 

Antonieta de Barros, Antônio Francisco Lisboa, Luísa Mahin, Carolina de Jesus e Abdias 

do Nascimento. 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas nas quais foi realizado um convite 

aos narradores para que contassem suas experiências com relação ao Ensino de História 

e Cultura Afro-brasileira e Africana. Os entrevistados compõem diferentes níveis sendo: 

três professores da educação básica e dois formuladores da primeira e segunda versão da 

BNCC, os quais apresento abaixo: 

1. Antonieta de Barros: Professora contratada do Governo do Estado de São Paulo 

desde 2015 e possui graduação em História e especialização em Língua e Linguagem. 

A personagem escolhida para representá-la é Antonieta de Barros (1901-1952), 

nascida em Florianópolis (SC) e conhecida como a primeira deputada negra do Brasil, 
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pelo Partido Liberal Catarinense, também foi educadora e jornalista (SCHUMAHER e 

BRAZIL, 2000). 

2.Antonio Francisco: Professor do Governo do Estado de São Paulo desde 2014 e 

possui graduação em História. Atualmente cursa o mestrado profissional em História 

(ProfHistória). 

Antônio Francisco de Lisboa viveu durante o século XVIII, nascido em Vila Rica 

(MG), filho de um arquiteto português e uma escrava, tornou-se um grande artista 

barroco. Acometido por uma doença degenerativa, supostamente uma “lepra nervosa”, 

que o fez paralisar ou perder os dedos das mãos e dos pés, construiu belas obras de arte  

e ficou conhecido na História como Aleijadinho (Vasconcelos, 1979). 

3. Luísa Mahin: Professora do Governo do Estado de São Paulo desde 2014. 

Possui graduação em História e Mestrado em Multimeios. Atualmente cursa o mestrado 

profissional em História (ProfHistória). 

A personagem Luísa Mahin também é conhecida como a Rainha da Bahia 

Rebelde, devido ao seu envolvimento com as revoltas ocorridas na Bahia do século XIX, 

principalmente com as articulações que levaram a Revolta dos Malês (1835) 

(SCHUMAHER e BRAZIL, 2000). 

4. Carolina de Jesus: Carolina de Jesus é Professora do Instituto Federal, com 

formação em História há 18 anos. Ela cursou Mestrado e Doutorado e atuou no Ensino 

Superior em nível de Graduação no curso de História de uma Universidade Estadual da 

região nordeste do Brasil. Esta profissional também tem pesquisas voltadas para a área da 

escravidão negra e suas implicações na formação histórica do Maranhão. No momento, 

desenvolve estudos sobre as relações entre a justiça e a escravidão. Atua nas áreas de 

História do Brasil e do Maranhão Colonial. Participou das discussões da BNCC1 em 2015. 
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A personagem escolhida para representá-la foi Carolina de Jesus, escritora brasileira 

que viveu de 1914 a 1977 e ganhou notoriedade através da obra “Quarto do despejo: Diário 

de uma favelada” (2015). Escrito sob o formato de diário, a autora retrata a visão interna de 

uma nova realidade que aflige a população brasileira até os dias atuais: a favela. Em seus 

escritos, a autora apresenta alguns estigmas que marcaram seus registros o de mulher, 

negra, pobre e semianalfabeta (Silva e Fé, 2017). 

5. Abdias do Nascimento: Graduado em História há 14 anos e é pós - doutorado 

na mesma área. Fez especialização em Antropologia e atualmente é professor nos cursos 

de História, Direito, Licenciatura Intercultural Indígena e de Pedagogia, além de lecionar 

no ProfHistória (Mestrado profissional do Ensino de História). Atua em Ensino de 

História, História dos Indígenas no Brasil e nas Américas e Antropologia. Participou das 

discussões da BNCC1 em 2015. 

O personagem para representá-lo foi Abdias do Nascimento poeta, ator, escritor, 

dramaturgo, artista plástico, professor universitário e ativista dos direitos civis e humanos 

das populações negras, que viveu entre os anos de 1914 e 2011. Foi organizador do 

Primeiro Congresso do Negro Brasileiro (1950) e esteve à frente do Teatro Experimental 

do Negro até 1968. Sua atuação política repercutiu nas discussões da Assembleia 

Nacional Constituinte e em outubro de 1988 e o direito brasileiro passou a atentar-se para 

a natureza pluricultural e multiétnica do país, a prática de racismo tornou-se um crime 

inafiançável e determinou-se pela primeira vez a demarcação das terras dos 

remanescentes de quilombos, antigas comunidades de escravos20.  

A partir dessas informações passo a apresentar os retratos narrativos. 

 
20 Disponível em: https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/biografias/abdias_do_nascimento 
acesso: 16.10.2019 
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3.2.1. Professores da Educação Básica 
 

Retrato de Antonieta de Barros 

Mônada 1 

Bem sólida, mas... 

Tive muita sorte com História da África! Porque a universidade que estudei é uma das 

poucas que tem dois semestres obrigatórios. Tive uma professora sensacional, incrível! E 

a minha formação dentro da História da África é bem sólida. Só que como fico nessa de 

não conseguir pegar uma turma e acabar o ano com ela, acho que consegui dar História 

da África duas ou três vezes só. Porque ou não cabia dentro do currículo no ano que eu 

estava dando, ou eu não estava dando História naquele ano. Fiquei dois anos dando 

Sociologia, foram poucas essas experiências. (Antonieta de Barros) 

Mônada 2 

Dá um medo 

Estou tentando trabalhar com o sétimo ano, mas comecei a falar de escravidão agora e 

estou tentando puxar para falar dos reinos africanos. Comecei essa semana. [...] Trouxe 

uma música para eles: “não, essa música é de macumba! Isso não é de Deus!”. É sempre 

muito difícil por conta desses preconceitos e tentar fazer isso de uma maneira que não 

ofenda alunos religiosos. Dá um medo de você falar alguma coisa para os alunos e: “Não, 

mas meu pai falou que isso é do demônio”. Então, é complicado essa questão de você ir 

muito cauteloso para falar com eles. Acho que estou aprendendo isso também! (Antonieta 

de Barros) 
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Mônada 3 

Ignoravam! 

Comecei perguntando, trazendo alguns dados falando da presença do Negro na sociedade 

brasileira e como durante muito tempo as pessoas acabavam negando essa identidade 

negra. Perguntei para os alunos quem da sala se identificava, e alunos, claramente negros, 

não respondiam! Ignoravam! Depois, ao longo da aula você percebia que eles iam tendo, 

talvez, uma identificação um pouco maior, mas ainda acontece deles negarem essa 

identidade ou mesmo não se perceberem. (Antonieta de Barros) 

Mônada 4 

Não tem nada! 

Levando em conta a quantidade de conteúdo que se tem acho que os livros didáticos até 

que trazem bastante coisa. O livro do sétimo ano acho que tinha dois capítulos, assim, 

dedicados à História da África, é bacana! É que é difícil para a gente conseguir achar. E 

o “caderninho do aluno”21, que estão fazendo a gente usar nesse ano, não tem nada! 

(Antonieta de Barros) 

Mônada 5 

Cheio de complicações 

No nono ano, trabalhei um pouco [de História da África] quando estava falando das 

questões de imperialismo. Então, já consegui puxar e falar um pouco da versão dos 

africanos. Trouxe um textinho do Myong para eles lerem e tudo mais. Foi bacana, [...] 

apesar das dificuldades gerais. É um livro cheio de complicações para os meus alunos do 

 
21 Material disponibilizado pelo Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Secretaria da Educação 
do Estado, que apresenta-se com o objetivo complementar os conhecimentos do alunos de Ensino 
Fundamental e Médio. 
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nono ano que não estão nem aí para aquilo. Não sei se eles conseguiram absorver o que 

eu queria. (Antonieta de Barros) 

Mônada 6 

Na África é só pobreza! 

No sétimo ano, tenho sentido mais essa coisa de não ter interesse mesmo. Eles acham que 

“Ah! Eu já sei tudo disso daí, eles sofreram mesmo! Na África é só pobreza! Então, não 

tem para que saber mais!”, que é só isso. E eu vim toda empolgada hoje com a música. 

Trouxe um negocinho diferente. Eles vão se empolgar com a música! Mas, no começo 

tem tambor: “Olha que macumba professora!”. (Antonieta de Barros) 

Mônada 7 

Consegui atingi-los... 

Trabalhei um tempo, acho que em 2015 mesmo, era nono ano. [...] Dentro do conteúdo 

de imperialismo consegui fazer um trabalho um pouquinho melhor que era uma turma 

mais dedicada, menos apática, sabe? Lembro que passei um vídeo para eles de uma 

palestra que tem da Chimamanda Adichie, [...] foi muito bacana! Porque depois vieram 

até alunos me chamar no Facebook para falar: “Nossa professora, nunca tinha parado para 

enxergar desse jeito, para ver que tem mais coisa e tals”. Nessa turma foi mais bacana, eu 

consegui atingi-los... (Antonieta de Barros) 

Mônada 8 

Revisito a faculdade 

Para preparar as aulas, revisito muito do que vi na faculdade. Então, tem muita coisa que 

pego. Tenho as minhas anotações lá da faculdade e pego. Retomo alguns textos, procuro 
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aulas prontas também. Tenho algumas até da Nova Escola22 mesmo, normalmente assim, 

vou pegando referências que eu já conhecia. Vou tentando adaptar para a realidade deles, 

porque tem algumas que não dá para passar na íntegra ou cruas para eles. (Antonieta de 

Barros) 

Retrato de Antônio Francisco 

Mônada 9 

Superficial 

Na época da graduação, já tinha passado a lei que instituiu o Ensino de História da África 

entre as populações afrodescendentes. Então, já tinha essa discussão, quando eu fiz a 

disciplina de História da África ainda que era uma época que estava sem professor. Não 

era uma professora que era do Instituto de História, mesmo assim tiveram essas 

discussões [...]. Discutimos um pouco a relação disso com o ensino, mas no campo da 

graduação isso foi bem superficial! (Antônio Francisco de Lisboa) 

Mônada 10 

Dois caminhos 

Fora da Universidade, o contato com o Ensino de História da África aqui dentro da escola 

tem dois principais caminhos. Acho que um caminho legal que traz muitas vezes 

discussões que relacione História da África dentro da escola é pela própria Olimpíada de 

História que é organizada lá na UNICAMP. Eles têm várias questões e trazem os temas 

relacionados às origens, religiões de matriz africana, sobre a História dos descendentes 

do Brasil e acaba dando um espaço, uma margem legal para discutir com os alunos. 

Lembro, por exemplo, que em 2015, quatro anos atrás, tinha uma questão da Olimpíada 

 
22 Revista sobre educação vendida e disponibilizada comercialmente. Para mais informações acesse: 
https://novaescola.org.br/ 
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que tinha uma imagem e trabalhava com todos os orixás com a religião africana. Foi assim 

a primeira grande experiência que eu tive, uma experiência que tenha me causado alguma 

impressão! Até porque teve uma postura muito refratária dos meus alunos que tinham um 

certo preconceito em tratar esse tema de religiões de matrizes africanas, mas, mesmo 

assim, foi legal porque mesmo com a postura refratária deles dá para você fazer uma 

discussão, dá para você trazer o porquê. Qual que é o motivo? Trabalhar um pouco os 

preconceitos que tinham naquele momento. Esse foi um canal dentro de uma experiência 

que deu para trabalhar. Fora isso, dentro do currículo tem nos sétimos anos [...] um 

momento que dá para trabalhar bastante. (Antônio Francisco de Lisboa) 

Mônada 11 

Um pouco mais africano 

O currículo propunha bastante discussões sobre o Brasil Colonial, sobre escravidão e 

acaba dando margem dentro da sala para trazer uma discussão de um ponto de vista um 

pouco mais africano, por assim dizer, e o que foram as relações com os povos europeus, 

esse contato que teve e que muitas vezes é muito desprezado. O ponto de vista da África 

fica muito mais uma relação Portugal – Brasil Colônia e fica um espaço vazio que se 

resume a enviar escravo para o Brasil e ponto final. Então, é muito legal, por exemplo, 

trazer textos falando da rainha Zingara, do reino de Ndongo, tirar essa ideia de que na 

África essas sociedades são pouco organizadas.  A gente fala sobre o reino do Congo, 

sobre como Portugal estabeleceu relações com esses grupos, esse é o momento da minha 

prática com o currículo que tenho feito até então, que é bem bacana, especificamente no 

oitavo ano. (Antônio Francisco de Lisboa) 
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Mônada 12 

Bizarro! 

Esse currículo novo da Base é bizarro! Ficou muito desorganizado. A gente chegou para 

dar aula nesse ano e iniciou o planejamento [...], uma reunião ali com os professores. O 

primeiro dia de aula basicamente chegou e o currículo mudou! O primeiro dia que você 

vai dar aula, já chegou o currículo para você ver. Então, começamos a ler e se adaptar 

para esse currículo. E chegou uma notícia da Diretoria de Ensino falando que não era para 

seguir o currículo antigo ainda. [...] Em julho, passaram novamente para a gente voltar a 

usar esse currículo novo, o que para mim é um absurdo! Você no meio do ano letivo 

mudar de um currículo para o outro. Terminei o nono ano falando de Getúlio Vargas e 

estou voltando falando, segundo o currículo, de redemocratização no Brasil depois da 

Ditadura Militar. Você quebra completamente, sabe? (Antônio Francisco de Lisboa) 

Mônada 13 

Olhares e estereótipos 

Há um certo perigo de idealizar, mesmo a aplicação dessa lei [10.639/2003] que é uma 

coisa que: “Nossa, agora sim! Agora vai rolar uma discussão, vai rolar uma identificação! 

Vai quebrar certos olhares e estereótipos” e não é tão simples assim! A gente discute, mas 

ela também é muito limitada! Há um certo distanciamento. Os alunos não têm essa relação 

automática. Há muito preconceito! Por exemplo, na ONHB, principalmente quando cai 

no campo da religiosidade pega bastante, mas de forma geral. Eu sinto que se eu fosse 

fazer um balanço e resumir em poucas palavras, não vejo tanta diferença na postura dos 

alunos em falar sobre História da África, por exemplo, para usar o currículo do sétimo 

ano, de Incas, Maias e Astecas. É muito similar na realidade, não sei se tem uma postura 

dos alunos: “Uau! Vamos estudar!”. Nem do tipo: “Nossa! Isso aí não serve para nada!”. 
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É diferente de algumas experiências que já ouvi colegas falando em escola pública, que 

os alunos se perguntam: “Viu? Mas por que a gente tem que estudar isso?”. Eu nunca 

tive! Na minha experiência, nem esse canal, nem também um interesse que tenha 

ressaltado os olhos. (Antônio Francisco de Lisboa) 

Mônada 14 

Como que eu vou dar isso? 

O professor que está dando aula hoje independentemente da idade, principalmente os mais 

velhos, dá uma aula de Grécia muito mais concreta do que ele dá uma aula do Reino 

Fuxico, sei lá, é mais difícil até para ele, “Nossa, como que eu vou dar isso?”, sabe? Tem 

que recorrer lá, volta onde você quiser, tem que ir lá, ler e há uma certa falta de tradição 

que tenta se construir com a lei, mas é uma coisa, assim, a longo prazo mesmo, na minha 

visão. (Antônio Francisco de Lisboa) 

Mônada 15 

Desafio 

Na época da minha graduação, a gente viu muita pouca coisa prática. O curso era muito 

pautado em discussões de um momento específico que era o Imperialismo do século XIX. 

Então, resumiu o nosso curso de graduação às questões relativas ou à lei do ensino de 

História ou a esse processo de ensino do século XIX de colonização, depois da relação 

das potências europeias, mas quando preparo aula de História da África, até por uma 

defasagem que tenho, mesmo de discussões e leituras, tento não me prender só no livro 

didático, mas buscar sites ou vídeos ou mesmo textos acadêmicos com algum tipo de 

imagem para trazer aqui para os alunos. Isso é um desafio! É desafiador! Toda aula já é 

um desafio e em específico. História da África é novidade! Para alguns professores, é um 
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desafio ainda maior e do qual eu tenho sim, mas é um desafio que gosto de correr atrás, 

que gosto de me enfiar para ver o que dá para sair. (Antônio Francisco de Lisboa) 

Mônada 16 

Questão africana 

O preconceito se manifestou em uma imagem que tratava da religiosidade de 

afrodescendentes. Os alunos olharam e falaram “Ah, professor! Sério que vai ter que fazer 

isso, é?”, “cara, que diferença faz essas figuras, tanto faz, né?” do tipo “você não acredita 

nisso, não é professor? Vamos fazer porque está competindo, mas bobagem!”.  Então, 

acredito que esse é um jeito mais explícito, em geral, de certa postura e acredito também 

que tenha um pouco a ver com a própria concepção de religião que eles têm, mesmo com 

preconceitos de religiões parecidas ou iguais as deles que acabam passando, de certa 

forma. Há também um preconceito menos evidente que se expressa numa negação e eu 

acho que isso é uma coisa muito interessante também, abrangendo um pouco mais a 

questão da História da África, mas há uma tendência dos alunos, principalmente no 

fundamental, começo do Ensino Médio, como posso dizer? Em não assumirem a sua 

identidade negra e sua identidade afrodescendente. É muito legal, ao longo da minha 

experiência, ver ex-alunos meus que entraram  na faculdade depois, e acabaram se 

associando  a algum tipo de movimento social. E que aos poucos vão assumindo a 

negritude deles, se transformam completamente, largam de esconder os cabelos... É um 

processo muito interessante de ver, fico muito feliz em ver! Mas dentro da escola, ainda, 

seja pelo ambiente, seja pelas imposições estéticas mesmo que existem, há uma certa 

dificuldade em querer se ver como Brasil e se ver como indivíduo, talvez associado a essa 

coisa que lembre ou associe minimamente à uma questão mais negra, ou questão africana. 

(Antônio Francisco de Lisboa) 
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Mônada 17 

Posturas mais silenciosas 

Acho fascinante, por exemplo, lá no terceiro ano alunos que claramente seriam 

classificados como pardos, ficam preocupados em colocar cotas. Eles acham que não são 

negros, vão fazer vestibular e vai ter algum tipo de comissão que vai avaliá-los e falar que 

são brancos. Você pergunta para eles, muitos, quase nenhum dos que você perguntar vai 

se identificar como sou negro e ponto final. Geralmente, a grande maioria acaba se 

identificando pardo ou até branco. [...] Não sei se você vai deixar meio claro, acaba sendo 

uma postura meio refratária de entender a África como desvinculada de uma realidade 

deles e isso é um desafio muito grande, porque quando um aluno fala: “Ah, não quero 

mais estudar isso, porque isso é bobagem e eu não acredito nessa religião!”. Ele está 

abrindo o jogo para você fazer uma discussão, agora quando há essas posturas mais 

silenciosas, meio internas, de você querer se desvincular desse tipo de identidade, é mais 

difícil você discutir. Sinto-me particularmente com mais dificuldade de discutir, ainda 

mais sendo branco. Já aconteceu, é muito doido! É complicado, são tensões ali, quem sou 

eu também para falar que tipo de identidade eles devem construir, ou não? É uma coisa 

muito complexa. A gente joga, traz vários elementos para eles construírem uma reflexão 

própria, mas isso é uma coisa que não muda na vida escolar, não é eu começar uma aula 

que eles vão achar o máximo! É uma coisa que tem vários segmentos e com o tempo, 

talvez, eles se identifiquem ou não. (Antônio Francisco de Lisboa) 
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Retrato de Luísa Mahin 

Mônada 18 

Quase zero 

O que tive [de História da África] no Instituto de História foi quase zero! Foi uma matéria. 

Fiz faculdade em 2007. [...] O próprio início de História da África! No Instituto era dado 

por um professor, na verdade da Antropologia. Ele deu contos, contos não, livros de 

ficção. Então, você podia escolher o Quetice ou Mia Couto, ou Doris Lessing, sabe? E a 

História da África era baseada nisso, nessas literaturas assim, só que não tinha quase nada. 

(Luísa Mahin) 

Mônada 19 

Vocês não tiveram! 

Entrei aqui [na escola] e fui ver que os livros tinham essa parte e eu não sabia 

absolutamente nada de Reino de Congo, de Império Gana. Comecei a estudar sozinha 

para isso. Então, fui atrás daquela coleção grandona de História da África. Não li tudo, 

mas eu tento sempre me informar. Agora no Mestrado do ProfHistória, a gente está 

estudando muito disso, porque é uma coisa que o professor [...] fala bastante: “vocês  não 

tiveram!”, tem gente lá que entrou na História em 2000, já está dando aula há muito 

tempo, tem gente que é muito mais velha do que isso. Então, vocês não tiveram História 

da África! Ele tentou dar vários textos base e algumas sequências didáticas de professores 

que já estão fazendo alguma coisa a respeito, usar o quadrinho daquela Ndzinga, a rainha 

e tal. Foi trazendo esse material e é um material que nunca tinha tido contato antes na 

minha vida. (Luísa Mahin) 
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Mônada 20 

Em todas as séries 

África? Dou em todas as séries! Não dou só o que a apostila fala, ou que o livro didático 

fala. Estou sempre puxando para o lado da África, porque é uma coisa que me interessa. 

Acho importante! A maioria dessas crianças é negra e eu acho legal eles terem essa outra 

visão. O Egito mesmo, agora vou começar no sexto ano, porque já falei de Império Kush, 

já falei de todos os outros, e vou passar bem rápido, sabe? Deixo mais tempo para as 

outras coisas que não são mais senso comum... (Luísa Mahin) 

Mônada 21 

Bato muito na tecla 

Acho muito engraçado, porque por mais que eu fale, e bata muito na tecla de que a África 

não é um país, a África é um continente de pessoas negras, a gente racializa muito a 

África... E mesmo assim para as crianças é muito difícil! Porque daí chega, foi ontem? 

Que o menino do sétimo ano chegou para mim e perguntou: “Mas na África eles usam 

calça?” e eu fiquei: [...] É o ano que eu estou desde o começo do ano, sabe? Nessa de 

tentar desconstruir a ideia que a gente tem de África, e não adianta! O menino vem e 

pergunta se na África eles usam calça, eu fiquei meu... difícil, muito difícil! Eles são bem 

racistas! Tudo o que vem de África ou de negros não presta, principalmente religião. É 

bem complicado! (Luísa Mahin) 

Mônada 22 

Religião africana 

Toda vez que vou falar de religião africana [...] tento desconstruir muitas coisas da 

macumba, de uma religião que é ruim e na, na, na, na... É complicado, já teve pai que 
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reclamou, sabe? Já ameaçou de não pode falar desse tipo de coisa, parar de falar de 

demônio dentro da sala de aula, isso já faz uns anos, não foi nem nessa escola. (Luísa 

Mahin) 

Mônada 23 

Entrave 

Era uma aula sobre a origem do mundo, era primeiro colegial e comecei discutindo mitos 

de várias religiões diferentes para discutir Criacionismo e Big Bang. [...] Então, eu quis 

pegar, peguei, selecionei grupos e falei: “Olha! A gente tem essas religiões e essas 

explicações e cada um vai apresentar, fazer um teatro, um seminário, falando o que cada 

uma dessas religiões ou dessas teorias estão explicando, como é que eles explicam o 

começo do mundo?”. Coloquei uma de religião Iorubá e falei: “Ó, uma vai ficar 

responsável pela religião Iorubá e ver o que eles pensam sobre o mito da origem do 

mundo”. E uma das meninas era evangélica. Escolhi os grupos, porque era uma classe 

super apática assim e não deixei eles próprios escolherem. Acabei escolhendo e coloquei-

a, só que eu nem sabia que era evangélica, nem nada, coloquei-a. Então, o pai chegou à 

direção e falou que a filha dele não ia fazer o trabalho. Eu que ainda era jovem na época 

e estava disposta a brigar por alguma coisa, cheguei e falei: “não, ela vai ficar sem nota, 

então! Ela vai apresentar uma coisa, e tem um monte de gente que vai apresentar 

criacionismo e não são pessoas que acreditam no criacionismo. É uma questão de não 

falar sobre!”. Discuti com o pai e ele veio para cima de mim. O pai veio para cima de 

mim falando que eu estava ensinando coisas demoníacas em sala de aula e que ele não 

ensinava aquilo para filha dele justamente porque tem um motivo que ele acha que Exu é 

demônio e eles cultuam os demônios. Então é isso, não queria saber! Já teve outros 

episódios disso, não de violência assim, de vir para cima de mim e tal, mas, direto a gente 

lida com esse tipo de entrave com os evangélicos. (Luísa Mahin) 
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Mônada 24 

Chutar a macumba 

Quando ainda é só com a criança fica mais fácil, eu acho. Aqui eu falo muito disso o 

tempo todo e eles ficam falando: “ai macumba!”, porque aqui tem uma encruzilhada, 

direto tem ali coisas, tem os potes, bebidas, não sei o que. E eles falam muito de chutar 

macumba, chutar a macumba, e eu fico falando com eles: “o que é macumba?”. Porque 

eles falam que macumba é para fazer mal para os outros, ponto e acabou! Então, venho, 

trago, tive que estudar também porque nunca tinha ido num terreiro, e ido atrás desse tipo 

de coisa. Então, tive que estudar para ver o que era isso tudo e vou, falo com eles. Mas 

assim, aqui eles são sossegadíssimos com relação a isso, nenhum pai e mãe nunca veio 

falar, é mais em outras escolas. (Luísa Mahin) 

Mônada 25 

Rasos 

De uns anos para cá, estou me esforçando mais para História da África, porque estou 

tendo mais acesso também a outras coisas que não são esses livros didáticos. Os livros 

didáticos são bem rasos! Se bem que gosto do que trabalhamos aqui. Mas acho que eles 

são bem rasos e eles fazem muito isso de: “qual é a contribuição dos africanos para as 

sociedades brasileiras?”, sempre! E não estudar a África em si, porque sim, caramba! Não 

preciso ficar revendo a África só por que ela deu as palavras banto para a gente, sabe? 

Tento me informar sempre mais sobre isso. (Luísa Mahin) 
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3.2.2. Formuladores da BNCC 
 

Retrato de Carolina de Jesus 

Mônada 26 

O grupo era heterogêneo 

Quando fui convidada para fazer parte da comissão que elaborou a primeira versão da 

BNCC em 2015, eu era professora da Rede Estadual de Educação e trabalhava no setor 

de currículo da Secretaria. Essa experiência foi o que me permitiu representar o meu 

Estado nesse grupo, que foi organizado e que cuidou da escrita da primeira Base. Nós 

fomos chamados como especialistas, eu de História e uma colega que era professora, que 

é professora de Artes. A representação da Base dava-se da seguinte maneira: tinha 

professores da universidade, professores da rede municipal, que seriam representantes, de 

uma entidade que eu não vou lembrar agora, da rede estadual é o CONSED e da rede 

municipal eu não lembro, vou olhar nas minhas coisas. Então, essas instâncias na tentativa 

que todos os entes da federação participassem: municípios, estados e os representantes de 

universidades federais. O grupo era heterogêneo, pessoas de São Paulo, pessoas do norte 

do país, representantes das universidades de várias localidades do Brasil. (Carolina de 

Jesus) 

Mônada 27 

O caminho era outro 

O que nós aventamos e propusemos para o currículo de História não era aquilo que se 

esperava naquele momento. Ficou muito claro que os professores da universidade tinham 
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um peso maior no direcionamento dos trabalhos. A própria coordenadora do nosso grupo, 

a professora do Colégio de Aplicação de uma universidade federal da região sudeste. 

Além dela, tinham outros dois professores da universidade, depois chegou um terceiro, e 

dentro da nossa caminhada, isso foi tranquilo.  Tranquilo no sentido de que todas as vozes 

se colocavam, mas o direcionamento do trabalho mostrou que o caminho era outro, a 

ponto de nós termos recebido a visita do próprio Ministro da Educação. Ele foi conversar 

um pouco com a gente sobre algumas questões que o governo estava sentindo pressão 

para não permitir. A primeira versão que foi divulgada da Base gerou muita controvérsia. 

(Carolina de Jesus) 

Mônada 28 

Voz suficiente 

Alguns setores da sociedade achavam que professores, por exemplo, que vinham de 

Estados como Maranhão, de onde for, ou alguém que vem de Roraima, não tivesse voz 

suficiente para ajudar a escrever um trabalho dessa natureza. Então, parecia que quem 

está na escola todo dia não tem respaldo para falar de Ensino de História, que é uma coisa 

que a gente contestou o tempo todo. Isso ficou muito claro no trabalho. Nós fizemos uma 

proposta inicialmente de partir sempre da História do Brasil, conectando com outros 

mundos, com a América, com a África, com a Europa, e dando uma voz mais significativa 

para o sujeito daqui, para as nossas histórias e isso foi muito rechaçado, a gente sofreu 

muita pressão, levou muita cacetada mesmo. Fora, do pessoal que é da academia, os 

professores da universidade mesmo, não deram muito espaço para o que a gente propôs. 

A gente tirou muita coisa de História Antiga, enfim, foi uma experiência interessante, a 

mim foi significativa de fato, porque me fez pensar bem mais no currículo que norteia o 

meu trabalho e que estou diariamente, mas no final do trabalho acho que vocês sabem 
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como foi. Nós descobrimos que existia um grupo paralelo que estava fazendo o trabalho. 

(Carolina de Jesus) 

Mônada 29 

Uma gente tão misturada 

Sou professora da rede federal agora, [...] e interesso-me por História da África há um 

bom tempo. Pesquiso, pesquisei no mestrado o comércio de escravos do Maranhão, e isso 

me fez ter contato com alguns africanistas. A minha orientadora no mestrado me deu 

muito acesso a autores aliados à proposta da História da África. Não tive acesso a esses 

homens e mulheres que tem um olhar diferente, sobre esse continente que a gente conhece 

tão pouco e que é tão presente em nós. No doutorado, eu fiz uma pesquisa também 

envolvendo indivíduos escravizados. O meu contato com a África vem primeiro de uma 

curiosidade de saber um pouco mais sobre a gente do Maranhão, uma gente tão misturada, 

e saber das gentes que vem da África para cá, para o meu Estado, para o porto de São 

Luís, mais especificamente os que foram mais importantes. (Carolina de Jesus) 

Mônada 30 

África ágrafa 

Em sala de aula, percebia já nos livros didáticos que a gente sempre tinha uma África que 

quando não era explicada pela chave da escravidão, era do exaltismo, das mudanças e 

isso sempre nos incomodou.   Era como se toda África fosse ágrafa, como se não tivesse 

registro para contar uma história e fazer com que as pessoas se vejam nesse continente, e 

isso não só em relação à África, em relação também às populações da América, do que a 

historiografia convencionou chamar de povos pré-colombianos. A gente sabe que isso é 

uma força grande na formação da América e que a gente conhece tão pouco. (Carolina de 

Jesus) 
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Mônada 31 

Suavizar 

O Ministro esteve em Brasília [...]. Nós fomos convidados ao auditório da CAPES e ele 

foi nos visitar, conversou com a gente um pouco. Havia pressão do Congresso Nacional. 

A Dilma era presidente ainda, mas esse grupo conservador que está no poder já tinha 

ecoado algumas vozes. Alguns movimentos já eram perfeitamente detectados e no resto 

desenhável. Então, foram feitas algumas sugestões para a gente retirar palavras como 

gênero, e isso foi muito pesado! Pressões desse jeito. Não sei se vinha exatamente dessa 

bancada, que tem uma moral. Enfim, era para a gente suavizar alguns conceitos, deixar o 

currículo mais suave em um diálogo claro com a Europa, ressaltando a importância do 

continente civilizado e a história subalterna, um apêndice das outras histórias e não como 

uma linha mestra, a história do Brasil e dos povos que o formam.  (Carolina de Jesus) 

Mônada 32 

Bola de pressão 

Nós nos reunimos várias vezes. Foram umas três que me lembro, mas sempre chamavam, 

agendavam as reuniões. Brasília, Minas Gerais, fomos a Minas Gerais com frequência, 

São Paulo, uma vez, na USP. [...] Pensávamos que íamos conversar com professores que 

estavam querendo nos ajudar e alguns queriam de fato, mas recebemos mal uma cópia 

impressa de uma proposta da BNCC, feita pelas editoras. Ficou muito claro para nós que 

o capital estava funcionando como uma bola de pressão ali, empurrando bastante as 

discussões e a impressão que nós tivemos é que eles tinham copiado o sumário de um 

livro didático e preparado aquilo de Base Nacional Comum Curricular. (Carolina de 

Jesus) 
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Mônada 33 

Especialistas 

O governo não gostou do texto que nós preparamos. Deu muita pressão para 

modificarmos [o documento] e quando foi constatado que o documento que a gente 

propôs não era aquilo que o governo esperava, foi chamada uma comissão de 

especialistas, para dar consultoria para nós. São especialistas, no caso professores de 

História de vários lugares, especialmente do Ensino de História. Leram o trabalho que 

nós propusemos e deram algumas sugestões que foram bem interessantes, algumas 

pedindo que a gente deixasse mais claro a contribuição da América. Em alguns  momentos 

disseram que a gente suprimiu os Estados Unidos da América, que era importante mostrar 

a América antes da presença dos europeus, e que era importante também mostrar a 

América pós este contexto, mostrar como  o país como os Estados Unidos, o México se 

consolidaram enquanto Estado-nação no século XIX. Nós tivemos alguns professores que 

elogiaram muito a coragem que nós tivemos. (Carolina de Jesus) 

Mônada 34 

Não fazíamos mais parte 

Nós tivemos um retorno dessas contribuições. Depois sentamos e redesenhamos o que 

havíamos proposto. Também não foi isso que foi publicado, publicaram uma segunda 

versão onde constam os nossos nomes e nós não estávamos fazendo mais parte desse 

grupo. [...] Embora conste o nome da gente nessa segunda versão, nós não estávamos 

mais trabalhando nela quando foi publicado. Aos poucos, nós fomos percebendo que já 

existia um outro grupo que estava conduzindo os trabalhos e aquela premissa inicial que 

eu disse que foi organizada com a representação da universidade, dos municípios e do 

Estado, da UNDIME que representa os municípios e do CONSED que representa os 
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Estados, dos representantes das secretarias... essa representação  já não foi válida para as 

outras versões. (Carolina de Jesus) 

Mônada 35 

Vazio Historiográfico 

Todos os professores concordavam que não podia mais ter um currículo que fosse 

inclinado sempre para uma perspectiva da história quadripartite, tendo como linha mestre 

a História da Europa. Entre nós, havia alguns professores que pesquisavam a escravidão. 

Então, os que não eram diretamente, mas tinha um alinhamento com essa História da 

África, com essa presença da África em nós. E, também, nós tínhamos dois professores 

que são essencialmente de História Indígena, são inclusive conhecidos, são notórios 

conhecedores dessa História. Ficou mais fácil, entre nós, alinhar esse entendimento. Não 

teve essas discussões, embora um ou outro ainda tivesse algum vício de achar que o Brasil 

só começa quando os portugueses chegam aqui, que antes disso não eram nada.Mais ou 

menos isso que esse vazio historiográfico nos fez acreditar durante muito tempo. Entre 

nós da Base, os treze participantes, funcionou tranquilo. Isso não foi bem recebido fora 

do grupo, mas entre nós deu tudo certo nesse sentido. (Carolina de Jesus) 

 

Retrato de Abdias do Nascimento 

Mônada 36 

Telefonema 

Era 2015, recebi um telefonema do Ministério da Educação, do MEC. Uma professora 

falava em nome do secretário da Educação Básica e disse-me que tinha entrado em 

contato com um professor da Bahia, e ele tinha indicado meu nome. Ele disse que não 
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poderia participar da Base e indicou o meu nome como especialista em História Indígena. 

Foi nessa condição que fui convidado pelo MEC. (Abdias do Nascimento) 

Mônada 37 

Os “prés” todos 

Durante o tempo todo, fui bastante propositivo. Não era minha tarefa cuidar do Ensino 

Fundamental. Fiquei no Ensino Médio, mas participei ativamente das discussões do 

Ensino Fundamental também, especialmente dos anos finais. E como especialista em 

História Indígena, durante o tempo todo chamando a atenção dos meus colegas, Alguns 

com bastante resistência não admitiam que a História do Brasil começasse antes da 

chegada dos portugueses e eu insistindo para que nós deixássemos de uma vez por todas 

de usar termos como pré-história, pré-cabralino, pré-colombiano, os “prés” todos. 

(Abdias do Nascimento) 

Mônada 38 

Enfrentamento 

Fiz a primeira versão em equipe. Sou responsável pela ideia dos Mundos que tinha na 

primeira versão que foi super mal recebida por vários historiadores, inclusive alguns 

foram para os jornais, mas a ideia de mundos europeus, mundos americanos, mundos 

indígenas, etecetera. É uma ideia minha, trabalhada junto com dois outros colegas. No 

Ensino fundamental, a princípio tinha fechado com a proposta de se trabalhar somente o 

ensino de História do Brasil. Então, para mim estava ótimo se a gente conseguisse 

trabalhar só Ensino de História do Brasil. A primeira versão acabou ficando um pouco 

assim, mas não do jeito que nós desejávamos. Nós tínhamos muitas discussões, tivemos 

muitas, não vou nem chamar de debates, foram discussões mesmo, no sentido do 

enfrentamento. Éramos quatorze, sete de universidades, sete da educação básica, metade 



106 
 

homens, metade mulheres, e havia posições muito arregradas da gente, mas a minha 

participação se deu, sobretudo na construção da ideia de mundos. (Abdias do Nascimento) 

Mônada 39 

Posicionamentos historiográficos 

As discussões tinham muito a ver com posicionamentos historiográficos. Então, por 

exemplo, colegas que diziam que não, que História do Brasil só começa depois do Cabral 

e eu dizendo que não, que isso era uma coisa que tinha ficado, ou deveria ter ficado lá no 

século XIX. Esse foi um tipo de discussão, por exemplo, com o Ministro da Educação 

Diretamente. A gente teve um embate muito sério com ele, quando nos chamou a atenção, 

por exemplo, para o fato de que nós tínhamos tirado a Inconfidência Mineira, e que ele 

via como um evento histórico muito importante. Esses tipos de discussões acabaram 

acontecendo no interior da equipe, tanto que para a segunda versão [da BNCC] que foi 

aquela que acabou não indo para o portal da Base, foi substituída de última hora por outra 

e elaborada por uma equipe paralela. Nós nem contamos com todos os colegas no final. 

(Abdias do Nascimento) 

Mônada 40 

Foi enxovalhada 

A segunda versão que foi para o portal foi feita por um grupo de pedagogos 

supervisionados por colegas de universidades públicas da região sudeste. A versão que 

nós tínhamos trabalhado durante meses foi enxovalhada. A nossa segunda versão não foi 

para o portal da Base, nós trabalhamos nela, entendeu? Mas a segunda versão colocada 

foi outra. (Abdias do Nascimento) 
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Mônada 41 

Versão brasilcêntrica 

O Ministro da Educação apareceu em um momento específico: quando nós já tínhamos 

terminado a primeira versão. A primeira versão da História foi a última a entrar, com 

praticamente uma semana de atraso com relação às outras. Nós fomos a única equipe que 

teve reunião com ele, reunião particular, em que nós fomos muito questionados sobre o 

que ele chamou de uma versão brasilcêntrica do currículo de História, e que ele não 

estava nada satisfeito com aquela versão. Inclusive ele pediu nessa reunião, [...] em que 

ele disse para a gente retirar qualquer menção à diversidade, diversidade étnica, 

diversidade sexual, porque nas palavras dele - e eu gravei muito bem as palavras dele 

naquele dia: “o ministério, a Dilma Rousseff, então presidente da república, estavam com 

a faca no pescoço por causa da bancada evangélica”. É complicado porque essa é a fala 

de um Ministro da Educação de um governo de esquerda, entendeu? Eu jamais poderia 

imaginar ouvir da boca de um Ministro como eu ouvi. Depois ele repete isso para os 

grandes jornais. Assim como veio o sucessor dele, dizendo que a BNCC tinha muita 

África, tinha muito Índio, entendeu? E que a primeira versão precisava de mudanças. 

(Abdias do Nascimento) 

Mônada 42 

Decepção 

Quando fui convidado para ir para equipe da BNCC, aceitei com muita honra o convite, 

porque me foi dito, inclusive, que eu estava sendo convidado pela qualidade dos meus 

trabalhos na área de História indígena e mais do que isso, em Ensino de História Indígena. 

Para mim, foi uma surpresa depois perceber que o que nós tínhamos feito primeiro foi 

muito criticado e eu não tenho problema nenhum com a crítica quando ela não é rasteira, 
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entendeu? Como foi a do Ministro, por exemplo, dos dois ministros no Jornal, como foi 

a do meu professor inclusive. Fui aluno dele de especialização. Acho que ele levou ali 

nos dois artigos que ele assinou para o Globo, falando da BNCC, mas na verdade ele falou 

mal da gente, entendeu? Tudo isso me provocou uma grande surpresa, e também uma 

grande decepção. (Abdias do Nascimento) 

Mônada 43 

Uma história escamoteada da Europa  

Continuo advogando a ideia de que não dá para pensar a História do Brasil sem a presença 

de indígenas, de negros e negras escravizados. Porque o que a gente tem até hoje é uma 

história, na minha visão, extremamente eurocêntrica, eurocentrada e assim ficou. A 

BNCC, a segunda versão que foi para o site, ela já é o espelho disso e você pode verificar 

em tudo quanto é veículo, não teve nenhum auê! Não teve nenhum problema com ela! A 

ANPUH se calou vergonhosamente, entendeu? Como se calou também com relação à 

primeira versão. Os meus colegas que tanto clamaram por História Antiga, Medieval, que 

é uma história escamoteada da Europa com esses nomes, também não reclamaram da 

segunda versão e o que a gente tem agora da terceira versão que foi finalmente 

homologada é isso, é mais do mesmo. Eu fico triste por não ter conseguido junto com os 

meus colegas ter colocado as coisas de outra forma, mas por outro lado também não tenho 

vergonha nenhuma do trabalho que nós fizemos. Nós fizemos algo em que acreditávamos! 

(Abdias do Nascimento) 

Mônada 44 

Jogar fora a criança, a bacia, a água suja, tudo junto... 

A única historiadora que de fato se posicionou assim firmemente ao nosso lado, e não foi 

nem defendendo o nosso texto, foi uma professora do Rio de Janeiro. Depois dela sim, 
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vieram outros colegas, mas ela foi a primeira a dizer o seguinte: “Essa versão tem 

problemas, nós vamos precisar discutir esses problemas, mas não podemos jogar fora, a 

criança, a bacia, a água suja, tudo junto, porque esses professores que estão na equipe 

estão tentando fazer uma coisa que nós precisávamos ter feito lá no século XIX, quando 

nos tornamos um Estado - nação e não conseguimos fazer. Nós implantamos modelos 

franceses, sobretudo essa visão quadripartite da História, por exemplo, e com eles estamos 

até hoje”. (Abdias do Nascimento) 

Mônada 45 

Não era uma militância 

A gente não estava militando, não era uma militância “Lula-petista”. Era o trabalho sério 

de historiadores, professores de História, não era um trabalho de curiosos, entendeu? E 

tão pouco nós nos limitamos como fez a equipe paralela que trabalhou na segunda versão, 

tão pouco nós trabalhamos com sumário de livro didático. (Abdias do Nascimento) 

Mônada 46 

Tudo é uma seleção! 

Tudo é uma seleção! Essa seleção vem desde o século XIX, porque a gente está lidando 

com escolhas, e as nossas escolhas foram diferentes das escolhas que vinham sendo feitas. 

Que escolhas vinham sendo feitas? A gente acha muito estranho que tenha sido 

naturalizado entre nós, aqui no Brasil, a ideia de História Antiga, Medieval, Moderna e 

Contemporânea como sendo histórias predominantemente europeias e o fato é que a gente 

tem muito pouco de História do Brasil, das Américas! É engraçado isso! Falo para os 

meus alunos aqui da Prática de Ensino. A gente trabalha com História das Américas, 

História do Brasil, História da África, estando nem aí para os lugares, mas quando é 

História da Europa, a gente não fala do nome do continente, sabe? Então, fica parecendo 
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que é uma História nossa, e as pessoas diziam assim: “Mas a gente foi colonizado por 

Portugal”, “A gente fala a língua portuguesa”, “Nós somos de maioria cristã”. Ok! Mas a 

gente não vai discutir em nenhum momento como é que a gente ficou sendo um país 

praticamente monolíngue, língua portuguesa? A gente não vai discutir que essa religião 

veio sendo imposta sobre o signo da violência que destruiu outras tantas formas de se 

relacionar com o sagrado, por exemplo?  Então, fico assim pensando que as nossas 

escolhas se deram sobretudo pelas ausências sentidas, que até então nós tínhamos. 

(Abdias do Nascimento) 

Mônada 47 

Assuntos canônicos 

Lembro de uma fala do Ministro, por exemplo, quando ele diz assim: “O que essa Revolta 

dos Malês tem de tão especial, de tão importante? As crianças não precisam estudar isso! 

Precisam estudar Inconfidência Mineira”. Olha! Por que as pessoas precisam estudar a 

Inconfidência Mineira? Essa era a pergunta que nós fizemos para ele, inclusive. Para você 

ter uma ideia a Inconfidência Mineira, passou o período do império todo esquecida, ela 

só foi reabilitada no início da República por um motivo muito simples: Tiradentes era 

considerado um traidor. E para os ideais republicanos a figura dele era muito interessante. 

Depois que a figura dele foi transformada numa espécie de Jesus Cristo, entendeu? Então 

veja, são seleções, são escolhas, por que não a Revolta dos Malês? Que foi uma revolta 

de negros escravizados islâmicos e que nem colocavam tanto em pauta - quer dizer, 

colocavam sim, mas não de uma forma contundente a questão da escravidão- mas sem a 

liberdade de culto. No século que nós estamos vivendo em que há tanta intolerância, 

sobretudo religiosa é um assunto super atual. Então, a pergunta é essa: quer dizer, alguma 

coisa vai ter que ficar de fora. A pergunta é: quando é que o eurocentrismo vai ficar de 

fora? Quando é que a gente vai parar para pensar que nós temos sim uma herança, vamos 
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chamar assim portuguesa, mas também temos uma herança africana, também temos uma 

herança indígena? Elas não podem mais ser escamoteadas, elas não podem mais ser 

colocadas para fora dos nossos currículos. Aquilo é uma Base Nacional Curricular! Era 

para todos, é para todo o Brasil!  E acabou indo para a terceira versão do jeito que foi. 

Quando alguém me pergunta sobre isso, se eu não ficava constrangido por não ter falado 

desse assunto ou daquele assunto, a questão é que a gente apostou em assuntos que não 

são canônicos, entendeu? E que nós gostaríamos que se tornassem canônicos também, 

tanto quanto a Inconfidência Mineira ou outros assuntos que já foram mais do que 

reprisados pela historiografia. (Abdias do Nascimento) 

Mônada 48 

Eles ditaram! 

Ficou parecendo que a gente se reuniu numa espécie de clube, entendeu? E que a gente 

queria se revolucionar e não era nada disso! [...] Não teve nada disso, entendeu? Do tipo, 

a gente vai agora fazer um negócio super mirabolante. Não, a gente observou o que a 

gente tinha no currículo até então. Aliás, tem um ponto interessante [...] até então quem 

mandou e desmandou nos currículos do Brasil, pelo menos da segunda metade do século 

XX para frente até os nossos dias, foram as editoras, foi o mercado editorial e a gente 

nunca reclamou disso! Eles ditaram! [...] Quem mandava de fato, e olha as editoras nas 

audiências públicas mandaram gente lá para acabar com a gente. E claro, existia um autor 

de livro didático que também não escrevia os artigos dele para o Globo à toa. Ele é autor 

de livro didático, um livro didático por sinal de qualidade muito duvidosa. No entanto, 

ele também tem uma parte desse mercado que é o mercado editorial. As pessoas não se 

deram conta de que quem mandava no currículo no Brasil, não eram os PCN, que foram 

solenemente ignorados durante tanto tempo. Eram as editoras! E elas não ficaram nem 
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um pouco felizes quando viram a primeira versão, sabe?  Quando perceberam que iam ter 

que reformular muita coisa, se não, tudo. (Abdias do Nascimento) 

Mônada 49 

Não faço parte dessa História! 

Nós tínhamos diante de nós a possibilidade, a chance, a oportunidade de fazer alguma 

coisa que nós devíamos a esse país, pelo menos desde o século XIX, quando a História 

se constituiu como disciplina escolar. E não pensamos assim: “Vamos romper com tudo! 

Vamos quebrar tudo!”. Não! A gente pensou o que falta? O que as nossas crianças, nossos 

adolescentes e jovens também, por que eles não têm vontade de estudar História? Por que 

eles não gostam de História? Por que eles não querem aprender História? E chegamos à 

mesma conclusão, os 14 chegaram a mesma conclusão! Porque é uma História que não 

diz respeito a eles! Se você tem o IBGE apontando que mais da metade da população 

brasileira hoje é negra e parda, esses caras não vieram somente de Portugal, entendeu? 

Então, quando eles abrem um livro e só encontram “heróis” brancos, homens, cristãos, 

ricos, poderosos, eles olham para eles mesmos que são negros, são pobres, são de origens 

indígenas, e dizem: “Esta História não é a minha História, é a História do Brasil, a História 

dos outros. Não faço parte dessa História!” Foi nessa perspectiva que nós trabalhamos! 

Trabalhamos de junho a dezembro de 2015, de janeiro a abril de 2016.Nosso contrato 

terminou em abril, quando entregamos o nosso produto final que era a segunda versão 

com os pareceres dos nossos colegas. A gente teve 10 ou 12 pareceres, não vou lembrar 

o número exato agora. Nós fizemos esse trabalho, entregamos e, uma semana antes do 

Ministro da Educação remeter ao Conselho Nacional de Educação, fomos informados de 

que a nossa versão não seria levada ao ar, que já tinha outra equipe trabalhando 

paralelamente a nossa, que tinha sido oficialmente chamada com portaria e tudo... 

Nomeada por portaria, os meus colegas, que vieram da educação básica,  vieram por 
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indicação tanto do CONSED quanto da UNDIME e nós professores universitários fomos 

convidados pelo Ministério da Educação. Ou seja, nós tínhamos legitimidade para fazer 

o que estávamos fazendo e de uma hora para outra, a gente viu essa legitimidade cair por 

terra. (Abdias do Nascimento) 

Mônada 50 

Tropa de choque 

Nas discussões, enquanto nós formulávamos a primeira versão, o mercado editorial não 

entrou em contato. Nas audiências públicas, logo após a primeira versão ir para o ar, eles 

estiveram em peso! Mandaram uma tropa de choque, comandados por uma autora, e essa 

pessoa estava lá para dizer que a gente tinha feito tudo errado! Que a gente tinha que 

refazer tudo! Que a gente estava querendo inventar moda: “onde é que estava a História 

Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea”, entende? (Abdias do Nascimento) 

Mônada 51 

Haja paciência 

A BNCC como um todo recebeu, se eu não estiver enganado cerca de 10 milhões, de 10 

a 12 milhões de contribuições pelo portal, em relação à primeira versão. Não saberei 

precisar para você quantas a História recebeu, por quê? Porque nós tivemos [acesso] 

justamente [ao que] esse grupo de estatísticos da UNB que foram filtrando essas 

informações para nós, ou seja, [...] a gente tinha assim, um monte de contribuições que se 

referiam a ausência da História Antiga, entendeu? Para a gente não ficar lendo tudo isso 

e perdendo tempo, tinha esse filtro que dizia, não sei quantas mil contribuições estão 

clamando a História Antiga, entendeu? Então, tivemos sim essa base de dados, essa base 

de dados foi um filtro que o pessoal da UnB fez para a gente. Eles se baseavam em [...] 

algoritmos. Essa coisa assim de palavras-chaves, e a gente tinha acesso aos números. 
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Vinha de uma forma geral e haja paciência, batia sempre nas mesmas teclas: “cadê a 

História Antiga? Cadê? Aqui não, aqui tem que ser assim. Quem vocês pensam que vocês 

são? É para agora acabar com a Idade Média no ensino de História?” Coisas desse tipo... 

(Abdias do Nascimento) 

Mônada 52 

Quem é você na fila do pão? 

Não me arrependi nenhum momento de ter ido para a BNCC, mas eles vasculharam a 

minha vida! E me aborreceu muito! Com postagens, com reportagens, com entrevistas e 

assim, desqualificando mesmo. Para você ter uma ideia, a nossa equipe tinha um de São 

Paulo, e isso também pesou contra. Porque eu estou na região Norte, apesar de ser 

paulista. Então, o que eu falava: “Não estava bom, por que quem eu era? Do Norte. A 

professora do Nordeste, coitado do Estado dela, um dos mais pobres do Brasil! E assim, 

nós tivemos um grupo bom do Nordeste, tínhamos da Paraíba, do Rio Grande do Norte, 

do Maranhão, de Alagoas. Tinha quatro, devia ter mais, não vou lembrar-me de todos. 

Aqui no Norte tinha eu e a atual secretária do Estado de Educação lá. Ela participou da 

BNCC1 e da BNCC2, anos iniciais do Ensino Fundamental. O que acontece foi isso 

também, houve um preconceito danado, em relação ao que estava acontecendo, em 

relação a essa formação. Foi muito feio na verdade, porque isso, costumo dizer, partiu 

dos nossos próprios colegas, entendeu? Que começaram a escarafunchar nossas vidas. 

Em que ponto que a gente chegou para deslegitimar o trabalho sério que nós fizemos! 

Uma coisa é você pensar que o trabalho do outro não está bom e dizer: “olha, seu trabalho 

não está bom por isso, por isso, por isso.” Ok! Mas, outra coisa é você dizer: “olha, o seu 

trabalho não está bom porque você veio do Norte”, ou porque aqui no eixo Rio-São Paulo 

– onde  as pessoas imaginam que seja historiograficamente o único que existe no Brasil - 



115 
 

ninguém te conhece, entendeu? Você fez doutorado na Universidade Federal de Goiás.  

Ninguém nem sabe quem é você! Quem é você na fila do pão? (Abdias do Nascimento) 

Mônada 53 

Linha de fogo 

A Universidade que trabalho não fez absolutamente nada, não “me aproveitou” em 

nenhum momento, para nenhuma discussão! A única discussão que houve na época da 

BNCC foi promovida pelos alunos e nenhum dos meus colegas efetivos, compareceram 

a ela, eles não estavam nenhum pouco interessados! Aliás, vou te falar uma coisa: a 

universidade se mostrou exatamente como ela é! No caso da BNCC em relação à escola 

pública, a universidade está dando as costas para escola pública. Nem estranhei o fato de 

os meus colegas aqui não terem se mobilizado para nada, para fazer nenhuma discussão 

e tal. Ela simplesmente não existiu porque aqui ninguém está muito preocupado ou nada 

preocupado com essa questão, e na equipe elaboradora da primeira versão, nós tínhamos 

dois da região Norte[...]. Então, para você ver como que a coisa está feia, entendeu? E a 

ANPUH também se comportou da mesma forma. Ou seja, no fim das contas, nós 

acabamos ficando numa linha de fogo, num tiro cruzado, a gente tinha, como eu falei para 

você pouca gente, poucos historiadores interessados. De fato, não é nos defender, sabe? 

Mas pensar junto com a gente outras possibilidades. [...] Já fui mais ressentido com essa 

história toda, sai muito ressentido dessa história, mas agora eu estou de boa. Antes ficava 

mais nervoso, exaltado, agora não![...] Mas foi isso e vou dizer pra você com todas as 

letras, você pode escrever isso aonde você quiser e dizer que fui eu que escrevi: a BNCC 

está do jeito que ela está por causa dos professores de História, tanto os da universidade, 

quanto os da Educação Básica. Foram eles que permitiram que ela ficasse com essa cara! 

(Abdias do Nascimento) 



116 
 

Mônada 54 

Muita África! Muito índio! 

A gente tem que contar essa História! Pelo menos a nossa versão. De que a gente teve 

dois Ministros da Educação e ambos colocaram que havia muita, muita África, muito 

índio na nossa BNCC e eu acho isso é muito triste! Nenhum dos dois eram da História, 

mas eles achavam que eles podiam dar pitacos sobre o nosso trabalho. Um renomado é 

filósofo e professor de uma importante universidade pública; o outro, um economista, e 

ambos dando palpite sobre uma coisa que eles não entendiam. Não fizeram isso com 

nenhuma outra disciplina escolar. (Abdias do Nascimento) 
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CAPÍTULO 4 – EPISÓDIOS DE REFRAÇÃO 
  

Para dar início a este capítulo, entendo ser necessário retomar algumas 

informações com relação a lente teórica desta pesquisa, nos moldes explicitados por Rudd 

e Goodson (2016) que afirmam que: 

[...] o conceito de ‘refração’ pode ser considerado como uma 
ferramenta para promover uma lente para uma investigação 
empírica em níveis macro, meso e micro, assim como 
promover uma análise simultânea de estrutura e agência 
através de instâncias de análises narrativas de prática 
profissional e episódios de refração.”23 (p.101) 

 

Os autores enfatizam a necessidade de situar a pesquisa e as análises de mudança 

em um amplo contexto sócio histórico. Para isso, é preciso localizar os movimentos, 

ciclos e ondas de reforma e entender a prática que permitem identificar a refração. 

A refração pode ser compreendida em diferentes níveis. No nível supra, estão 

incluídas as ideologias globais, que no caso desta pesquisa não foram abordadas. 

Focalizamos, então, no nível macro, as políticas, os sistemas e as estruturas nacionais. No 

meso, estão interesses de grupos mais específicos, aqui retratados pelas políticas 

estaduais; e no micro, localizam-se pequenos grupos ou indivíduos, cujas ações são 

expressas narrativamente.  

Ao realizar a justaposição das narrativas sistêmicas e histórias de vida optei por 

não considerar as narrativa dos PCN, pois a Lei 10.639/2003 é posterior à sua publicação. 

 
23 “[...]that the concept of ‘refraction’ may be seen as one such tool by providing a lens for empirical 
investigation at the macro, meso and micro levels, as well as providing a simultaneous analysis of both 
structure and agency through narrative analyses of instances of professional practice and ‘episodes of 
refraction’. (Goodson e Rudd, 2016. p.101) - Tradução realizada em conjunto pelos membros do 
GEPRANA. 
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Ao empreender este movimento, foi possível identificar em cada um dos níveis, eixos 

temáticos que se sobressaíram nas narrativas analisadas, permitindo-nos encontrar 

episódios de refração. Tais episódios emergem tematicamente quando contrastamos os 

elementos emergentes nas narrativas sistêmicas dos documentos com aqueles expressos 

nas histórias narradas pelos sujeitos. Foram destacados os seguintes eixos temáticos 

identificados em episódios de refração: formação profissional, preconceito racial, 

formação e valorização das identidades,  influência dos materiais didáticos e a tradição 

historiográfica. 

 

4.1. Episódios de refração nos eixos temáticos 
 

 Antes de dar início a apresentação dos episódios de refração gostaria de deixar 

claro que a opção por  organizá-los em eixos temáticos não desqualifica a periodização 

histórica, apenas nos permite refletir sobre a temática de forma mais específica. 

Apoiando-me nos princípios apontados por Goodson (2013) relativos à emergência de 

tais eixos temáticos, procedemos um protocolo de leitura das narrativas que propiciou a 

identificação dos elementos apresentados a seguir.  

 

4.1.1. Formação profissional 
 

 Não é de hoje que as questões referentes à formação docente são discutidas 

(NÓVOA, 1992; MONTEIRO, 2007; CAIMI, 2015; entre outros). Na disciplina História, 

as questões relativas a esta temática passam pela necessidade de superar  visões 

reducionistas.Assim trago aqui a abordagem da professora Flávia Caimi (2015), a qual 

afirma que: “Para ensinar História a João é preciso entender de ensinar, de História e de 
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João” (p.111), ou seja, é imprescindível conhecer além dos conteúdos, é necessário saber 

da realidade do aluno e ter uma formação pedagógica.  

 Para Monteiro (2007) a formação de professores pode ser entendida como  

“[...] um processo de socialização e indução profissional na 
prática cotidiana da escola, não se recorrendo ao apoio 
conceitual e teórico da investigação científica, o que conduz 
facilmente à reprodução de vícios, preconceitos, mitos e 
obstáculos acumulados na prática empírica.” (p.20-21) 

 

  Temos ainda trabalhos mais específicos que tratam da questão da formação 

docente ligada às relações raciais e a presença da Lei 10.639/2003 nas licenciaturas de 

História (FERREIRA, 2009; SILVA, 2011; SANTOS e LIMA, 2014; SILVA e 

MEIRELLES, 2017; COELHO e COELHO, 2018; 2019). 

Nas narrativas sistêmicas, estas questões aparecem como propostas que endossam 

a qualidade da educação. Na LDB (1996), está previsto que os profissionais da educação 

básica em exercício têm como direito garantido pela União, pelo Distrito Federal, Estados 

e Municípios a promoção da formação inicial e continuada e capacitação.  

  Também em nível macro,  no segundo período (2003 a 2011), é possível 

identificar nas narrativas produzidas pelas DCNERER uma ênfase na questão da 

formação docente propondo que repensar a formação de professores é elemento essencial 

para a desconstrução de preconceitos, problematização de indiferenças e injustiças, tal 

fato ocorreria por meio de uma consciência política e histórica da diversidade  (p.19-20). 

 Já no Currículo do Estado de São Paulo esta questão é ausente, o que nos remete 

à fala de Monteiro (2012) com relação à crença de que “[...] basta saber história para 

ensinar história” (p.02) e reafirma um não comprometimento de seus formuladores com 

as questões de ensino da disciplina. 
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 Em nível micro, as narrativas dos professores da Educação Básica evidenciam 

uma multiplicidade de desvios em relação à formação docente no que tange os efeitos da 

Lei 10.639/2003. Em algumas narrativas, é possível  perceber a possibilidade de se 

abordar  os conteúdos de História da África  num diálogo com as aprendizagens que 

aconteceram de diferentes formas, na licenciatura (Mônadas 01, 09 e 18). 

 Ainda nesse sentido, os processos de formação docente vão além das experiências 

curriculares vividas nas licenciaturas e se articulam com outras vivências (Mônada 07), 

que também incluem ressignificações acerca dos conhecimentos profissionais 

mobilizados nos cursos de formação (Mônada 08). e até mesmo de oportunidades de 

aprofundamento de alguns temas (Mônada 24).  

 A formação continuada parece ser deficitária ao ponto que professores mais 

experientes apresentam dificuldades em ensinar a História da África, seja por falta de 

conhecimentos ou até mesmo por uma resistência mobilizada pela tradição disciplinar, o 

que caracteriza os conteúdos relacionados a essa temática como algo desafiador (Mônada 

15). 

 No terceiro período (2012-2016), o objetivo de transformar a formação inicial e 

continuada de modo a promover uma valorização dos profissionais da educação é 

explicitado tanto na BNCC1 como na BNCC2. No caso dos professores das comunidades 

quilombolas, a BNCC2 propõe uma formação específica baseada nos saberes e 

conhecimentos que representam suas matrizes culturais. 

É possível compreender como um episódio de refração o fato de que apesar das 

narrativas sistêmicas em diferentes períodos apresentarem propostas evidentes referentes 

à formação docente, estas parecem não ser mobilizadas nas experiências cotidianas, visto 

que fatores políticos e de tradição disciplinar ainda influenciam nesta temática. 
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4.1.2. Preconceito Racial 
 

Ao traçarmos aqui como episódio de refração a questão do preconceito racial, 

entendemos, assim como Francisco Bethencourt (2018), que esta temática sofre 

alterações com relação ao tempo e espaço, assim deve ser explicada por meio de uma 

conjuntura histórica a longo prazo. O preconceito racial está ligado à ascendência étnica 

combinado com uma ação discriminatória que pode ser detectado desde a Idade Média 

até os dias atuais (Bethencourt, 2018). 

Pensando a nível macro, no período de 1996 a 2002, a LDB apresenta que o ensino 

deve ser ministrado de forma a considerar a diversidade étnica-racial e a respeitar a 

diversidade cultural e religiosa do Brasil. 

Nas DCNERER, o documento deixa bem claro que um de seus propósitos seria 

de eliminar qualquer tipo de discriminação por meio da contextualização histórica, para 

isso também apresenta episódios que promoveram o preconceito ligados à educação 

brasileira. Cada sistema de ensino e escola seria responsável por adotar medidas de ação 

para atingir o objetivo proposto, apesar do encaminhamento de ações educativas de 

combate ao racismo e a discriminação. 

Em nível meso, de (2003-2011), é possível identificar que a temática do 

preconceito racial não é evidente na Proposta curricular do Estado de São Paulo, presume-

se apenas que está implícito ao incentivar a valorização de múltiplas identidades e culturas 

da sociedade brasileira. 

Através das narrativas dos professores da Educação básica, é possível 

compreendermos que a nível micro, muitos são os relatos da existência do preconceito 
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em diferentes situações (mônada 02, 06,13, 16, 21 23, 24). A África quando não 

apresentada, é abordada por meio de uma visão pejorativa (mônadas 02,06, 13,16, 21, 22, 

23, 24).   

As resistências geralmente estão ligadas a aspectos religiosos (mônadas 16, 23, 

24), resultando em uma visão demonializada da África (mônada 22), cabe ainda 

lembrarmos que quando tratamos as religiões africanas como primitivas também 

esteriotipamos essas civilizações como infantilizadas e subdesenvolvidas. Para romper 

com esses estereótipos, é necessário um processo de distanciamento e reconhecimento 

das diferenças (mônadas 13 e 21). 

No período entre 2012 a 2016, em nível macro, a narrativa sistêmica expressa na 

BNCC1 apresentava, marcadamente, uma perspectiva que privilegiava o incentivo à 

valorização de grupos étnicos e o combate ao preconceito, chegando a citar diretamente 

a Lei 10.639/03. Entretanto a BNCC2, apesar de expor como um de seus princípios o 

respeito à consideração das diferenças, mantém o modelo quadripartite da História e a 

naturalização do colonialismo. 

A BNCC2 prevê uma reforma geral da educação básica por meio de uma análise 

das mudanças e permanências na forma de preconceitos e estereótipos sobre as 

populações indígenas e negras. 

Em nível micro (2012-2016), é possível depreender que a naturalização do 

colonialismo contribui para uma tradição violenta às civilizações africanas (mônada 46), 

e evidencia a influência de aspectos históricos no que diz respeito à disseminação do 

preconceito uma vez que a África é tida como ágrafa (mônada 30), o que remete à sua 

desvalorização. 
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Por mais que as narrativas sistêmicas manifestem uma intenção de combate ao 

preconceito racial por meio da educação básica, nota-se que esses discursos são refratados 

ao ponto de não apresentarem uma funcionalidade, o preconceito parece estar nas 

entranhas da sociedade e o rompimento demandará um longo processo. 

 

4.1.3. Formação e valorização das identidades 
 

A formação e a valorização das identidades estão relacionadas ao campo 

epistemológico da História. Conforme vimos, no segundo capítulo, este tema sempre 

esteve vinculado aos currículos da disciplina História. Esta temática se coloca com tanta 

importância que está presente na maioria das narrativas sistêmicas e retratos narrativos 

aqui apresentados. 

 Segundo Woodward (2014), para compreender o conceito de identidade como um 

elemento central é preciso examinar as preocupações contemporâneas em diferentes 

níveis. 

Na arena global, por exemplo, existem preocupações com as 
identidades nacionais e as identidades étnicas; em um contexto 
mais “local”, existem preocupações com a identidade pessoal, 
como por exemplo, com as relações pessoais e com a política 
sexual. (p.17)  
 

A autora ainda afirma que as identidades estão em constante transformação e são 

marcadas pelas diferenças, sejam elas de gênero, sejam elas étnicas e que algumas são 

vistas como mais importantes que as outras, em tempos e espaços específicos. 

Gomes (2012) compreende a identidade negra como uma “construção social, 

histórica e cultural, repleta de densidade, conflitos e diálogos.”. Assim, a articulação da 

identidade negra à Educação passa pelas seguintes dimensões: social e individual, 

passado e presente, particular e universal. 
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 No caso brasileiro, num cenário mais amplo das propostas curriculares, as 

identidades parecem ser  sempre produzidas como masculinas e brancas e não 

correspondentes à maioria da população, que é negra. Para justificar o injustificável, 

podemos pensar que as diferentes identidades partem de uma composição histórica, 

considerando que, durante muitos anos,  pensou-se os povos do continente africano como 

uma população sem história, em virtude da falta de registros escritos. 

 É comum que movimentos étnicos e/ou religiosos reivindiquem sua cultura ou 

história fundamentados no conceito de identidade.  Tal fato seria possível em razão da 

cultura interferir na formação das identidades, seja pela variedade de representações 

simbólicas como pelas relações sociais (Woodward, 2014). 

 Em 1996, a LDB (1996) ressalta que o sistema de ensino deve respeitar as 

identidades étnicas levando em conta as contribuições de diferentes culturas e etnias para 

a formação do povo brasileiro, entretanto o contexto das identidades se encontra 

vinculado, no documento, em maior proporção aos indígenas.  

 No período 2003 a 2011, em nível macro, temos nas DCNERER (2004) uma série 

de orientações para o fortalecimento das identidades e de direitos das populações negras.  

Para isso, seria necessário desencadear um processo de afirmação das identidades, romper 

com imagens negativas forjadas pelos diferentes meios de comunicação por meio da 

ampliação de acesso a informações e do oferecimento de condições de formação e 

instrução em diferentes níveis e modalidades de ensino (BRASIL, 2004). Sem muitos 

aprofundamentos, em nível meso, o Currículo do Estado de São Paulo (2008) apenas cita 

a necessidade de valorizar as múltiplas identidades e culturas da sociedade brasileira. 

Ao nos aprofundarmos em nível micro, a visão dos professores da Educação 

Básica revelam que o Ensino de História e Cultura Africana assume sua importância em 

virtude da maioria de seus alunos serem negros (Mônada 20). 
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 A partir das narrativas de histórias de vida, é possível constatar que os professores 

notam que os alunos não se reconhecem como negros ou afrodescendentes (Mônadas 03, 

16, 17), chegando até mesmo a temerem identificar-se como tal em vestibulares, não 

contando com um direito que lhes é concedido (Mônada 17). Entretanto, através dos 

debates em sala de aula e do uso de recursos, como a fala de personalidades negras, os 

alunos passam a se identificar e a assumir sua negritude (Mônadas 03, 07, 16, 17).  

Fica claro que a construção da identidade é um processo demorado e que não se 

define apenas em uma única aula. Em alguns casos, os alunos passam a ter o 

reconhecimento de sua identidade apenas na universidade por meio do apoio de 

movimentos sociais ali existentes (Mônada 17). 

  Considerando as narrativas sistêmicas, as discussões a respeito da BNCC, período 

de 2012 a 2016, temos nas duas versões a necessidade de valorização de identidades 

individuais e coletivas. No caso da identidade negra, a BNCC1 apresenta uma maior 

ênfase ao incluir o tema em praticamente todo o Ensino Médio e em momentos 

específicos do Ensino Fundamental, ao ponto em que a BNCC2 apenas inclui o Ensino 

de História da África como uma das maneiras de construir identidades. 

 Em nível micro, nota-se que não é em vão que nos relatos dos formuladores da 

BNCC, foi possível identificar uma preocupação com o fato de que os alunos precisavam 

de algo mais para se envolverem com a disciplina escolar de História.  

Chegou-se à conclusão de que as escolhas presentes nos currículos não 

apresentavam as necessidades dos alunos, em um país de maioria negra não era possível 

existir apenas heróis brancos, ou a valorização das culturas europeias (Mônadas 46 e 49). 

Desta forma, percebe-se que muito se avançou nesta temática, entretanto as 

políticas ainda sofrem desvios que apresentam o desafio de solidificar estas questões não 

somente no currículo do Ensino de História, como também na sociedade brasileira. A 
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educação escolar vem sendo apresentada como uma das formas de valorização das 

múltiplas identidades a partir da compreensão de que nenhuma identidade é construída 

no isolamento. 

 

4.1.4. Materiais didáticos 
 

São muitas as pesquisas que englobam a relevância dos materiais didáticos na 

prática docente (ROSEMBERG e SILVA, 2003; GOBBI 2006; CERRI e FERREIRA, 

2007; ROCHA, 2017; entre outros). Para Monteiro (2007), a relação professor-saber 

geralmente é um conhecimento universal posto nos currículos ou nos livros didáticos para 

serem ensinados. 

 Dada a importância dos livros didáticos, temos a nível macro, no período de 1996 

a 2002, a LDB expõe que o atendimento ao aluno deve se dar, entre outros fatores, por 

meio de programas de materiais didáticos escolares, e que este para ser distribuído deve 

estar adequado à faixa etária proposta. Cabendo ao sistema de ensino da união com 

agências federais e de fomento, elaborar e publicar material didático específico à 

educação escolar bilingue e intercultural dos povos indígenas. 

 Nas DCNERER, os livros didáticos se colocam como instrumentos que devem 

passar por um olhar atento, cabendo aos administradores do sistema de ensino e as 

mantenedoras da escola prover material bibliográfico e outros materiais didáticos com o 

objetivo de evitar que as questões referentes ao ensino de História da África sejam 

abordadas de forma equivocada. (p. 25) 

A presente narrativa sistêmica propõe ainda que a edição de livros e materiais 

didáticos sejam capazes de referir-se, em diferentes níveis e modalidades de ensino, à 

pluralidade cultural e a diversidade étnico-racial de modo a corrigir distorções e 
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equívocos em obras já publicadas, para isso conta com o apoio do Programa Nacional do 

Livro Didático do MEC. 

Em nível meso, a PCESP não faz referências com relação ao uso de materiais 

didáticos. Entretanto, este uso se anuncia muito presente em nível micro, os professores 

da Educação básica relatam a experiência com o material didático produzido pela própria 

Secretaria de Educação  do Estado de São Paulo24, que não apresenta conteúdos 

relacionados à História da África (Mônada 04). Por outro lado, os livros didáticos, em 

geral, parecem apresentar ideias estereotipadas, vinculando os povos africanos somente a 

processos de escravidão e dominação (Mônada 25). 

No período de 2012 a 2016, em nível macro, as duas versões estudadas da BNCC 

têm em suas propostas o aprimoramento da Educação básica apontando para necessárias 

modificações nos materiais didáticos. 

Em nível micro, nota-se uma influência muito intensa dos autores e das editoras 

produtoras de livros de didáticos nas discussões a respeito da formulação da BNCC 

(Mônada 32, 45, 48, 50) explicitando que a possibilidade de se ter propostas curriculares 

pautadas em materiais didáticos de modo a cumprir uma tradição. 

Com o objetivo de acometer os estereótipos mantidos nos livros didáticos que 

trazem uma África ágrafa e, portanto, sem história (mônada 30), a BNCC1 apresentava 

uma postura inovadora, indicando a ideia de mundos. Tal proposta teria sido duramente 

criticada pelos autores de livros didáticos, em virtude da necessidade de mudanças 

estruturais (mônadas 48 e 50). 

Nesse sentido, mais um episódio de refração se evidencia à medida que as 

narrativas, em nível micro, explicitam a importância da política de materiais didáticos na 

Educação,  que, no entanto, não refletem as propostas em  nível macro que apresentam a 

 
24 O material didático é conhecido por Caderno do Aluno e faz parte do Programa São Paulo faz Escola, 
disponível em:  https://www.educacao.sp.gov.br/caderno-aluno 
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necessária inserção de conteúdos que remetem à valorização da História e Cultura 

Africana. 

4.1.5. Tradição historiográfica 
 

Quando o assunto é o ensino de História no Brasil, é possível identificar nos 

currículos uma predominância da historiografia tradicional, pautada no modelo 

quadripartite, que por sua vez é predominantemente eurocentrado. 

Com a inclusão da Lei 10.639/2003, passa a ser previsto que a História e Cultura 

Afro-brasileira seja incluída em todas as disciplinas que compõem o currículo da 

Educação Básica, tal princípio vem a romper com a tradição do campo disciplinar 

História. 

A nível macro no período de 2003 a 2011 a DCNERER propõe um rompimento 

com a eurocentricidade com a finalidade de inserir conteúdos que permitam a valorização 

do protagonismo negro. Enquanto a nível meso, no mesmo período, é possível identificar 

a PCESP um currículo marcado pela tradição acadêmica, justificado por estar pautado no 

modelo quadripartite, na valorização da cidadania e do trabalho. Ainda é possível 

identificar a proposta de um minicurso de graduação.  

A nível micro, no período de 2003 a 2011 é possível notar que a existência da Lei 

10.639/2003 ainda não apresenta uma ruptura com os estereótipos da historiografia 

tradicional (Mônada 13). Além disso, é perceptível uma fusão com os materiais didáticos, 

salientando sua importância como recurso pedagógico para os professores da Educação 

Básica, uma vez que suas narrativas remetem a existência da historiografia europeizada, 

que apresenta a África na relação Portugal - Brasil colônia e a partir de movimentos 

imperialistas (mônada 11). 
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No período de 2012 a 2016, a nível macro, a BNCC1 altera a forma de se ver e 

estudar a História. A proposta de um eixo temático baseado na divisão de mundos 

contrapõe o tradicional modelo quadripartite. Apesar da BNCC2 trazer a necessidade de 

romper com o eurocentrismo, sua proposta não o faz e mantém uma visão estereotipada 

da História e Cultura Afro-brasileira. 

A tentativa de romper com a Historiografia tradicional se mostra muito presente a 

nível micro, nesse mesmo período, a concepção de estudar a História  baseada na 

perspectiva de mundos, conforme já mencionado, não foi bem aceita, existia até mesmo 

a recomendação de deixar a BNCC mais suave e com um diálogo com a Europa (mônadas 

28, 29, 35, 36 e 37). 

As discussões a respeito do que deveria ser inserido na proposta da BNCC1 

remetia ao fato de que era preciso apresentar a América antes da presença dos europeus, 

mas uma série de críticas que remetiam à historiografia tradicional foram realizadas pelos 

especialistas acadêmicos levando à permanência de um “vazio historiográfico” (mônadas 

33, 35, 38, 39 e 46). Toda essa discussão causou repercussões na comunidade disciplinar, 

sendo alvo de muitas críticas, notando-se uma forte resistência (mônada 37), tal 

posicionamento também se mostrou presente nos órgãos governamentais, através da fala 

de seus representantes (mônadas 38, 44, 46). 

A partir da justaposição das narrativas sistêmicas e das histórias de vida em 

diferentes períodos, nota-se uma persistência em manter com a tradição disciplinar da 

História, ainda que isso faça com que uma grande parcela da sociedade não se sinta 

representada nos currículos, questão esta que nos remete a um caráter político na 

construção do mesmo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Por meio de um estudo das políticas curriculares publicadas após a promulgação 

da Lei 10.639/2003 e das narrativas de história de vida da comunidade disciplinar de 

História, em diferentes níveis, sobre a  perspectiva teórica do professor Ivor Goodson, 

principalmente no que se refere aos conceitos de refração, narrativa e comunidade 

disciplinar, a presente dissertação teve como proposta responder as seguintes questões: 

1- Como as políticas curriculares produzidas a partir da Lei 10.639/2003 foram refratadas 

ao alcançarem professores e suas práticas pedagógicas; 2 - Como a comunidade 

disciplinar de História produziu efeitos  de refração da referida lei? 

O campo empírico da pesquisa foi constituído por meio da análise de narrativas 

sistêmicas e narrativas de história de vida, sendo considerados diferentes níveis e períodos 

que remetessem ao processo de consolidação da Lei 10.639/2003. Os documentos que 

expressam narrativas sistêmicas utilizadas foram: LDB (1996); DCENRER (2004), 

PCESP (2008), BNCC1 (2015) e BNCC2 (2016), enquanto as narrativas ouvidas foram 

proferidas por professores da educação básica e formuladores da BNCC. Infelizmente 

não foi possível entrevistar os elaboradores da PCESP, acredito que dado ao seu pouco 

envolvimento com a área de ensino. 

Ao estudar a repercussão da Lei em diferentes níveis, é possível observar que ao 

ser recebida sofre vários desvios, sejam eles a níveis meso e/ou micro. Uma questão que 

se torna bastante evidente é que a Lei 10.639/2003 não teve uma ação efetiva na mudança 

dos currículos, basta observar que foram criadas outras políticas, em diferentes níveis, 

utilizadas como forma de (re)afirmação. Aqui temos como principal exemplo as 

DCENER, que traziam consigo a necessidade de uma mudança ampla partindo da 

formação de professores.  
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Assim, observa-se atualmente uma despreocupação com sua existência, pois ao 

não se consolidar nos currículos da Educação básica, e por sua vez na sociedade, também 

não chega a oferecer riscos para os setores mais conservadores, que atribuem a Lei 

10.639/2003 a um discurso de vitimismo da população negra.  

As pesquisas relacionadas à temática ainda estão ligadas a tentativa de estabelecer 

uma efetiva aplicação da Lei 10.639/2003, apresentando na maioria das vezes projetos 

desenvolvidos nas unidades escolares, aos conteúdos presentes em materiais didáticos e 

diálogos com as propostas curriculares. Tal fato evidencia ainda mais a necessidade da 

disciplina de se manter estável nos currículos por meio de uma tradição acadêmica, basta 

observar que estas discussões se encontram amplamente ligadas a questões 

epistemológicas da disciplina História, como formação da nação, desenvolvimento do 

conceito de cidadania e o eurocentrismo, permanecendo com silenciamentos da 

construção histórica de  uma parcela considerável da população. 

Essa política não chega a estar presente nem mesmo a nível meso, quando 

pensamos na  PCESP,  ou em nível micro nas falas dos professores da Educação básica e 

formuladores da BNCC.  É possível notar que as tradições acadêmicas, marcadas pelo 

eurocentrismo, permanecem enraizadas, se mantém os silenciamentos e estereótipos de 

negros e negras como povos subalternizados e escravizados. 

Não podemos concluir que a lei não atingiu por completo seus objetivos, mas sim, 

que  refratou em diferentes direções. Ora, entramos em contato com professores que em 

suas práticas buscam se apropriar da Lei, adquirir conhecimentos para além das 

universidades;  ora,  temos aqueles que em sua trajetória encontram resistências em 

diferentes setores da sociedade.  
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Ao observar as políticas a nível micro, deparei-me com a comunidade disciplinar 

de História. Entendo aqui comunidade disciplinar como uma entidade profissional que 

impulsiona a política curricular e vale-se do nome da disciplina na luta por seus interesses 

(GOODSON, 1997).  

Desse modo, as comunidades disciplinares também são responsáveis por manter 

as tradições, por mais que suas disputas internas promovam fragmentações, estas não 

favorecem debates que fortaleçam as discussões acerca do Ensino de História da África, 

sendo possível notar a constante permanência do eurocentrismo. 

São essas discussões, que visam uma recomposição das concepções da História, 

que acabam por nos levar a uma possível instabilidade da comunidade disciplinar. Novas 

abordagens nos remetem à uma esperança de romper com os apagamentos 

proporcionados pela tradição eurocêntrica, no campo curricular trago o conceito de 

Epistemologia dos Saberes, que nos permite romper as fronteiras, não apenas dando voz, 

como  também ouvidos as práticas de movimentos sociais, compreendendo que todos 

possuem ensinamentos. Pensando no campo historiográfico trago os movimentos Pan-

africanista e do Afrocentrismo que também se apresentam como alternativas. Entretanto, 

as mudanças são suscetíveis a processos de resistência da comunidade disciplinar, que já 

tão ameaçada por políticas externa, busca nas tradições uma forma de se estabelecer nos 

currículos. 

 É possível observar que não se rompe com as tradições sem estimular discussões 

amplas e longas em sua temporalidade, ocasionando um movimento de rupturas e 

permanências. Goodson (1997b) já nos dizia que as disciplinas que fogem de um teor 

acadêmico e se aproximam mais de uma tradição utilitária tendem a se tornarem instáveis 

no currículo. Assim, um currículo de História que aproxime dos movimentos sociais 

causa desconforto na comunidade disciplinar. Entendo que a compreensão de que é 
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necessária uma mudança curricular também vem da dificuldade de aceitação de que, hoje, 

em pleno século XXI não é mais possível formarmos os mesmos cidadãos que 

formávamos no século XIX. Por esta razão, a resposta para: “O que devemos ensinar em 

História?” deveria promover reflexões maiores. 

A compreensão dos processos de refração permitiu observar que, em todos os 

níveis estudados, ainda se encontram desvios que efeitos de resistências com relação ao 

ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana e que estes não se fundamentam 

somente a partir dos currículos da disciplina História. Ao elencar como eixos de refração: 

a formação profissional, o preconceito racial  e também, a formação e valorização de 

identidades, é possível entender que essas questões envolvem um contexto mais amplo 

da sociedade. Assim, além de romper com as estruturas da comunidade disciplinar, será 

necessário eclodir as tradições estabelecidas historicamente e enraizadas na sociedade. 
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ANEXO I -MEMORIAL25 
 

I 

Música, Química, História 

Ao terminar o Ensino Médio, tive que decidir qual direção daria à minha vida. Uma coisa 

era certa: o sonho de infância de ser médica cardiologista foi extinto rapidamente! Foi um 

ano inteiro acompanhando o meu avô no hospital que me fez chegar à conclusão de que 

aquilo não era para mim! Chegada a hora de prestar vestibular as minhas opções eram: 

Música, Química e História, todas se resumiam a experiências com grandes profissionais. 

A Música envolvia-me pela emoção, pela possibilidade de transformação e até mesmo 

por sua forma de manifestação política, além disso, tinha uma professora ótima que 

sempre me apresentava novos desafios. A Química, além de ser a formação do meu pai, 

remetia-me a um professor do Ensino Médio que tornava aquelas fórmulas tão fáceis de 

serem entendidas com aulas bem dinâmicas. E a História... a História era a oportunidade 

de conhecer as origens, a minha própria origem, tão misturada como a de muitos 

brasileiros, afinal, aqui prevalece o sangue português, espanhol, italiano, africano...Passei 

em História! 

II 

Praga de professor pega! 

Era meu primeiro dia na faculdade de História. Entrei na sala de aula com os cabelos 

repletos de tinta, escritos de “História” por todo o corpo. Meus colegas estavam na mesma 

situação. O professor perguntava, um a um, os motivos pelos quais estávamos ali. Na 

 
25 Opto aqui por apresentar o memorial no formato de mônadas, que são fragmentos narrativos inspirados 
no texto Infância em Berlim por volta de 1900 de Walter Benjamin (1994). 
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minha vez nem pensei para responder, eu estava convicta: “Quero trabalhar com 

Arqueologia ou Genealogia!”. Ele riu e disse: “Você será uma das primeiras a entrar em 

sala de aula e não vai mais querer sair”. É... praga de professor, pega! 

III 

Apaixonei-me 

Na graduação, a gente se vira como pode, ainda mais se for em faculdade particular. Foi 

assim que tive o meu primeiro contato com a pesquisa. Um professor recém-chegado na 

faculdade abriu vagas para uma Iniciação Científica, o tema era um tanto quanto 

“moderno” para uma instituição que era católica e bem conservadora: Violência entre 

parceiros íntimos na cidade de Campinas – Século XIX.  Aprendi muito, li Foucault pela 

primeira vez, apaixonei-me, mas em poucas semanas este professor foi embora, e o 

projeto ficou engavetado, pois nenhum outro docente quis desenvolver. 

IV 

Nova oportunidade 

Ainda sem uma experiência forte em sala de aula - afinal a única que eu tinha até então 

era de projetos que desenvolvíamos para os estágios supervisionados – candidatei-me 

para uma vaga de monitora de História do Brasil do século XIX. Fui aprovada! Era uma 

nova oportunidade para baratear os custos com a graduação e ainda por cima adquirir 

experiências. A professora confiava em meu potencial, deu-me total liberdade para 

auxiliar outros alunos da graduação. Eu tirava dúvidas dos colegas, auxiliava na 

organização das aulas, fazia levantamentos bibliográficos. De fato, foi uma experiência 

muito significativa! 
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V 

Ato de amor e resistência 

Os primeiros anos, em sala de aula da educação básica como professora, não foram fáceis! 

Comecei a lecionar em escolas estaduais como professora substituta. Ter aulas era algo 

incerto, de História então, nem se fale. Era mais fácil substituir aulas de Matemática, pois 

faltavam muitos professores dessa disciplina! No desejo de fazer sempre o melhor 

sentava-me com outra professora e nos debruçávamos sobre conhecimentos que não 

dominávamos. Foi naquele momento que percebi que ser professor no Brasil é um ato de 

amor e resistência! 

VI 

Foi emblemática! 

A primeira vez que consegui fazer uma substituição como professora de História foi 

emblemática! Cheio de representações de um sistema de ensino marcado pela reprodução 

de livros didáticos, o professor, que assumiria a coordenação de outra escola, ao saber 

que a jovem iniciante o substituiria entregou-me sua “Bíblia”: o livro didático. Parecia 

que sentia que me tirava da escuridão, aconselhando-me a buscar informações ali. Eu não 

conseguia seguir aquele manual, estava sempre buscando outras alternativas e caminhos 

para que junto com meus alunos pudéssemos pensar além daquilo. 

VII 

Inventando moda 

Foram três anos em sala de aula, em todos os períodos, trabalhando arduamente e 

inventando moda! Sim, era assim que definiam minha prática, uma invenção de moda! 

Apesar de ter tido disciplinas de didática e estágio na faculdade sentia falta de uma maior 
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fundamentação teórica para as minhas práticas, quando questionada do porquê aquilo 

funcionava, não sabia como responder. Então, decidi voltar a estudar, dessa vez, 

Pedagogia. 

VIII 

Prestei e passei! 

Contei aos meus pais do meu desejo em voltar a estudar, mas dessa vez eu não queria 

uma universidade particular e muito menos cogitava a possibilidade de fazer à distância, 

tinha que ser universidade pública! Estava certa que deveria fazer um ano de cursinho e 

encarar novamente o vestibular. Minha mãe rapidamente descartou essa hipótese, eu 

deveria tentar naquele mesmo ano. Eu acreditava que não era capaz, afinal, sete anos me 

separavam do Ensino Médio. Ao final, prestei e passei! 

IX 

Outra vibe! 

Foram cinco longos anos de graduação, entre aulas nas escolas do Estado e particulares, 

as noites eram de intensa aprendizagem. Recusei-me pedir equivalência de disciplinas, eu 

queria aproveitar cada minuto ali, abraçar todas as oportunidades que me eram dadas. Ao 

final do curso, tive a certeza de ter feito a escolha certa! Estava empoderada para 

responder o que estava fazendo de fato com os meus alunos! O conhecimento também 

permitiu que novas oportunidades surgissem. 

X 

Anúncio 

Passando pelos corredores da Faculdade de Educação, já no meu segundo ano de 

graduação, vi um anúncio de uma professora da licenciatura que buscava alunos para uma 
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Iniciação Científica que tinha como tema a Formação de professores em disciplinas 

escolares. Interessei-me e candidatei-me! Aquele desejo de ser pesquisadora, mas agora 

sem deixar de ser professora, renascia. E uma parceria de anos entre mim e minha atual 

orientadora nascia. 

XI 

Bichinho do conhecimento 

Fui contaminada pelo bichinho do conhecimento e pela fala do meu avô: “Estude! Porque 

conhecimento é a única coisa que ninguém pode roubar de você!”. Depois de um ano de 

formação em Pedagogia, decidi que precisava de mais: Era hora de iniciar o mestrado! A 

princípio a ideia estava focada na Base Nacional Comum Curricular, o processo de sua 

produção intrigava-me. Olhando mais a fundo e com auxílio da minha orientadora e 

colegas de grupo notei que tinha algo mais com que se preocupar ali... 

XII 

A riqueza 

Desde a Iniciação Científica as histórias de vida foram ganhando um espaço cada vez 

maior em meus estudos, mesmo na primeira graduação já me incomodava o fato de que 

somente os documentos escritos eram considerados dados para uma realidade. Ficava 

cada vez mais evidente que a riqueza também estava nas experiências, nas vivências, nos 

sentidos... Buscando me aprofundar nestas questões durante o mestrado cursei três 

disciplinas relacionadas a essa temática: Teorias Narrativas e Educação, Memória 

Arquivos e Educação das sensibilidades e Pesquisa Narrativa (auto)biográfica em 

educação e a formação de professores. 
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XIII 

A História da Educação 

No curso de Pedagogia, fiz três disciplinas de História da Educação. No Mestrado, senti 

que precisava de ainda mais conhecimento nesta área para embasar a minha pesquisa. Foi 

quando decidi cursar a disciplina de História e Historiografia da Educação Brasileira.  

Os conhecimentos que adquiri ali foram muito importantes para que eu enxergasse cada 

vez mais a necessidade de contextualizar as reformas curriculares e como elas se 

constituem a partir de um processo histórico. O professor, muito atencioso em suas aulas, 

sempre tinha algum dado ou informação que geravam importantes reflexões para a 

pesquisa. 
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