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RESUMO 

Essa pesquisa consiste em compreender a contribuição dos livros didáticos de 

História, utilizados na Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Zaíra Manhães 

de Andrade, a respeito da História e Cultura africana e afro-brasileira após a 

promulgação da Lei 10.639/2003, para a formação da memória e identidade racial de 

seus discentes, com vistas ao empoderamento popular. Além disso, busca propor 

ações, a partir da Pedagogia Libertadora de Paulo Freire, que prima pelo diálogo entre 

os homens como iguais, onde todos têm direito de dizer a sua palavra, no intuito de 

potencializar e enriquecer o que existe e ainda propor novas ações pedagógicas, se 

for o caso, em vista dos objetivos propostos na legislação. Para tanto, utilizamos por 

método a Pesquisa Participante, primando pelo “fazer com”, junto à Comunidade 

Escolar. Na execução das atividades propomos o uso da mediação, com base na 

perspectiva Histórico-Cultural, tal qual se representa em Vigotski, onde os homens 

são constituídos pelo meio ao mesmo tempo em que lhe transformam, através de uma 

práxis da ação-reflexão de maneira consciente para a transformação da realidade 

social. Assim sendo, partimos do pressuposto que a aprendizagem ocorre de modo 

dialético, através da prática social, por intermédio de signos culturais. Essa pesquisa 

insere-se, ainda, em um mestrado profissional, com área de concentração em Ensino 

de Humanidades, dentro da linha de pesquisa “Práticas educativas”, que tem como 

um de seus objetivos a elaboração de um produto educativo que possa contribuir com 

o ensino dentro das diversas áreas das Ciências Humanas, apresentando ações 

pedagógicas e metodologias de trabalho inovadoras. À vista disso, iniciamos a 

elaboração, de forma participativa com a Comunidade Escolar, de um paradidático na 

forma de uma literatura infantil que perpassa algumas nuances da história da 

manifestação cultural do congo de Cariacica com vistas ao empoderamento popular. 

Palavras-chave: Livro didático. História e cultura africana e afro-brasileira. História e 

memória. 

 

 

 



 

 
 

 

ABSTRACT 

This research consists of understanding the contribution of History textbooks, used in 

the State School of Elementary Education (EEEF) Zaíra Manhães de Andrade, on 

African and Afro-Brazilian History and Culture after the enactment of Law 10.639 / 

2003, for the formation of the memory and racial identity of its students, with a view to 

the popular empowerment, and to propose actions, starting from Paulo Freire's 

Liberation Pedagogy, which excels at dialogue among men as equals, where everyone 

has the right to speak, in order to enhance and enrich what exists and also propose 

new pedagogical actions, if appropriate, in view of the objectives proposed in the 

legislation. To do so, we use the Participating Research method, by means of the "do 

with" method, with the School Community. In the execution of the activities we propose 

the use of mediation, based on the Historical-Cultural perspective, as represented in 

Vygotsky, where men are constituted by the medium at the same time as they 

transform it, through a praxis of action-reflection in a manner conscious, for the 

transformation of social reality. Thus, we assume that learning occurs in a dialectical 

way, through social practice, through cultural signs. This research also includes, in a 

professional master's degree, an area of concentration in Humanities Teaching, within 

the line of research "Educational practices" that has as one of its objectives the 

elaboration of an educational product that can contribute with the teaching inside of 

the different areas of the Human Sciences, presenting pedagogical actions and 

innovative work methodologies. To this end, we began the elaboration, in a 

participative way with the School Community, of a paradidático in the form of a 

children's literature, which perpasses some nuances of the history of the cultural 

manifestation of the congo de Cariacica, with a view to popular empowerment. 

Keywords: Textbook. African and Afro-Brazilian history and culture. History and 

memory. 
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1 INTRODUÇÃO 

Escrever sobre minha trajetória acadêmica é falar de um período de minha vida 

anterior a entrada na Universidade, quando ainda estudava no Ensino Fundamental 

II. Fiz todo meu ensino básico e médio em escolas estaduais da Rede Pública, no 

bairro em que ainda resido, em Cariacica. Nessas escolas, além das condições 

estruturais precárias, algumas questões a mais me incomodavam. Apesar de uma 

grande parcela dos alunos serem negros, senão a maioria da escola, colegas de sala 

ou de outras turmas, por vezes, colocavam apelidos de péssimo gosto em mim e 

noutros amigos, apelidos estes de cunho racista e preconceituosos. Mesmo sem uma 

explicação precisa, me sentia culpada, seja pela situação, por minha cor e meu cabelo. 

Até o Segundo Ano do Ensino Médio eu não possuía contato com a internet, por isso, 

os trabalhos e pesquisas eram realizados na biblioteca da escola, com cópia à mão e 

colagem de xerox das figuras dos livros, já que não podíamos cortá-los. Nessa 

proximidade com os livros, ao ler e reler alguns capítulos, nunca me via representada 

de forma igualitária nestes, pois como negra e descendente de índios e negros, nunca 

via os indígenas nos livros, e os africanos somente em partes da História do Brasil 

Colonial como escravos ou negros “libertos” e, depois da alforria concedida, nada 

dizia-se sobre sua vida livre e nem de sua História e Cultura antes de serem trazidos 

forçados para o Brasil. Tal situação só reafirmava, em minha mente, a ideia de que os 

apelidos pejorativos dos colegas tinham todo fundamento, já que o livro, saber 

supremo dentro da escola e usado pelos professores como um guia ou cartilha de 

passo-a-passo, reafirmava aquela conjuntura. 

Em 2010, iniciei o curso de Licenciatura em História à noite, e já no segundo semestre, 

comecei a fazer parte de um Projeto de Ensino, Pesquisa e Extensão em uma 

Comunidade Remanescente Quilombola em Viana, onde pesquisei por quase dois 

anos. Ao conseguir essa bolsa fiquei maravilhada, imaginava encontrar na 

Comunidade pessoas completamente diferentes de mim, tal qual eu via nos livros, em 

uma realidade distante. No entanto, quando me deparei com elas e o local, tive um 

sobressalto, nunca pensei encontrar uma escola, padaria, lojas e tantas outras coisas 

iguais ao meu cotidiano, além da aspiração de alguns jovens de também entrarem 

num curso superior. 
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No decorrer de minha graduação, a partir da leitura de alguns autores como Jacques 

Le Goff e Arlette Medeiros Gasparello, passei a compreender o livro didático como um 

local de memória e formador de identidade, tanto pessoal quanto nacional, visto que 

na “função ideológica e cultural, […] ele é um dos vetores essenciais da língua 

nacional, da cultura e de valores de classes dirigentes e, por isso, construtor de 

identidade” (COSTA, 2013, p. 168). 

Em minha monografia de conclusão de curso optei por fazer uma análise em 

diferentes livros didáticos de História a respeito de seu conteúdo sobre História e 

Cultura Afro-brasileira e, apesar do curto espaço de tempo, pude elaborar conclusões 

pontuais, principalmente no que tange ao valor que os livros possuem no meio escolar, 

onde Fonseca (2003, p. 49 apud LIMA, 2016, p. 13) faz a relevante afirmação de que 

“o livro didático é o principal veiculador de conhecimentos sistematizados, o produto 

cultural de maior divulgação entre os brasileiros que têm acesso à educação escolar”. 

E Lima (2016, p. 13), inspirado por Rusen (2013), ressalta que “o livro didático é 

considerado o guia mais importante da aula de História”. 

Agora, com a elaboração desta pesquisa, busco dar continuidade em minhas análises 

neste mesmo tema, porém, de forma mais precisa e aplicada de forma participativa, 

como explicitado nas linhas que seguem. 

O interesse e inquietude em realizar a pesquisa na EEEF Zaíra Manhães de Andrade 

partiu de minha vivência na referida escola, visto que lá realizei todo meu ensino 

fundamental. A escola localiza-se no bairro de Nova Rosa da Penha I, Cariacica – ES, 

onde resido desde que nasci, e não posso deixar de explicitar o caráter afetivo que 

possuo com esta comunidade, e que por fazer parte dela, vivenciando de suas 

necessidades, carências e aspirações, ao olhar as crianças do entorno vendo neles 

minha infância, sinto-me na obrigação de poder construir com eles e compartilhar os 

conhecimentos que estou tendo a oportunidade de adquirir.  

Somada a esse desejo de poder compartilhar ações, participo ainda do Grupo de 

Estudo e Pesquisas em História e Filosofia da Ciência (HISTOFIC) do Instituto Federal 

do Espírito Santo, que tem por premissa o estudo e elaboração de pesquisas 

norteadas pelo tema História e Memórias em Educação em Ciências. A partir desses 

pilares, anseio dedicar e construir junto a minha pesquisa pautada numa ação de 
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cunho participante, valorizando o fazer “com” os participantes, em detrimento ao fazer 

“para”. 

Assim sendo, a pesquisa se desdobrará a partir da análise dos livros didáticos de 

História dos anos finais do ensino fundamental II, utilizados na EEEF Zaíra Manhães 

de Andrade, aprovados pelo Plano Nacional do Livro Didático 2017-19, tendo como 

critério a adequação da temática de História e Cultura Africana e Afro-brasileira nos 

mesmos a partir da promulgação da Lei 10.639/2003, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a 

obrigatoriedade deste conteúdo. 

É imprescindível ainda considerar o livro didático como portador e formador de 

memória individual, coletiva e nacional, portanto, um lugar de memória, uma vez que 

o livro de História carrega aquela que deveria ser a história oficial1 da formação de 

nosso país. Daí a relevância de estudá-lo na perspectiva da formação de uma 

memória coletiva para a perpetuação de uma identidade. Como nos afirma Costa: 

Lugares de memória são, então, aqueles lapsos de memória selecionados 
em função de determinado fim, para demonstrar uma ancestralidade. E se é 
necessário marcar essa ancestralidade em algum lugar, é porque a memória, 
não é espontânea. Ela é selecionada vistas a criar uma noção, como 
pertencimento ou identidade, por exemplo (COSTA, 2013, p. 170). 

A respeito do valor da memória, Le Goff (1924) esclarece-nos extraordinariamente: 

[...] a memória coletiva faz parte das grandes questões das sociedades 
desenvolvidas e das sociedades em vias de desenvolvimento, das classes 
dominantes e das classes dominadas, lutando, todas, pelo poder ou pela vida, 
pela sobrevivência e pela promoção.  
[...] A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar de 
identidade, individual e coletiva, cuja busca é uma das atividades 
fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia.  
Mas a memória coletiva não é somente uma conquista, é também um 
instrumento e um objeto de poder.  
[...]. Cabe, com efeito, aos profissionais científicos da memória, antropólogos, 
historiadores, jornalistas, sociólogos, fazer da luta pela democratização da 
memória social um dos imperativos prioritários da sua objetividade científica 
(LE GOFF, 1924, p. 436-437. Grifo do original). 

                                            
1 No Brasil, a consolidação da História como disciplina escolar ocorreu após a independência, com o 

início da estruturação de um sistema de ensino para o império. O pensamento da elite política e 
intelectual apontava, cada vez mais, para a elaboração de uma História para a jovem nação que 
pudesse ser difundida através da educação, colocando como central a questão da identidade nacional 
(ESPÍRITO SANTO, 2009, p. 63).                  
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A partir do embasamento do então valor da memória e do papel dos profissionais 

científicos com relação a democratização da memória social, propõe-se, por objetivo 

geral, compreender a contribuição dos livros didáticos de História dos anos finais do 

ensino fundamental II, utilizados na Escola Zaíra Manhães de Andrade, a respeito da 

História e Cultura Africana e Afro-brasileira após a promulgação da Lei 10.639/2003, 

para a formação da memória e identidade racial de seus discentes, com vistas ao 

empoderamento popular. 

Com base no objetivo geral, temos os seguintes objetivos específicos: 

● Analisar se os livros didáticos assistem à formação dos alunos, de maneira que 

eles possam se auto reconhecer como afrodescendentes sem sofrer preconceito ou 

sem se martirizarem com preconceito em si mesmos, tornando-se sujeitos da sua 

própria história; 

● Investigar se a adequação dos livros didáticos a Lei 10.639/2003 se dá de modo 

a contribuir para o desenvolvimento de uma cidadania emancipatória dos sujeitos; 

● Propor ações, a partir da Pedagogia Libertadora de Paulo Freire, para 

potencializar e enriquecer o que existe ou propor novas ações pedagógicas, se for o 

caso, em vista dos objetivos propostos na legislação; 

● Elaborar material educacional, a partir da Pedagogia Libertadora de Paulo 

Freire, que perpasse algumas nuances da história da manifestação cultural do congo 

de Cariacica, com vistas ao empoderamento popular. 

Essa pesquisa insere-se ainda em um mestrado profissional com área de 

concentração em Ensino de Humanidades, dentro da linha de pesquisa “Práticas 

educativas”, que tem como um de seus objetivos a elaboração de um produto 

educativo que possa contribuir com o ensino dentro das diversas áreas das Ciências 

Humanas, propondo novas práticas e metodologias de trabalho, conforme apontado 

nos objetivos específicos. Sendo assim, um dos objetivos específicos deste trabalho 

é criar um Caderno Pedagógico que contemple a História e Cultura africana e afro-

brasileira com a intenção de potencializar o estudo dessa temática, que a partir da Lei 

10.639/2003 se tornou obrigatória no ensino básico de todo país. 
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2 DIALOGANDO COM OS PARES 

O objeto do qual se trata este trabalho foi sendo constituído desde o período de meu 

ensino médio, quando ao pesquisar nos livros didáticos, sendo negra e descendente 

de índios e negros, não me via representada nos mesmos, uma vez que não 

encontrava os indígenas representados nos livros e os africanos somente em partes 

da História do Brasil Colonial como escravos ou negros “libertos” e, depois da alforria 

concedida, nada se dizia sobre sua vida livre e nem de sua História e Cultura antes 

de serem trazidos forçados para o Brasil.  

Seguindo essa lógica, esta pesquisa anseia compreender, a partir da análise dos livros 

didáticos de História dos anos finais do ensino fundamental II da Escola Zaíra 

Manhães de Andrade, como os mesmos contribuem para a formação da identidade 

racial e memória de seus discentes. 

Para isso, foi feito um breve diálogo com pesquisas de pós-graduação, dissertações 

e teses, no banco de dissertações e teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), no Repositório da Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCar) e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), 

do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), sendo este 

último o principal portal utilizado para esta pesquisa.  

No portal da CAPES, com o descritor “História do Livro Didático no Brasil”, foram 

encontrados 741 resultados, e a partir do descritor “História do Livro Didático no 

Espírito Santo”, 737 resultados. Ao utilizar o descritor “Livro Didático como Lugar de 

Memória”, no portal da CAPES e da BDTD foram disponibilizadas 809 e 72 pesquisas, 

respectivamente. Na BDTD, com o descritor “Livro Didático como formador de 

identidade”, foram encontrados 134 resultados, e a partir de “Movimento Negro no 

Brasil” 300. E no Repositório da UFSCar, foram identificados 509 e 892 resultados 

nestes mesmos descritores, respectivamente. Os trabalhos foram selecionados a 

partir da leitura de seus resumos. 

As dissertações e teses selecionadas para o diálogo com a pesquisa estão 

representadas no quadro a seguir. 
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Quadro 1 – Dissertações e teses para revisão de literatura 
DESCRITOR: HISTÓRIA DO LIVRO DIDÁTICO NO BRASIL 

ORDEM TÍTULO AUTOR FONTE ANO TIPO 

1 

Imagens da África, 
dos africanos e 

seus 
descendentes em 

coleções de 
didáticos de 

História aprovados 
no PNLD de 2004 

Alfredo 
Boulos Júnior 

Banco De 
Teses E 

Dissertações 
– CAPES 

2014 Tese 

2 

A África e suas 
representações 

no(s) livro(s) 
escolar(es) de 
Geografia no 

Brasil – 1890-2003 

Rosemberg 
Aparecido 

Lopes 
Ferracini 

Banco De 
Teses E 

Dissertações 
– CAPES 

2012 Tese 

3 

O Programa do 
Livro Didático para 

o Ensino 
Fundamental do 
Instituto Nacional 

do Livro – 
PLIDEF/INL 

(1971-1976): um 
estudo sobre as 

condições 
históricas e sociais 
e as paradas em 
jogo no campo 

Mônica 
Maciel Vahl 

Banco De 
Teses E 

Dissertações 
– CAPES 

2014 Dissertação 

4 

A República Nos 
Livros Didáticos 

De História Da Era 
Vargas 

Wanessa 
Tag Wendt 

Banco De 
Teses E 

Dissertações 
– CAPES 
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2.1 HISTÓRIA DO LIVRO DIDÁTICO NO BRASIL 

Para tratar desse recorte partimos do diálogo com os 10 trabalhos já apresentados no 

quadro deste referido descritor. Buscou-se aqui fazer, de forma sucinta, uma breve 

contextualização do livro didático, a fim de exemplificar a importância que esse 

produto educacional veio adquirindo ao longo da história de nosso país.  

Antes de iniciar de fato a contextualização histórica da promoção do livro didático no 

Brasil, algumas ponderações necessitam de esclarecimento. A primeira delas diz 

respeito à dificuldade de se contextualizar o livro didático historicamente. Segundo 

Allain Choppin (2004), essa dificuldade refere-se, principalmente, a definição do objeto 

em si, devido a diversidade de conceitos, vocabulários e tipologias que esse material 

adquire ao longo de sua própria história. De acordo com esse mesmo autor, muitos 

pesquisadores, mediante tal embate, ou se omitem em defini-lo ou o definem 

sucintamente. 

Choppin (2004), ainda nos aponta, em segunda instância, o caráter recente desse 

campo de pesquisa, onde as obras de síntese sobre a história do livro didático ainda 

são raras e não abrangem toda a produção e nem todos os períodos. Este tipo de 

produção científica se dá principalmente por meio de artigos, resumos, e capítulos de 

livros. E mesmo com a recente inflação de pesquisas sobre os livros, não há um 

esgotamento dos assuntos, visto que as estudos abordam quase sempre os mesmos 

temas. 

Reforçando o que fora discorrido anteriormente, Bairro (2009), alega que se deve      

levar em consideração que o livro didático não tem uma história própria. A história do 

livro está vinculada a uma gama de interesses educacionais, ideológicos e políticos, 

principalmente no que tange às políticas públicas criadas para sua regulamentação e 

regulação, onde estas podem ser vistas como um meio a se garantir que interesses 

sejam cumpridos e alcançados de forma satisfatória e rápida. Essa assertiva ficará 

mais clara, quando no decorrer deste tópico, formos discorrendo e exemplificando a 

respeito da história do livro. 

Mesmo mediante as dificuldades de se definir o que seria o livro didático, escolhemos 

uma definição dada por Circe Bittencourt, pesquisadora da área educacional, de 
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grande nome e prestígio no Brasil, definição esta que é crucial para o desenrolar desta 

pesquisa. 

O livro didático é, antes de tudo, uma mercadoria, um produto do mundo da 
edição que obedece à evolução das técnicas de fabricação e comercialização 
pertencentes à lógica do mercado. Como mercadoria ele sofre interferências 
variadas em seu processo de fabricação e comercialização. Em sua 
construção interferem vários personagens, iniciando pela figura do editor, 
passando pelo autor e pelos técnicos especializados dos processos gráficos, 
como programadores visuais, ilustradores. [...].  Mas o livro didático é também 
um depositário dos conteúdos escolares, suporte básico e sistematizador 
privilegiado dos conteúdos elencados pelas propostas curriculares; é por seu 
intermédio que são passados os conhecimentos e técnicas considerados 
fundamentais de uma sociedade em determinada época [...] E, finalmente, o 
livro é um importante veículo portador de um sistema de valores, de uma 
ideologia, de uma cultura (BITTENCOURT, 2012, p. 71-72). 

Seguindo as contribuições de Bittencourt (2004b), encontraremos que as primeiras 

tendências, no Brasil, de pesquisas a respeito do livro didático deram-se a partir de 

1960, onde se privilegiavam o estudo a respeito do aspecto ideológico nos textos.  

O avanço nos estudos nessa área se dá, principalmente, pelo desenvolvimento de 

programas de pós-graduações no país e, a partir de 1980, o foco passa a mudar e, 

então, os livros começam a ser analisados a partir de uma perspectiva histórica. Os 

objetivos centrais de tais análises são o de situar o processo de mudanças e 

permanências do livro didático — tanto como objeto cultural fabricado quanto pelo seu 

conteúdo e práticas pedagógicas —, considerando sua inserção hoje, quando se 

introduzem, em escala crescente, novas tecnologias educacionais (GATTI JUNIOR, 

2004 apud ROIZ, 2007). 

De acordo com Boulos Júnior (2004), o processo de constituição do ambiente escolar 

tal qual conhecemos hoje, ocorre      imbricado ao material que hoje conhecemos como 

livro didático escolar, como se ambos estivessem interligados de tal forma, que um 

complementa o outro, sendo que tal ideário surgiu primeiramente na Europa. 

Objeto inscrito na longa história do livro e da leitura, o livro didático é elemento 
constitutivo do processo histórico-cultural de emergência da forma escolar 
nas sociedades europeias. Foi na França que apareceu pela primeira vez o 
conceito de forma escolar. [...] Elemento constitutivo da forma escolar, o livro 
didático foi fundamental para a consolidação do ensino simultâneo e seriado 
[...] (BOULOS JÚNIOR, 2004, p. 11-12). 

Aqui no Brasil, durante o século XIX e parte do século XX, grande parcela dos livros 

didáticos eram de autores estrangeiros e paralelamente a escola moldava-se em seu 
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caráter excludente e diferenciador, ao destinar-se apenas a poucos. A partir dos anos 

1930, lentamente tornava-se comum a publicação de livros por autores brasileiros. 

De acordo com Ferracini (2012), o nascimento do compêndio escolar2 se dá com a 

vinda da família real portuguesa para o Brasil e com a institucionalização da impressão 

régia, criada em 1808. Os manuais oficializados por D. João VI foram publicados pela 

Imprensa Régia em 1817. Vale lembrar que até a vinda da Família Real ao Brasil, era 

proibida a publicação de livros nacionais. 

Ferracini (2012) nos relata que a trajetória dos livros didáticos, dicionários, obras 

literárias e livros em Braille chegassem até as escolas brasileiras teve início em 1929, 

com a criação de um órgão específico para legislar sobre políticas do livro didático, o 

Instituto Nacional do Livro (INL). Seu objetivo era contribuir para a legitimação do livro 

didático nacional e, consequentemente, auxiliar no aumento de sua produção. Muitos 

dos autores de livros didáticos da época eram, como ainda hoje o são, os famosos 

professores com a prática de tornar didático e atraente o conteúdo a ser ensinado. 

Na Era Vargas, havia noções de nacionalismo e autoritarismo nos livros didáticos de 

História destinados ao primeiro ciclo do ensino secundário, sob as regras do modelo 

estatal e educacional implantado naquele momento. A construção de uma versão da 

história do Brasil tornou-se objeto de políticas públicas em diversas áreas. De 

diferentes maneiras, o Estado varguista procurou difundir sua imagem de construtor 

da nação e de divisor entre dois diferentes modelos políticos republicanos (GOMES, 

1996 apud WENDT, 2015).  

De acordo com Wendt (2015), o livro didático, nesse período, é utilizado como parte 

da cultura histórica a fim de fomentar e legitimar um patriotismo que era visto como 

parte essencial na formação do cidadão, onde “na visão dos políticos envolvidos com 

o Estado instaurado a partir de 1930, pelo ensino da história nacional era possível 

                                            
2 No Brasil do século XIX, o termo mais utilizado para o livro produzido com finalidades de ensino era 

compêndio, cuja significação, nos dicionários da época consultados, refere-se ao tipo de livro 
caracterizado por ser uma compilação de textos de vários autores, não uma produção original 

(MORAIS; SILVA, 1922 apud GASPARELLO, 2002. Grifo nosso). 
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construir narrativas que legitimassem o novo regime e o projeto nacionalista 

governamental” (WENDT, 2015, p. 58). 

Ainda segundo essa autora, é no período Varguista que, pela primeira vez, a educação 

passou a se constituir em política de Estado. O objetivo da política desse período era 

o de promover uma cisão com o modelo político federativo implantado com a Carta 

republicana de 1891, para então colocar em prática um modelo administrativo 

centralizado e pautado em um projeto nacionalista. Isso só seria possível com o 

combate às oligarquias regionais que fragmentavam nossa identidade e 

descentralizavam o poder do país. A educação, e por intermédio dela, os livros 

didáticos, são utilizados como peças chave a então criação e fortalecimento da 

identidade nacional, na formação de um Estado-nação forte (WENDT, 2015). 

Em Vahl (2014) encontramos uma maior atenção a história do livro, mais 

especificamente as políticas públicas voltadas para o mesmo, durante o período da 

Ditadura Militar. De acordo com ela, o INL passou por um relativo ostracismo entre o 

final da década de 1940 e o início da década de 1960, voltando a atuar de maneira 

mais expressiva somente entre os anos de 1967 e 1971. Assim, se observa que os 

dois momentos de maior atividade do Instituto estão relacionados com os períodos de 

maior autoritarismo no país, a ditadura do Estado Novo e a ditadura militar, com o 

mesmo fim de criação da identidade nacional e do sentimento de patriotismo, para se 

formar um Estado forte. Portanto, é possível associar a necessidade de controle de 

produção cultural com a envergadura do investimento político e financeiro na 

instituição por parte do governo federal (VAHL, 2014). 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é criado em 1985, e sobre seus 

objetivos, outro pesquisador sobre o livro didático de referência em nosso país, 

Kazumi Munakata (1997), irá elencar os seguintes pontos: 

● Universalização do Programa para todos os alunos das oito séries do 1º grau 

das escolas públicas e das escolas comunitárias (escolas criadas pela própria 

população); 

● Participação dos professores na escolha dos livros; 

● Distribuição aos professores do manual e do caderno de atividades; 

● Incentivo ao uso de livros não-descartáveis. 
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Freitas e Rodrigues (2008) continuam revelando que o processo de avaliação 

pedagógica dos livros inscritos para o PNLD, como é aplicado hoje, foi iniciado em 

1996 e passou por vários aperfeiçoamentos. Atualmente a síntese da avaliação 

pedagógica pela qual passam os livros e as coleções distribuídas pelo Ministério da 

Educação (MEC) é apresentada no Guia do Livro Didático, distribuído às escolas e 

disponibilizado on-line. 

É imprescindível, portanto, assinalar mais uma vez que o livro didático, como produto 

do mercado editorial, mas também, e principalmente, como portador de uma ou várias 

culturas, visto que trata da história de vários povos e civilizações ao longo do tempo, 

e como detentor de saberes, memórias e identidade, está atrelado aos interesses da 

sociedade, e, consequentemente, dos sujeitos responsáveis por sua regulamentação. 

Esta produção do trabalho humano, desvela e exemplifica de maneira ímpar o modo 

como o homem deixa suas marcas, características, cultura e interesses contidos 

nesse material, por vezes, de forma não tão explícita. Porém, que é deveras relevante 

na compreensão do pensamento vigente de cada época. 

Logo que chegaram ao Brasil, os jesuítas começaram a pedir livros a metrópole, sendo 

que, este quantitativo, em um primeiro momento, rareava. Para suprir essa demanda, 

as primeiras obras vieram de Portugal, ora por padres que realizavam o trânsito entre 

as terras do novo mundo e a metrópole, ora, enviadas pelo próprio rei. Embora 

estivesse se constituindo um processo paulatino e crescente de aquisição dos 

primeiros livros que serviriam ao trabalho jesuítico, não os havia, ainda, em 

quantidade suficiente para suprir seus colégios “[...] não só para a instrução dos 

meninos, mas também para a edificação e aperfeiçoamento dos mestres” (MORAES, 

2006, p. 7 apud PIROLA, 2008, p. 49). 

Quando o Marquês de Pombal, então ministro de D. José I, decreta o Alvará Régio 

em 28 de junho de 1759, se extinguem todas as escolas reguladas pelo método dos 

Jesuítas e se estabelece um novo regime. A máquina jesuítica deveria ser 

desmantelada e imbuída da certeza de onde se localizava um dos pilares de difusão 

de sua proposta pedagógica, a reforma pombalina do ensino, começou, de fato, pelas 

obras didáticas. 
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Os compêndios escolares no Império iriam basear-se nas três primeiras décadas do 

século XIX inicialmente no chamado Ensino Mútuo, ou Lancasteriano3. No entanto, 

Pirola (2008) esclarece que esta proposta transitaria entre as aspirações de progresso 

da Educação e a precariedade dos recursos para estruturá-la. Um exemplo, dentre 

tantos, da distância que, muitas vezes, separam o discurso oficial sobre Educação e 

os esforços oficiais para concretizá-lo. 

Ao final do Império, havia um contexto onde a experiência pedagógica do autor 

didático passou a ser critério de legitimação da obra diante de seu público consumidor. 

Entretanto, permanecia a ideia de que havia uma missão patriótica na Educação, e, 

por conseguinte, na escrita didática: educar a juventude era construir o futuro do país. 

Tal concepção pôde ser identificada em um contexto de ampliação gradativa de 

políticas educacionais que criaram e mantiveram as condições para o nascimento e 

permanência do livro na ordem escolar enquanto suporte específico e articulado com 

a ordem vigente, cujas finalidades apontavam para a propagação de determinadas 

representações através dos saberes escolarizados. É dessa forma que, a partir da 

segunda metade do século XIX, o livro didático, no Brasil e mais especificamente no 

Espírito Santo, pouco a pouco adquire status de autoridade. 

Seguindo o fluxo histórico, já a escola republicana era pautada na “pedagogia do 

cidadão”, sendo fundamentada em princípios morais e cívicos. A escolarização 

primária sofreu uma rápida ampliação, sobretudo em virtude da necessidade de se 

educar os libertos. 

                                            
3 O sistema monitorial ou método Lancaster, como ficou mais conhecido no Brasil, foi desenvolvido na 

Inglaterra, no final do século XVIII e início do século XIX, momento em que a Inglaterra passava por 
uma fase de intensa urbanização, devido ao processo acelerado de industrialização. Seus criadores 
foram Andrew Bell e Joseph Lancaster. De acordo com a proposta, o professor ensinava a lição a um 
“grupo de meninos mais amadurecidos e inteligentes”. Os alunos eram divididos em pequenos grupos, 
os quais recebiam a “lição através daqueles a quem o mestre havia ensinado”. Assim um professor 
poderia “instruir muitas centenas de crianças” (EBY, 1978, p. 325 apud CASTANHA, 2012, p. 2). 
Segundo Manacorda, no sistema lancasteriano cada grupo de alunos formava uma classe ou círculo, 
onde cada um tinha um lugar definido pelo nível do seu saber. À medida que o aluno ia progredindo, 
mudava seu posicionamento na classe ou círculo. O sistema era rígido, controlado por uma disciplina 
severa. Manacorda salienta que o método criado por Bell e Lancaster tinha por objetivo “diminuir as 
despesas da instrução, a abreviar o trabalho do mestre e a acelerar os progressos do aluno”, ou seja, 
a proposta visava à popularização da instrução entre as classes pobres (MANACORDA, 2004, p. 256-
261 apud CASTANHA, 2012, p. 3). 
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O processo de construção de uma identidade nacional e a importância dos 

intelectuais/escritores (e mais tarde professores/autores) de livros didáticos que 

haviam se estabelecido ao longo do Segundo Império, resultou na apropriação dessa 

necessidade pela República e a repercussão de uma História Moderna. 

A partir de 1996, o sistema do PNLD passou a contar comissões de especialistas que 

elaboram Guias de Livros Didáticos, nos quais constam as resenhas das obras 

indicadas pelo MEC, e distribuídos às escolas como instrumento fundamental para a 

escolha dos livros pelos professores. Esse processo é vigente até hoje e passou a ser 

influenciado, a partir de 1997, pela publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN). 

Muito recentemente, em conformidade com Pirola, assistimos a um aumento, mesmo 

que modesto, de pesquisas que se debruçam sobre o livro didático de História 

Regional. Tais pesquisas consideram, principalmente, três eixos: o trabalho do 

professor com a História Local, os aspectos da cultura regional e o sentimento de 

pertencimento sociocultural (LIMA, 2007 apud PIROLA, 2008). 

2.2 LIVRO DIDÁTICO COMO LUGAR DE MEMÓRIA 

Neste ponto, busca-se desvelar algumas relações contidas entre a produção histórica 

e a memória social, bem como a relação destas no caráter formativo dos sujeitos, a 

partir dos conteúdos dos livros didáticos de história. 

A partir desta perspectiva, faz-se necessário ressaltar como o livro didático, sendo 

lugar de memória, possui papel primordial na constituição da memória e identidade 

dos indivíduos, conferindo aos mesmos, o sentimento da coletividade e 

representatividade no meio social. 

Para definição do livro didático como um lugar de memória, faremos uso de uma 

definição de Purificação (2002): 

Os lugares de memória nascem e vivem [...] procurando suprir a distância que 
existe entre história e memória. Arquivos, testamentos, museus, obras de arte, 
livros, monumentos, santuários, comemorações, festas e tudo aquilo que é 
cercado pela prática eventual ou sistemática de um ritual [...] (PURIFICAÇÃO, 
2002, p. 15). 
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Os lugares de memória constituem-se, criam-se e recriam-se a partir de vários locais, 

das mais diversas procedências, como por exemplo, arquivos, testamentos, museus, 

obras de arte, livros, monumentos, santuários, comemorações, festas e tudo aquilo 

que é cercado pela prática eventual ou sistemática de um ritual (PURIFICAÇÃO, 2002). 

Ainda para a autora, a memória é uma das dimensões pelas quais o saber da história 

se constitui. E partindo desse pressuposto, com o livro sendo um portador de memória, 

seu conteúdo, dentro de todas as funções que abarca, pode incutir no sujeito a criação 

de uma ou várias memórias, e uma vez que essas memórias se tornam parte 

constituinte desse indivíduo, que é histórico, o mesmo irá interagir e agir na realidade, 

sociedade e vida coletiva, influenciado por aquilo que o compõe. Nessa lógica, se o 

livro, que tem papel fundamental na formação dos sujeitos, privilegiar certos 

conteúdos em detrimento de outros, ou ainda, abarcar temáticas de maneira 

superficial, tal medida influenciará a identidade desse indivíduo, e isso poderá      

refletir diretamente nas atitudes desse último na vida, e consequentemente, da 

memória e história coletiva, já que perpetuando-se uma memória, mantemos viva 

também, a fundamentação para a história. 

Então, constata-se que existe um vínculo entre o livro didático, sua função social, de 

formação do cidadão, de produção e reprodução histórica das diversas sociedades 

humanas. 

O sociólogo Maurice Halbwachs não considerou a memória nem como um 
atributo da condição humana, nem a partir de seu vínculo com o passado, 
mas sim como resultado de representações coletivas construídas no presente, 
que tinham como função manter a sociedade coerente e unida. Para ele a 
memória tinha apenas um adjetivo; a memória era a memória coletiva 
(SANTOS, 2003, p. 21 apud FERRAZ, 2011, p. 25). 

2.3 LIVRO DIDÁTICO COMO FORMADOR DE IDENTIDADE 

De acordo com Pires (2009), o livro didático é um dos elementos necessários à       

construção da identidade nacional. A autora nos dá a seguinte definição para o 

conceito de identidade 

[…] uma celebração móvel: formada e transformada continuamente em 
relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos 
sistemas culturais que nos rodeiam. […] definida historicamente, e não 
biologicamente (HALL, 2004, p. 13 apud PIRES, 2009, p. 13). 
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Ao adotarmos tal definição, fica claro a assertiva de que o sentimento de identidade 

no indivíduo é uma construção histórica, e conforme nossos ideais marxistas, também 

dialética, e como tal, vive em constante transformação. Essa 

transformação/construção, pode ser moldada e sofrer interferências de ferramentas 

externas, que vão ser imbuídas de um papel mais significativo na vida e no processo 

de formação do sujeito. 

Dessa maneira, Pires (2009) nos afirma que esse papel necessário do livro didático 

na construção da identidade nacional, no que diz respeito a História e cultura africanas, 

vem sendo, na maioria das vezes, utilizado ao longo dos anos como reprodutor e 

transmissor de ideologias e do saber oficial, negando aos estudantes afro-brasileiros 

acesso às bases para os processos de construção de sua própria identidade, visto 

que por vezes, seu conteúdo cristaliza, e pode vir carregado de conceitos negativos e 

inferiorizados da pessoa negra, como destaca no trecho a seguir, a respeito de sua 

análise sobre algumas produções didáticas 

[…] quando estava presente, de forma implícita ou explícita em texto escrito 
e através de ilustrações, em geral, representava o lugar de povos sem história, 
caracterizados como “bandos pré-históricos”, representantes do pensamento 
mágico (feitiçaria, etc.), da pobreza, das desigualdades sociais, sem uma 
preocupação dos autores estudados em realmente especificar e articular as 
referências e relações que estabelece com o contexto cultural daqueles 
povos, podendo assim dar margem a interpretações dúbias e estereotipadas 
acerca dos afro-brasileiros e dos africanos (SILVA, 2004, p. 9 apud PIRES, 
2009, p. 11). 

É claro que não ansiamos, neste trabalho, cair numa visão ufanista a respeito da 

cultura africana e nem a enaltecer a ponto de inferiorizar outras culturas em detrimento 

desta, mas, objetivamos esclarecer o papel que cada cultura tem na formação dos 

sujeitos, e que é justo que cada uma delas seja apresentada com o mesmo grau de 

importância dentro das várias esferas da sociedade, que no nosso caso, é o meio 

escolar. 

Assim sendo, o diálogo contido neste descritor é enriquecedor e necessário a nossa 

pesquisa, principalmente após a promulgação da Lei 10. 639/2003, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de 

Ensino a obrigatoriedade da História e Cultura africana e afrodescendente nos livros 

didáticos, na busca da compreensão de qual forma essas adequações vem sendo 
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realizadas nos livros de História de ensino fundamental II, utilizados na EEEF Zaíra 

Manhães de Andrade, nos últimos anos. 

2.4 MOVIMENTO NEGRO NO BRASIL 

Domingues (2007) nos dá a seguinte caracterização para o que seria o Movimento 

Negro (MN): 

[...] pode-se caracterizar movimento social como um “grupo mais ou menos 
organizado, sob uma liderança determinada ou não; possuindo programa, 
objetivos ou plano comum; baseando-se numa mesma doutrina, princípios 
valorativos ou ideologia; visando um fim específico ou uma mudança social”. 
Mas, nesse cenário, como pode ser definido movimento negro? Movimento 
negro é a luta dos negros na perspectiva de resolver seus problemas na 
sociedade abrangente, em particular os provenientes dos preconceitos e das 
discriminações raciais, que os marginalizam no mercado de trabalho, no 
sistema educacional, político, social e cultural (DOMINGUES, 2007, p. 101). 

A partir dessa perspectiva, entendemos que o MN, como uma organização de pessoas 

com interesses comuns, atua em torno da luta por condições igualitárias de vida pela 

e para a população negra. Assim, essa luta não se reduz a uma forma simplificada de 

reivindicação, mas de uma ação conjunta, pensada dentro dos mais variados 

interesses e direitos que um cidadão detém em sociedade. 

Ora, podemos concluir facilmente que, se existe a intencionalidade mútua de um grupo 

de pessoas, situadas nas mais diversas localidades, de se juntarem na busca para 

conquistar direitos, no caso do MN, na luta contra o preconceito e racismo que se 

instalam e persistem nas mais variadas esferas do cotidiano, que esse preconceito, 

muitas vezes negado socialmente, existe, fere, mata, negligencia, oprime vidas e que 

precisa ser combatido. 

Santos (1994) faz uma definição do MN que irá completar a descrita anteriormente: 
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[...] todas as entidades, de qualquer natureza, e todas as ações, de qualquer 
tempo (aí compreendidas mesmo aquelas que visavam à autodefesa física e 
cultural do negro), fundadas e promovidas por pretos e negros [...]. Entidades 
religiosas (como terreiros de candomblé, por exemplo), assistenciais (como 
as confrarias coloniais), recreativas (como “clubes de negros”.), artísticas 
[como os inúmeros grupos de dança, capoeira, teatro, poesia], culturais 
[como os diversos “centros de pesquisa”] e políticas [como o Movimento 
Negro Unificado]; e ações de mobilização política, de protesto anti-
discriminatório, de aquilombamento, de rebeldia armada, de movimentos 
artísticos, literários e ‘folclóricos’ – toda essa complexa dinâmica, ostensiva 
ou encoberta, extemporânea ou cotidiana, constitui movimento negro 
(SANTOS, 1994, p. 157 apud DOMINGUES, 2007, p. 102). 

Definida então quem é este amplo movimento, a partir de agora se abordará qual a 

sua trajetória. 

Ainda segundo Domingues (2007), o movimento negro teria surgido na sua primeira 

fase no início da República, mais especificamente de 1889 a 1937, principalmente por 

conta dos movimentos abolicionistas pertencentes ao século XIX, pois mesmo com o 

advento da República a população negra continuou marginalizada. 

De acordo com o autor, para tentar combater essa marginalização, os ex-escravos e 

seus descendentes se mobilizaram em grupos, denominados grêmios, clubes e 

associações em vários estados, por exemplo, São Paulo com o “Club 13” de “Maio 

dos Homens Pretos (1902) ” e o “Centro Literário dos Homens de Cor (1903)”, e no 

Rio de Janeiro com “A Sociedade do Progresso da Raça Africana (1891)”, sendo que 

estes grupos possuíam uma quantidade significativa de negros. Como seus 

componentes podia-se ver certo número de trabalhadores negros, como: portuários, 

ferroviários, e ensacadores, já criando uma espécie de entidade sindical. 

Pinto (2006, p. 84 apud DOMINGUES, 2007, p. 104), profere que existiam “123 

associações negras em São Paulo, entre 1907 e 1937”. 

Além de tudo isso, Domingues (2007, p. 104) nos relata que respectivamente a criação 

desses grupos, eles sentiram a necessidade de possuir um jornal que transmitisse 

notícias que não eram obtidas facilmente: “jornais publicados por negros e elaborados 

para tratar de suas questões”, algo que ele denomina de imprensa negra. Esses 

jornais tratavam de diversos males que os negros sofriam no trabalho, em suas 

moradias, na saúde e educação, ele era privilegiado no sentido de pensar soluções 

para o problema do racismo na sociedade brasileira. O autor afirma que em São Paulo 
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o primeiro desses jornais foi chamado de “A Pátria” de 1899, possuindo como subtítulo 

“Órgão dos Homens de Cor”. Um dos principais desse período foi o “Clarim da 

Alvorada” lançado em 1924 sob a direção de José Correia Leite e Jayme Aguiar, 

contabilizando um total de aproximadamente 31 desses jornais em São Paulo. 

Esses grupos então lutavam contra o ‘preconceito de cor’, como era chamado na 

época, e até 1965 a imprensa negra teve seu momento de maior circulação e duração 

no país. 

Em 1930 é fundada a Frente Negra Brasileira (FNB), que foi uma das primeiras 

organizações negras com reivindicações políticas mais deliberadas, sendo que até a 

primeira metade do século XX ela foi a mais importante entidade negra no país, 

conforme afirma Domingues (2007). Ela mobilizou milhares de negros conseguindo 

transformar o movimento negro em um movimento de massa. Este autor nos fala que 

mediante estimativas, a FNB conseguiu chegar à marca de 20 mil associados. Era 

uma entidade tão organizada que chegou a ser mantenedora de escolas, grupo 

musical e teatral, time de futebol, departamento jurídico, além de oferecer serviço 

médico e odontológico, cursos de formação política, de artes e ofícios, e também 

publicaram um jornal chamado “A Voz da Raça”. 

Domingues (2007) articula que as mulheres possuíam tanta importância na luta em 

favor do negro que chegavam a ser maioria na FBN, realizando principalmente 

trabalhos assistencialistas. 

A FBN chegou a conseguir uma audiência com o presidente da época, Getúlio Vargas, 

tendo inclusive algumas de suas reivindicações atendidas, como o fim da proibição do 

ingresso de negros na Guarda Civil de São Paulo. 

Porém, com a instauração da ditadura do Estado Novo em 1937, a FBN e as demais       

organizações políticas foram extintas e os movimentos sociais em geral foram 

esvaziados.  Ficou claro, nesse período, a marca da repressão e violência política e, 

dessa maneira, quase ou nenhum movimento contestatório se arriscaria de 

manifestar-se. 
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A segunda fase do movimento negro, para Domingues (ano), começaria então a partir 

da segunda república (1945) e se estenderia até o golpe da Ditadura Militar (1964), 

pois com a queda da ditadura “Varguista” o movimento negro organizado teria 

ressurgido no país por motivos já conhecidos: a discriminação racial aumentava à 

medida que os mercados e a competitividade também se expandiam, os estereótipos 

continuavam a perseguir os negros e porque a população ‘de cor’ continuava 

marginalizada na favela e em mocambos, por exemplo. Contudo, para o autor, essa 

fase do movimento negro não teria o mesmo poder da anterior. 

Um dos principais grupos que surgiram nesse período foi a “União dos Homens de 

Cor” (UHC), que foi fundada em Porto Alegre em 1943 por João Cabral Alves. A 

entidade declarava, conforme em Domingues (2007, p. 108), que sua finalidade era 

de “elevar o nível econômico, e intelectual das pessoas de cor em todo o território 

nacional, para torná-las aptas a ingressarem na vida social e administrativa do país, 

em todos os setores de suas atividades”. 

A UHC possuía uma organização complexa, contando com presidente, secretário 

geral, inspetor geral, tesoureiro, chefe dos departamentos (de saúde e educação), 

consultor jurídico e conselheiros (ou diretores). Ela tinha um caráter de expansão tão 

grande que na segunda metade da década de 1940, continha representantes em 10 

estados brasileiros, entre eles Espírito Santo, Minas Gerais e Piauí. A mesma      

oferecia serviços de assistência jurídica e médica, aulas de alfabetização, ações de 

voluntariado, participação em campanhas eleitorais e também a publicação de jornais 

próprios. 

Outro órgão negro importante nesse período foi o Teatro Experimental do Negro (TEN), 

fundado no Rio de Janeiro em 1944, tendo como principal liderança Abdias do 

Nascimento. Sua ideia inicial era de formar um grupo de teatro com componentes 

negros, no entanto, acabou tomando proporções bem maiores, como a publicação de 

um jornal chamado “O Quilombo”. Ofereceu curso de alfabetização, de corte e costura, 

fundou o Instituto Nacional do Negro, o Museu do Negro organizou o I Congresso do 

Negro Brasileiro, promoveu a eleição da Rainha Mulata e da Boneca de Pixe, e ainda 

realizou o concurso de artes plásticas que teve como tema “Cristo Negro”, que teve 

repercussão na opinião pública. 
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Mas, uma de suas medidas (do TEN) mais interessantes para o tema de estudo 

proposto por este trabalho foi a de que o TEN defendia os direitos civis dos negros na 

qualidade dos direitos humanos propondo a criação de uma legislação 

antidiscriminatória no país. Todavia, com o golpe da Ditadura Militar em 1964, o TEN 

foi perdendo sua força, sendo totalmente extinto em 1968. 

É interessante destacar ainda que a “imprensa negra” ganhou grande impulso com a 

publicação de diversos jornais de protesto pelo país, como, por exemplo, o “Alvorada”, 

em São Paulo, que contou também com o aparecimento de uma revista chamada 

“Senzala”; e o “Redenção” no Rio de Janeiro. Apesar da grande experiência o 

movimento negro ficou isolado politicamente naquele momento. 

Partindo para a terceira fase do movimento negro, a partir de 1964 com a Ditadura, 

podemos dizer que a partir desse momento o movimento negro foi deveras reprimido, 

como defende Domingues: 

O golpe militar de 1964 representou uma derrota, ainda que temporária, para 
a luta política dos negros. Ele desarticulou uma coalizão de forças que 
palmilhava no enfrentamento do “preconceito de cor” no país. Como 
consequência, o Movimento Negro organizado entrou em refluxo. Seus 
militantes eram estigmatizados e acusados pelos militares de criar um 
problema que supostamente não existia, o racismo no Brasil. De acordo com 
Gonzalez, a repressão “desmobilizou as lideranças negras, lançando-as 
numa espécie de semiclandestinidade”. A discussão pública da questão racial 
foi praticamente banida (DOMINGUES, 2007, p. 111). 

Ainda sobre este assunto, 

A constante vigilância e repressão aos movimentos negros ao longo do 
século XX, sobretudo entre 1964 e 1983, certamente foi um elemento 
dificultoso para a articulação e a formação dos movimentos negros. As 
práticas políticas do regime militar voltavam-se para organizar e disciplinar de 
forma burocrática as massas, além de promover a despolitização da 
sociedade civil. Ainda assim, alguns segmentos sociais reagiram, buscando 
combater o regime de feições ditatoriais, e um deles foi o dos movimentos 
negros, que formularam estratégias de luta [...] (KÖSSLING, 2008, p. 25). 

A afirmação anterior não significa de modo totalitário que os negros não realizaram 

nenhuma ação nesse período, porém, o que foi feito possuía um caráter bem menor 

do que todos os movimentos destacados aqui. A reorganização antirracista só 

começaria a se manifestar novamente em grande escala em 1970, perpassando o 

bojo estudantil, sindical e movimentos populares. 
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Apesar de toda a articulação dos vários movimentos insurgentes até então, aos quais 

podemos nos referir ao movimento soul iniciado pela juventude no Rio de Janeiro, 

depois batizado de Black Rio e os vários jornais circulantes no período pertencentes 

à imprensa negra, como “Árvores das Palavras” e “O Quadro” em São Paulo, essas 

várias iniciativas eram bastante fragmentadas, não possuindo um sentido político 

capaz de enfrentar o regime. A partir disso foi criado, em 1978, o Movimento Negro 

Unificado (MNU), num período que, segundo Kössling (2008), ficou conhecido como 

de “abertura política”, “lenta e gradual”, que foi conduzida pelos militares como 

resposta às lutas de resistência.  

A partir desse momento, principalmente, o movimento negro brasileiro contemporâneo 

começou a ser influenciado, de fato, por figuras estrangeiras, como Martin Luther King 

e Malcon X dos Estados Unidos e organizações negras marxistas de movimentos de 

libertação de países africanos – em maioria os países que falavam língua portuguesa, 

em destaque Guiné Bissau, Moçambique e Angola – por exemplo, “As Panteras 

Negras”. 

Foi nessa articulação que surgiu, em 18 de junho de 1978, o Movimento Unificado 

Contra a Discriminação Racial (MUCDR), em uma reunião com diversas entidades 

negras como o “Grupo Afro-Latino América”, “Grupo de Artistas Negros” e “Jornal 

Capoeira”. 

O MUCDR decidiu realizar, no dia 07 de julho desse mesmo ano, um ato público nas 

escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, contra a morte de Robson Silveira da 

Luz, trabalhador e pai de família negro, torturado até a morte no 44º Distrito de 

Guaianazes, com cerca de duas mil pessoas, para tornar público o movimento, e 

buscando conseguir o apoio de outras associações. Este poderia ser considerado o 

maior avanço político realizado pelo negro contra o racismo, recebendo o apoio de 

alguns estados e várias associações negras cariocas. 

Distribuiu-se ainda uma Carta Aberta à população, incitando os negros a se reunirem 

em seus bairros, vilas, nas prisões, nos terreiros de candomblé e umbanda, locais de 

trabalho e escolas, a fim de organizar a luta pelo fim da discriminação racial. 
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Na primeira Assembleia Nacional de Organização e Estruturação desta entidade, no 

dia 23 de julho também de 1978, foi adicionada a palavra Negro ao nome do 

movimento, que passou a ser chamar Movimento Negro Unificado Contra a 

Discriminação Racial (MNUCDR). 

Em 1982 instaurou-se, com base em Domingues (2007), o Programa de Ação, onde 

o MNU defendia várias reivindicações, entre elas, organização política da população 

negra, organização nos sindicatos e partidos políticos, a busca de apoio internacional 

contra o racismo no país e pela primeira vez de modo oficial: a luta pela introdução da 

História da África e no Negro no Brasil nos currículos escolares. Ainda segundo 

Domingues (2007): 

Naquele período, o movimento negro passou a intervir amiúde no terreno 
educacional, com proposições fundadas na revisão dos conteúdos 
preconceituosos dos livros didáticos; na capacitação de professores para 
desenvolver uma pedagogia Inter étnica; na reavaliação do papel do negro 
na história do Brasil e, por fim, erigiu-se a bandeira da inclusão do ensino da 
história da África nos currículos escolares. Reivindicava-se, igualmente, a 
emergência de uma literatura “negra” em detrimento à literatura de base 
eurocêntrica (DOMINGUES, 2007, p. 115). 

O nascimento do MNU simbolizou um marco na história do grupo no país. E algo que 

diferenciou sua peleja neste momento com relação aos períodos anteriores foi a 

intenção de unificar todos os grupos e organizações antirracistas em escala nacional. 

Porém, não só isso, ele também buscou unir a sua luta com a de outros oprimidos 

pela sociedade. Kössling (2008) defende: 

Na luta contra o regime militar, os militantes negros entendiam que era por 
meio da organização e conscientização junto com outros movimentos 
populares, associações e sindicatos que seria possível um posicionamento 
de resistência à política autoritária. O ato contra o racismo no 13 de maio de 
1981 fora apoiado por outras entidades civis e contou com o apoio de várias 
outras entidades democráticas da sociedade brasileira, como “Movimento 
Custo de Vida”, “União Municipal dos Estudantes Secundaristas”, 
“Associação das Empregadas Domésticas de São Paulo” (KÖSSLING, 2008, 
p. 34). 

Na década de 1980 o termo “negro”, como já dito, passou a ser empregado 

oficialmente para incentivar o negro a assumir sua condição social, retirando do termo 

toda conotação pejorativa que ele vinha trazendo até aquele momento e, 

principalmente, para designar todos os descendentes de africanos escravizados no 
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país. A palavra “negro” perdeu seu caráter ofensivo e passou a ser usada 

ferrenhamente pelos ativistas, e o termo “homem de cor” caiu rapidamente em desuso. 

O movimento negro havia se africanizado, visando promover a identidade étnica 

específica do negro e o resgate das raízes ancestrais tomava conta da militância negra. 

Houve, a partir daí a incorporação do padrão de beleza negro, da indumentária e da 

culinária africana. 

Trata-se da adesão a uma estética da negritude – vestuário, penteados, 
adereços, ditos afro. Além de sua própria imagem, a adesão deve passar pela 
valorização e mesmo adoção de elementos da “cultura africana”, tais como 
música, dança, jogos e até hábitos alimentares, traduzidos nos jornais em 
receitas atribuídas aos antigos descendentes de escravos. Para completar o 
modelo, insiste-se na adoção, para as crianças, de nomes africanos, que 
aparecem sempre nos jornais acompanhados de sua tradução para o 
português (MAUES, 1991, p. 127). 

Até o terreno religioso parecia estar sendo revisionado, o movimento negro passa de 

um caráter exclusivamente cristão para começar a assumir religiões de matriz africana, 

particularmente o candomblé, que passa a ser a principal guardiã da fé ancestral. 

Conforme salientado por Silva e Trapp (2010), os anos de 1990 serão importantes 

para o MNU, porquanto ele passará a estabelecer um diálogo intenso com o governo 

brasileiro e procuram conseguir apoio internacional para a luta antirracista. 

Os autores nos revelam que em 1995, Fernando Henrique Cardoso, presidente 

vigente na época, foi o primeiro presidente na história do Brasil a reconhecer 

publicamente e em caráter oficial a existência de injustiças raciais em relação aos 

negros no Brasil. Em resposta às reivindicações do Movimento Negro que foram 

apresentadas na “Marcha Zumbi dos Palmares” em 1995, ele irá criar o “Grupo 

Interministerial para a Valorização da População Negra” (GTI), dentro da Secretaria 

Nacional de Direitos Humanos (SNDH), e é a partir daí que começa a se formar um 

novo contexto de relações de poder entre Estado/Movimento Negro. 

Sob a alçada da SNDH, é criada em 2000 o Comitê Nacional de preparação para a 

Conferência de Durban – Estruturada pela Organização das Nações Unidas (ONU) – 

de 2001. Nela, houve a readaptação e redefinição das estratégias de ação política 

para antirracismo e os movimentos antirracistas nacionais passam a se articular a 

partir de estratégias comuns.  
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A partir do governo Lula em 2000, essas transformações tiveram vários 

desdobramentos institucionais, políticos e educacionais. 

No âmbito educacional, que daremos mais atenção, o movimento obteve importantes 

conquistas, como, por exemplo, a aprovação das “cotas” no ensino superior e, 

principalmente, a partir daí, a implementação da Lei 10.639/2003, no que tange a 

disciplina de História e Cultura africana e afro-brasileira, sendo que essas políticas 

encontraram respaldo na ONU, uma vez que, muitos dos conceitos e temáticas tais 

como Educação e Ação Afirmativa encontram-se na Declaração Final de Durban 

(SILVA; TRAPP, 2010). 

A promulgação, em 2003, da Lei 10.639 constitui-se como uma imensa conquista do 

Movimento Negro, visto que, a inserção de tais temáticas no ensino escolar já vinha 

sendo pleiteada há muito tempo e que, junto a promulgação desta lei, temos a 

institucionalização de vários documentos oficiais embasados na mesma, e que irão 

regulamentar como irá se desdobrar o cumprimento dela no âmbito educacional, por 

exemplo, as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana” e outros, que 

iremos retratar mais adiante. 

Por intermédio dessa discussão, percebe-se a grande luta dos negros e, 

posteriormente, do Movimento Negro Unificado em obter o reconhecimento de seus 

direitos e a valorização de sua cultura e identidade perante o aparelho estatal, e de 

sua luta para inserção dessas temáticas dentro do ensino escolar.  

Deziderio (2016) relaciona a promulgação da Lei 10. 639/2003 como sendo um 

resultado da luta do movimento negro por direitos de memória: 
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O movimento social negro teve uma importante participação na luta por 
reivindicações de reparação dos direitos de memória. Atuou na realização de 
uma série de eventos, que começaram no final da década de 1970 e 
avançaram por toda a década de 1980 e 1990, tais como a Missa da Terra 
Sem Males e a Missa dos Quilombos, realizadas respectivamente em 1979 e 
1981, e as comemorações correspondentes ao tricentenário de morte de 
Zumbi dos Palmares e ao Dia Nacional da Consciência Negra, ambos em 
1995. 
Neste momento o Movimento Negro Unificado (MNU) foi um importante 
articulador do movimento negro no Brasil, na medida em que objetivou 
unificar a luta antirracial em escala nacional, trazendo como princípio 
fundamental de sua Carta de Princípios a defesa do povo negro em todos os 
aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais. O movimento centralizou 
a intervenção no campo educacional, reivindicando uma educação voltada 
para o interesse dos Afrodescendentes e todos os oprimidos. 
Uma das reivindicações apresentadas pelo movimento, que foi exposta na 
forma de proposta à Assembleia Constituinte, era que no texto da 
Constituição constasse um compromisso com a educação, com o combate 
ao racismo e todas as formas de discriminação, com a valorização e o 
respeito à diversidade, procurando assegurar que houvesse de maneira 
ampla o ensino de história das populações negras no Brasil (DEZIDERIO, 
2016, p. 25). 

Rodrigues (2005), revela que essa reivindicação característica no movimento negro, 

relacionado às políticas públicas educacionais, que visavam a representatividade 

negra no âmbito escolar, dava-se como uma denúncia do ideal de branqueamento 

implícito veiculado nos livros didáticos e nas escolas na omissão dos conteúdos 

escolares e no enfoque que a história dava, ao seu modo de ver, às suas habilidades 

e na tendência de docilizar o negro, maquiando, deste modo, todo o movimento de 

resistência do mesmo.  

Ao explicitar tais colocações, Rodrigues (2012) remete-nos a ideia do significado que 

a palavra “negro”, dentro deste histórico de luta por representatividade, vem 

assumindo, não só para representar um indivíduo, mas toda uma raça, um povo, 

desde os africanos trazidos forçados para serem escravos no Brasil, até os seus 

descendentes, em nossos dias, que às vezes nem se reconhecem como tais, devido 

ao preconceito dentro das várias esferas da sociedade.  

Após a explanação a respeito da revisão de literatura, avançaremos, agora, ao 

referencial teórico que norteará a pesquisa, com vistas a compreender analisar a 

importância do livro didático na formação histórica do sujeito. 
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3 TECENDO O CAMINHO 

Dado que nossa pesquisa visa compreender se os livros didáticos de História 

utilizados na EEEF Zaíra Manhães de Andrade, a respeito da História e Cultura 

Africana após a promulgação da Lei 10.639/2003, vem contribuindo para a formação 

da memória e identidade racial de seus discentes, com vistas ao empoderamento 

popular, partimos a apresentação de nosso referencial teórico. 

O dividimos em cinco subcapítulos, a saber: Pedagogia da Libertação e Psicologia 

Histórico-cultural, a partir de Paulo Freire, Vigotski e os pares, tendo nesta pedagogia 

o norte para a elaboração e aplicação dos dados da pesquisa, bem como a elaboração 

e validação do produto educacional, que será apresentado mais adiante; História, 

memória e identidade, embasado pelo teórico Jacques Le Goff, a respeito da primazia 

fundante desses conceitos para se trabalhar o livro didático dentro de uma perspectiva 

formadora de sujeitos e como parte integrante da cultura social; Livro didático, 

embasados nos pesquisadores Circe Bittencourt; Selva Guimarães; Décio Gatti Júnior; 

Arllete Gasparello; Kazumi Munakata e Anderson Oliva, para tratar de algumas 

definições dadas ao livro didático ao longo dos anos, e sobre a definição adotada por 

nós, na qual enxergamos o livro como sendo também produto histórico do trabalho 

humano; o pilar de Cultura Africana e Afro-brasileira, onde nos apoiaremos em 

Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva e de Kabengele Munanga; e o último que trará 

algumas elucidações a respeito de como o livro didático e a temática da história e 

cultura africana e afro-brasileira vem sendo tratada na legislação educacional do 

nosso país, dentro de vários documentos oficiais. 

3.1 PEDAGOGIA LIBERTADORA E PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL  

Neste tópico abordaremos pontos cruciais para nossa pesquisa, norteados pela 

Psicologia Histórico-Cultural, em Levy Vigotski e pela Pedagogia da Libertação, em 

Paulo Freire.  

A educação para Freire (2005) deve estar a serviço do bem-estar social humanitário, 

e sua ocorrência não necessariamente é restrita ao meio escolar formal, visto que o 

ser humano educa-se em sua relação com os outros, mediados pelo mundo concreto, 

material. Somos seres históricos, e como tais, seres finitos, limitados e inconclusos, 
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mas uma vez conscientes de nossa inconclusão, somos possibilitados a uma 

educação permanente que influirá em nosso infinito vir-a-ser (FREIRE, 2005). Essa 

educação permanente não será feita então, somente por via da leitura escrita, mas 

sim através da leitura do mundo, numa relação dinâmica que vincula linguagem e 

realidade para compreensão de seu contexto, e não numa manipulação mecânica de 

palavras (FREIRE, 2005). 

Freire e Vigotski tecem seus pensamentos com uma visão dialética da realidade a 

partir do Materialismo Histórico Dialético de Marx e Engels. A dialética seria o 

movimento da realidade e do conhecimento, baseados na contradição e relação de 

fenômenos, onde desta contradição/embate, surge um novo conhecimento ou uma 

nova realidade social que contém elementos dos primeiros fenômenos, mas, também, 

novas características que o superam qualitativamente (CRUZ; BIGLIARDI; MINASI, 

2014; DUARTE, 2014). 

Vigotski (2016) entende que o sujeito se desenvolve a partir de seu 

contato/experiência com o meio social, porém, isso não ocorre de maneira espontânea. 

Para que este sujeito se apodere da humanidade produzida historicamente, faz-se 

necessário ele que tenha contato com outro homem que já tenha assimilado 

determinados conteúdos, sendo este homem então o mediador entre o novo 

conhecimento e o aprendente. Dessa forma, adentramos numa categoria de Vigotski 

chamada “mediação”. Esta seria uma forma de interposição que penetra entre o 

conhecimento que já se tem, e aquele que se está adquirindo, como uma 

intervinculação entre estes polos por intermédio de um mediador (VIGOTSKI, 2016). 

Por esses pressupostos, Freire, assim como Vigotski, entendem que o homem se faz 

homem através da prática social, e que essa relação com o meio social se sobrepõe 

ao fator biológico do comportamento humano, diferenciando-o, assim,  dos outros 

animais. Há então no ser humano, no processo de aprendizagem, um salto qualitativo 

na apreensão da realidade através da cognição do sujeito, onde o homem faz parte 

do meio, transforma-o intencionalmente e é transformado por ele (FREIRE, 2005; 

VIGOTSKI, 2016).  

Nessa visão de cunho dialético, Freire entende que para ler o mundo, o homem 

persista numa constante busca de compreensão dos fenômenos em sua totalidade. A 
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categoria de totalidade aqui aparece permeando todo o contexto do fenômeno. O todo, 

para além da soma das partes, representa-se pela relação das partes com elas 

mesmas, sendo que nas mesmas encontramos semelhanças e especificidades, e na 

relação das partes com o todo, onde as partes compõem o todo e em contrapartida, 

são transformadas por ele. Freire entende que dar a palavra à sujeitos pronunciantes 

é um processo de empoderamento, para que estes, por meio da ação-reflexão 

consciente de seus atos na prática social, a práxis, possam transformar essa realidade 

(CRUZ; BIGLIARDI; MINASI, 2014; FREIRE, 2005). 

O aluno, tanto em Freire quanto em Vigotski possui papel ativo no processo educativo, 

já que um dos objetivos da educação seria a autonomia dos seres, um pensar por si, 

e não uma educação prescritiva e adaptativa ao meio. Não se deve tratar o educando 

como um depósito de conteúdos, refém da passividade, já que essa conduta contribui 

apenas a manutenção das desigualdades e maledicências do mundo (FREIRE, 2005; 

VIGOTSKI, 2016). 

Deve-se reconhecer a experiência pessoal do aluno, valorizar suas atividades e dar 

significado a educação. É claro, todo cuidado é pouco para não contribuirmos com um 

processo educativo micro, local, que prive o aluno de conhecer o mundo, já que essa 

prática iria contra o princípio da totalidade. Porém, a partir do micro, dando significação 

aos conteúdos, chegar-se ao macro, e em sua inter-relação. 

Nesse processo, entretanto, não se deve diminuir ou até mesmo excluir o papel do 

professor em detrimento ao papel do aluno. Ao mestre caberia o papel de “organizador 

do meio educativo, o regulador e controlador da sua interação com o educando” 

(VIGOTSKI, 2016, p. 65). Uma vez que em Freire os homens se educam em conjunto, 

o professor seria o mediador do aluno com o meio social. 

Assim chegamos a seguinte fórmula do processo educacional: a educação 
se faz através da própria experiência do aluno, a qual é inteiramente 
determinada pelo meio, e nesse processo o papel do mestre consiste em 
organizar e regular o meio […]. Deste modo, o processo educativo já se torna 
trilateralmente ativo: é ativo o aluno, é ativo o mestre, é ativo o meio criado 
entre eles (VIGOTSKI, 2016, p. 67-73). 

A transformação social a qual refere-se Freire (2005) não contempla somente o 

oprimido, aquele indivíduo privado de pronunciar o mundo, tratado de maneira a 

adaptar-se a situação exploratória do mundo. Ela diz respeito, também, aos 



40 

 
 

 

opressores, de modo que estes últimos também possam se libertar de sua condição 

de opressor e reconhecer os outros sujeitos como iguais, e os primeiros não venham 

confundir libertação como sendo o mesmo que tornarem-se opressores (FREIRE, 

2005). 

A palavra “educação” só se aplica ao crescimento. Assim, a educação só 
pode ser definida como ação planejada, racional, premeditada e consciente 
e como intervenção nos processos de crescimento natural do organismo 
(VIGOTSKI, 2016, p. 77). 

Para  alcançar esse objetivo, devemos ter clareza que a educação não é neutra, pois 

possui intencionalidade, objetivos, e nesses princípios, educar é um ato político, de 

responsabilidade ímpar e que requer, do educador, compromisso com seus ideais 

norteadores. 

Ademais, o educador, enquanto humanista, precisa ter uma relação de empatia4 com 

os educandos, considerá-los simplesmente como aquilo que são: pessoas.  Respeitá-

los como tal, e querer para eles o melhor.  

3.2 HISTÓRIA, MEMÓRIA E IDENTIDADE  

Este ponto será pautado, principalmente, a partir de Le Goff (1924), que apresenta 

esclarecimentos muito interessantes sobre a forma como cada um desses três 

conceitos se entrelaçam no desenrolar da construção de nossa história. 

É muito comum em ditados populares, em pessoas que não sabem sua origem 

familiar, por exemplo, realizarem indagações do tipo “De onde eu vim? Como se deu 

meu passado? Quem são meus parentes? Origens? ”. Tais inquietações podem ser 

justificadas por diversos fatores, entre os quais destacamos a necessidade que o ser 

humano tem, como ser histórico, de conhecer seu passado, de ter uma memória, a 

fim de criar raízes, sentimento de pertença, ter um vínculo pessoal, seja por 

determinações do seu ser-social ou por precisões afetivas. 

                                            
4 De acordo com Formiga (2012, p. 2), empatia seria a “potencialidade de pensar e elaborar um apoio, 

social ou afetivo, ou outro, de ser, estar e ter cumplicidade com a situação do outro”. O autor considera 
a empatia como uma experiência indireta de uma emoção próxima a emoção vivida por outra pessoa, 
ou seja, em palavras mais simplificadas, a capacidade de se colocar no lugar do outro, dada 
determinada situação. 
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Para Le Goff, os profissionais científicos da memória, entre eles o historiador, tem por 

dever lutar pela democratização da memória social. Tal assertiva se faz necessária 

no sentido de que para este autor, quem detém o poder de criação e manipulação da 

memória, detém também o controle sobre o povo, a quem essa memória irá constituir. 

Quem possui o poder sobre a memória social, pode perpetuar sua autoafirmação e 

gerar sobre o outro uma espécie de dominação histórica e cultural. E ainda, se é 

necessário que se lute pela democratização da mesma, isso significa dizer também 

que nem todos têm acesso a produção das memórias que possuem. 

Então, os verdadeiros lugares de memória, seus formadores e denominadores 

constituem-se, em Le Goff, nos Estados, meios sociais e políticos, comunidades de 

experiências históricas ou gerações. Como, ao mesmo tempo, a memória é concebida 

por ser o material e objeto da história, os lugares de memória social institucionalizados 

tecem a escrita da história da sociedade e consciência coletiva, estabelecendo, 

portanto, uma forma de dominação cultural, visto que, a história é a forma científica 

da memória. 

A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar de 
identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades 
fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na 
angústia. 
Mas a memória coletiva não é somente uma conquista, é também um 
instrumento e um objeto de poder (LE GOFF, 1924, p. 435. Grifo do original). 

Ao considerarmos o livro didático como sendo um portador de memória social, uma 

vez que ele também é um produto dos formadores de memória oficiais, acreditamos 

que o mesmo é constituído para representar e perpetuar a memória de todo um povo, 

formado por vários povos, como é o caso do Brasil, e, sendo assim, deve conter a 

história dessas etnias representadas de maneira igualitária, seja ela africana, 

europeia, asiática ou indígena. A luta por essa representação igualitária é essencial 

no sentido de que nenhum sujeito seja mais valorizado em detrimento de outro. 

“Devemos trabalhar de forma que a memória coletiva sirva para a libertação e não 

para a servidão dos homens” (LE GOFF, 1924, p. 437). 

3.3 LIVROS DIDÁTICOS 

Em Bittencourt (2004a), encontramos inúmeras peculiaridades correspondentes a 

produção do livro, sua circulação e uso, onde a autora destaca a importância de se 
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pesquisarem, além do conteúdo dos livros, os seus autores, na tentativa de alcançar      

uma melhor compreensão do que vem a ser esse produto cultural, visto que as 

autorias, desde o início da história do livro, tem passado por transformações. 

Essas transformações dizem respeito, sobretudo, aos grandes interesses ao retorno 

financeiro que a comercialização dos compêndios proporciona, já que eles, apesar de 

serem um produto cultural, são ainda uma mercadoria, e como tal, tendem a seguir as 

leis de mercado. 

Quanto ao papel direto do autor sobre os livros, Bittencourt (2004a) relata existir 

diferença entre fabricar um texto e escrever um livro, uma vez que o interesse das 

editoras perpassa o público consumidor garantido na educação escolar, custeada pelo 

Estado, e dessa forma as mesmas também influenciam o processo de criação dos 

exemplares, e o autor termina por não ser o único responsável pela obra final de sua 

escrita.  

Longe de nós tratar e elencar o livro didático e sua produção somente para listar 

pontos ruins, se existirem, dentro das obras, culpabilizando seus produtores. 

Reconhecemos a suma importância do material como auxiliar ao trabalho do 

professor, como portador de culturas, e por contribuir a formação pessoal e coletiva 

de seus leitores. 

Relativo a esses diversos contribuintes da construção do livro, Gatti Júnior (ano) 

afirma: 

O processo de massificação do ensino brasileiro motivou a transformação dos 
antigos manuais escolares nos modernos livros didáticos, significando a 
passagem do autor individual à equipe técnica responsável e a evolução de 
uma produção editorial quase que artesanal para a formação de uma 
poderosa e moderna indústria editorial (GATTI JÚNIOR, 2006, p. 1). 

Ainda de acordo com o autor, o livro didático surge como meio a assegurar a qualidade 

da Educação, mediante o grande quantitativo populacional nas escolas, ademais, a 

ausência de professores qualificados, ingresso de alunos sem condições financeiras 

e culturais satisfatórias e a inadequação dos espaços escolares, sem bibliotecas, 

como consequência ao baixo investimento do Estado. 
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Nesse anseio de descortinar a importância do livro didático de seu uso social, 

educacional e ideológico, partilhado por nós e por pesquisadores que nos antecedem, 

destacaremos ainda a centralidade dessa peça fundamental no ensino, a partir de 

alguns apontamentos de Gatti Júnior (1999). 

Para o estudioso, a relevância do livro didático encontra-se no lugar ocupado pelo 

mesmo dentro das escolas, quando assume um papel de guia mediante a um currículo 

educacional mal explicado, mal colocado, ou até mesmo um professor que apresente 

falta de preparo, e como já tratado, como produto mais vendido do mercado editorial 

brasileiro. 

Mas, além desses pontos, em Gasparello (2002), o livro é colocado também, como 

um dos grandes formadores de uma identidade e história nacional. E é a partir deste      

pilar que fundamentaremos nossa pesquisa, vendo o livro didático, também como um 

produto ideologizante, mas, sobretudo, como um produto cultural, na essencialidade 

da formação humana, como portador da humanidade produzida pelos homens, a fim 

de humanizar as próximas gerações com nossos feitos. 

3.3.1 História e Cultura Africana no Livro Didático 

Como temos dito ao longo deste texto, no decorrer dos anos, através dos manuais 

escolares, foi sendo incutido no imaginário social brasileiro, com pequenas exceções, 

uma visão negativa e pejorativa da África e dos africanos, e consequentemente, de 

seus descendentes (OLIVA, 2009). 

Em consequência da promulgação da lei 10.639 de 2003, assistimos um efervescer 

de estudos sobre a adequação dos livros didáticos a mesma, o que representa um 

enorme avanço e conquista ao tema, no entanto, ainda temos muito a esclarecer e 

construir. 

Afirmamos isso em decorrência da leitura de trabalhos acadêmicos que trazem 

diferentes recortes do estudo da história africana em livros didáticos, e nestes, 

percebe-se que apesar dos avanças, os livros, que são de diferentes localidades e 

disciplinas ainda apresentam este conteúdo de forma deficitária.  
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Como exemplo, trouxemos a seguir algumas análises que Oliva (2009) realizou 

durante sua tese de doutorado, e que corroboram com nossa assertiva. Em um estudo 

acerca desta adequação dos livros didáticos a lei anterior, num recorte compreendido 

entre livros de história dos 1999 a 2005, para as antigas 5ª a 8ª séries do ensino 

fundamental o autor salienta 

De um espaço marcado pela invisibilidade, o continente africano começa, 
assim, a ser lançado, a partir do trabalho em sala de aula, para o universo 
das dinâmicas e das contribuições para a construção do patrimônio histórico 
e cultural da humanidade. Apesar desse aspecto positivo, podemos identificar 
também algumas limitações nos textos analisados (OLIVA, 2009, p. 220). 

Entre um dos primeiros problemas identificados pelo autor, nos manuais analisados, 

está no que se espaço, ou melhor dizendo, na quantidade de páginas dedicadas a 

História da África em cada livro, que segundo ele, “ [...] poucas palavras para muitas 

histórias [...] um espaço significativamente pequeno de páginas [...]” (OLIVA, 2009, p. 

220), se comparado a outros temas da história europeia, por exemplo, a Idade Média, 

o Renascimento Cultural e o Absolutismo, que ocupam em média de 10 a 30 páginas 

cada um. Os temas africanos, ainda recebem certa negligência até mesmo no material 

de apoio que não é ou é pouco trabalhado, com uma quantidade de sugestões bem 

restrita. 

Outro problema recorrente encontra-se nos recortes temáticos, que são escolhidos a 

partir de civilizações africanas que tiveram grande apogeu político e comercial até o 

século XVIII, como os “reinos/impérios” de Gana, Etiópia e Benin, em que 

[...] Como se pode perceber com facilidade, se em relação à história europeia 
os livros escolares, quase sempre, dedicam significativa atenção aos grandes 
reinos, impérios e civilizações, para o caso da abordagem da história africana 
tal tendência parece se repetir (OLIVA, 2009, p. 223). 

Em decorrência dessa situação, o próximo tópico trata-se da dificuldade de se abordar      

sociedades sem Estado (tal qual compreende-se no ocidente), e aí o conceito de 

“reino” ou “império” africano é substituído pelo de “tribo” ou sociedades “tribais”, 

conceitos esses que são empregados inclusive midiaticamente, e que remontam uma 

clara influência negativa em toda população. Afirmamos isso, já que por vezes, ao 

falarmos em tribos, criamos imediatamente uma imagem de diferentes grupos 

identitários com uma cultura “atrasada” e um tanto quanto “primitiva” se comparada a 

cultura do ocidente. 
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Oliva (2009) destaca que, com relação aos recortes temáticos feitos dentro dos livros 

a respeito da história africana, são feitos com base no parecer 003 do Conselho 

Nacional de Educação, aprovado em 2004, para regulamentar a aplicação da Lei 

10.639/2003, e que o próprio parecer traz uma sugestão de abordagem a esses temas 

(OLIVA, 2009, p. 222-223). Concordamos com o autor ao reconhecermos a 

importância desses temas. Não devemos pormenorizá-los! No tratamento deles já 

contribuímos ao enriquecimento do imaginário dos estudantes sobre este assunto, e 

evidenciamos “novos referenciais teóricos acerca do continente e de suas 

populações” (OLIVA, 2009, p. 222).  

No entanto, ao elencarmos para estudo somente sociedades africanas que tiveram 

contato com europeus ou um sistema político organizado semelhantemente ao 

ocidental “[...] as sociedades africanas que não receberam a classificação de “grande 

expressão política” ou que possuem ressonância civilizacional de menor visibilidade 

acabam por não ser estudadas” (OLIVA, 2009, p. 223). 

Dessa forma, continuamos a usar critérios europeus para a escolha de quais os temas 

africanos serão abordados, ou seja, há uma tentativa de se enquadrar/encaixar a 

história da África a partir do que se acha mais importante dentro dos parâmetros 

ocidentais. 

Salientamos que o autor usa uma alternativa para sanar a questão do uso dos 

conceitos “reinos/impérios” e de “tribos/sociedades tribais”. Oliva (2009), faz uso do 

conceito de “sociedades africanas”, que nós compreendemos atender a pluralidade 

histórico-sócio-cultural existente no continente africano, sem agregar a nenhuma das 

sociedades juízos de valor. 

A respeito dos recortes temáticos, entramos em consonância ao autor, onde, ao invés 

de tentarmos enquadrar a história africana em padrões europeus, partirmos da 

historiografia africana, com seus autores e peculiaridades, por exemplo, M’Bokolo 

(2003), Tamrat (1988) e Munanga (2003). 

Passaremos agora ao próximo tópico, já que nosso enfoque neste momento não é 

esgotar exaustivamente as várias dificuldades que temos no tratamento dos temas 

relativos à história da África dentro dos livros didáticos, mas sim, externar algumas 
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dessas dificuldades como obstáculos a serem vencidos até mesmo no caminhar de 

nossa própria prática. 

3.4 CULTURA AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA 

De acordo com Silva (2007), a promulgação da Lei 10.639/2003 se concretizou a partir 

da ciência Estatal, de seu papel mediador entre os sistemas de ensino e a existência 

de desigualdades e discriminações que atingem a população negra do país. Essa 

nova educação das relações étnico-raciais 

[…] tem por alvo a formação de cidadãos, mulheres e homens empenhados 
em promover condições de igualdade no exercício de direitos sociais, 
políticos, econômicos, dos direitos de ser, viver, pensar, próprios aos 
diferentes pertencimentos étnico raciais e sociais. […]. Isto é, em que se 
formem homens e mulheres comprometidos com e na discussão de questões 
de interesse geral, sendo capazes de reconhecer e valorizar visões de mundo, 
experiências históricas, contribuições dos diferentes povos que têm formado 
a nação, bem como de negociar prioridades, coordenando diferentes 
interesses, propósitos, desejos, além de propor políticas que contemplem 
efetivamente a todos (SILVA, 2007, p. 490). 

Para a autora o processo de aprender-ensinar-aprender faz com que homens e 

mulheres se façam e refaçam ao longo de suas vidas, por intermédio do contato com 

pessoas de diferentes sexos, idades, grupos sociais e étnico-raciais, e que essas 

aprendizagens e transformações interferem e formam inevitavelmente a identidade 

dos sujeitos. 

Nesse sentido, já que nós, brasileiros, somos formados por diversos grupos étnico-

raciais (indígenas, africanos, europeus, asiáticos), expressamos a visão de mundo 

contidas em nossa particularidade, mas que em algum momento, se entrelaçam e 

ficam intrínsecas à cultura do outro. Porém, segundo Silva (2007), devido a ideia de 

clareamento e europeização na qual projetou-se a sociedade brasileira, as ditas 

culturas “bárbaras”, de negros, indígenas e mestiços, passaram os anos sem vez. 

Por assim ser, ela admite que pessoas brancas não costumam se sentir como 

pertencentes a uma raça, porquanto a cultura da branquitude tem feito parte de nosso 

histórico formador, e que essa política se estabeleceu como sendo natural a todos os 

indivíduos. Dessarte, embora legalmente falando, todos os cidadãos tenham 

igualdade mediante a lei, eles podem ser desiguais e sofrerem injustiças perante a 

sociedade. 
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Conforme Munanga (2003), a identidade negra é resultante de um longo processo 

histórico que inicia seus contornos a partir do século XV, quando os portugueses 

descobrem o continente africano, e desde então, tratam a cultura do outro de maneira 

inferiorizada. A confirmação dessa assertiva fica nítida a contar o momento em que 

os europeus sentem-se com o direito de estabelecer a escravidão racial, o tráfico 

negreiro e, enfim, a colonização do continente africano. O autor reafirma: 

É nesse contexto histórico que devemos entender a chamada identidade 
negra no Brasil, num país onde quase não se houve um discurso ideológico 
articulado sobre a identidade “amarela” e a identidade “branca”, justamente 
porque os que coletivamente são portadores das cores da pele branca e 
amarela não passaram por uma história semelhante à dos brasileiros 
coletivamente portadores da pigmentação escura […]. Uma história 
totalmente diferente da história dos emigrados europeus, árabes, judeus e 
orientais que, voluntariamente decidiram de sair de seus respectivos países, 
de acordo com a conjuntura econômica e histórica interna e internacional que 
influenciaram suas decisões para emigrar (MUNANGA, 2003, p. 1). 

Munanga (2003) procede ao afirmar que todas as identidades são construídas e 

elaboradas “com materiais da história, da geografia, da biologia, das estruturas de 

produção e reprodução, da memória coletiva e dos fantasmas pessoais, dos aparelhos 

do poder, das revelações religiosas e das categorias culturais” (MUNANGA, 2003, p. 

2), e que as sociedades servem-se desses materiais para em função de interesses e 

determinações sociais e projetos de cultura, ou seja, tudo é construído culturalmente. 

Com essa fundamentação, reafirmamos a necessidade do estudo da História e 

Cultura africana, mas não somente para fins acadêmicos, de pesquisa e produções 

que são essenciais ao desenrolar da ciência e para a sistematização e intervenção do 

conhecimento humano. O estudo dessa temática apresenta prioridade, também, como 

função dos profissionais da pesquisa, no empoderamento do povo muitas vezes 

privado de conhecer todos os lados de sua história. 

Omitir-se dessa responsabilidade pode gerar uma violência contra o direito a 

construção de identidade e soberania do outro. Configurar-se-ia como uma privação 

do direito ao desenvolvimento a sua omnilateralidade 5  e, consequentemente, do 

exercer a cidadania em posse todas as suas prerrogativas e deveres. 

                                            
5 O termo omnilateral aparece pela primeira vez nos Manuscritos econômico filosóficos de 1844, no 

contexto explicativo do tornar-se humano: O homem se apropria da sua essência omnilateral de uma 
maneira omnilateral, portanto, como um homem total. Cada uma das suas relações humanas com o 
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3.5 LEIS, DOCUMENTOS OFICIAIS E SEUS IMPACTOS NA EDUCAÇÃO 

ESCOLAR 

É impossível falarmos da História e cultura africana e afro-brasileira nos livros 

didáticos sem abordar o que diz a legislação educacional a respeito de ambos. Não 

faremos a análise de cada lei ou diretriz de forma aprofundada, mas objetivamos neste 

ponto relatar alguns impactos de grande valia à promoção e fomento do estudo dessa 

temática a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e demais sanções do 

Estado sobre o assunto. 

De acordo com Oliva (2009), até os anos de 1990, a presença de conteúdos a respeito 

da História da África nos currículos e livros escolares brasileiros eram de uma 

quantidade mínima e voltados principalmente à relação entre este continente e o Brasil 

por intermédio de assuntos concernentes à escravidão. 

Segundo ele, foi a partir de 1996, que a entrada em vigor da nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB) (Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) trouxe de forma 

singela, porém bastante relevante, aproximações de estudos africanos e indígenas. A 

referência dentro da mesma se dá na forma de um único parágrafo, sem grandes 

especificações, mas abre um leque de possibilidades que outrora não eram 

obrigatórias, em que diz: “O ensino da História do Brasil levará em conta as 

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

especialmente das matrizes indígena, africana e européia” (BRASIL, 2005, p. 16). 

Oliva (ano) destaca que a partir daí já são encontradas coleções com o ensino de 

História da África inclusa, porém, geralmente com temas compreendidos entre os 

séculos VII ao XVIII. Com essa afirmação, pode-se deduzir que em sua maioria, os 

conteúdos estão relacionados ao período histórico de contato entre africanos e 

europeus e das relações existentes entre África e Brasil dentro do período do Brasil 

Colonial, de certa forma, ainda não tratando da África na atualidade. 

                                            
mundo, ver, ouvir, cheirar, degustar, sentir, pensar, intuir, perceber, querer, ser ativo, amar, enfim, 
todos os órgãos da sua individualidade, assim como os órgãos que são imediatamente em sua forma 
como órgãos comunitários, são, no seu comportamento objetivo ou no seu comportamento para com 
o objeto a apropriação do mesmo, a apropriação da efetividade humana [...] (MARX, 2004, p. 108 
apud DELLA FONTE, 2014, p. 387). 
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Em um claro reflexo desses sinais podemos encontrar, a partir de 1999, livros 
didáticos de História, utilizados entre a 5ª e 8ª série do Ensino Fundamental, 
que incluíam em seus volumes pelo menos um (1) capítulo sobre a história 
africana, quase sempre vinculada ao período que se estende do século VII 
ao XVIII. Antes daquele ano não localizamos nenhuma coleção de livros 
didáticos com essa característica (OLIVA, 2009, p. 145). 

Os “Parâmetros Curriculares Nacionais para os 3º e 4º ciclos do ensino fundamental” 

(PCN’s) (1998b), após a promulgação da LDB, já remete em seus objetivos gerais, o 

eixo da Pluralidade Cultural. Destacaremos dois desses objetivos que se mostram 

como uma espécie de embriões ao estímulo e obrigatoriedade do estudo de temas 

relacionados à diversidade cultural, e, futuramente, também ditos em outros 

documentos oficiais – que apresentaremos adiante – como diversidade étnico-cultural. 

Que os alunos sejam capazes de 

[...] conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, 
materiais e culturais como meio para construir progressivamente a noção de 
identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao país;  
conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem 
como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se 
contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe 
social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e 
sociais [...] (BRASIL, 1998b, p. 55). 

O primeiro objetivo vai de encontro ao objetivo geral desta pesquisa, no que tange a 

valorização de conteúdos que propiciem a construção de identidade, seja nacional ou 

pessoal (aqui inclusa a identidade racial), onde o estudo a respeito da História e 

Cultura africana e afro-brasileira se apresenta como primordial a formação da 

identidade de nossos alunos, não só por nossa constituição populacional múltipla, mas, 

também, pela riqueza de conhecimento deste continente e do direito que os 

educandos possuem ao acesso a história da humanidade. 

O segundo objetivo fala por si só ao reconhecer nossa formação plural como 

patrimônio histórico-cultural de todos, bem como complementa a LDB, onde esta 

última ressaltada na citação no começo deste capítulo, o direito de acesso às várias 

matrizes históricas constituintes do povo brasileiro. 

No que diz respeito a área da disciplina de História para o 3º e 4º ciclos do ensino 

fundamental, que é a disciplina chave de estudo desta pesquisa, os PCN’s 

apresentam o seguinte objetivo geral 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais para a área de História têm, como 
pressuposto, que o aluno pode apreender a realidade na sua diversidade e 
nas múltiplas dimensões temporais. Destacam os compromissos e as 
atitudes de indivíduos, de grupos e de povos na construção e reconstrução 
da sociedade, propondo estudo das questões locais, regionais, nacionais e 
mundiais, das diferenças e semelhanças entre culturas, das mudanças e 
permanências no modo de viver, de pensar, de fazer e das heranças legadas 
por gerações (BRASIL, 1998b, p. 60). 

A partir desse objetivo podemos perceber a importância, para os PCN’s, do estudo de 

diferentes povos, culturas, grupos, para conhecimento e formação dos alunos, devido 

a contribuição de cada um para a história da humanidade, devido suas diferenças, 

modos de viver, especificidades e filosofias.  

Partilhamos das mesmas convicções de Oliva (2009) quando o autor defende a 

necessidade de estudarmos a História da África por sua importância enquanto parte 

integrante da história da formação humana. O conhecimento dos povos constituintes 

desse continente por sua riqueza cultural, conquistas, criações, justificam o estudo de 

sua história e nos respaldamos pautados na citação anterior. 

Assim, encorajar o estudo em sala, por meio dos livros didáticos, somente de 

conteúdos da história africana que possuem relação com a história do Brasil, como 

ocorre em alguns livros estudados por Oliva (2009), não nos parece muito pertinente. 

Não se trata de suprimir o conteúdo relacionado a história afro-brasileira, já que ela é 

constituinte de nossa história, mas sobre valorizá-la em detrimento a história africana 

em si também não seria adequado. 

Por fim, no que diz respeito aos PCN’s, os mesmos dão uma grande atenção ao 

respeito de estudo da Pluralidade Cultural e da diversidade, como formas de garantir 

as não desigualdades dentro do cotidiano escolar, no intuito de que isso se reflita na 

vida dos educandos, e no seu direito à diferença (BRASIL, 1998b). 

Nos “Parâmetros curriculares nacionais: pluralidade cultural, orientação sexual” (1997), 

apesar de estar destinado às antigas 1ª a 4ª séries do ensino fundamental, 

encontramos algumas pistas do delinear-se de concepções a respeito de como se dá 

a formação histórico-cultural do Brasil e as implicações de seu estudo dentro da escola 
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Ao mostrar as diversas formas de organização social desenvolvidas por 
diferentes comunidades étnicas e diferentes grupos sociais, explicita que a 
pluralidade é fator de fortalecimento da democracia pelo adensamento do 
tecido social que se dá, pelo fortalecimento das culturas e pelo 
entrelaçamento das diversas formas de organização social de diferentes 
grupos. 
Esse tema necessita, portanto, que a escola, como instituição voltada para a 
constituição de sujeitos sociais e ao afirmar um compromisso com a cidadania, 
coloque em análise suas relações, suas práticas, as informações e os valores 
que veicula. Assim, a temática da Pluralidade Cultural contribuirá para a 
vinculação efetiva da escola a uma sociedade democrática (BRASIL, 1997, p. 
39). 

A citação justifica e reconhece, de maneira mais específica a formação do Brasil, 

nossa formação multicultural, e estabelece que os diversos grupos que nos compõem 

devem ser estudados de forma igualitária, uma vez que essa diversidade entrelaçada 

a semelhanças são o cerne de uma formação cidadã e democrática dos sujeitos. 

Este documento traz algumas sugestões de conteúdos, dentro da temática da 

pluralidade cultural, a serem trabalhados em sala de aula. Abordaremos a seguir 

aqueles relacionados à história e cultura africana e afro-brasileira. 

Conteúdos a serem trabalhados: 
Continentes e terras de origem dos povos do Brasil 

[...]  
● África, berço da humanidade, complexa organização socioeconômica 
e política no período pré-colonial, culturas milenares e choque da 
mercantilização da escravidão, demandas e conquistas contemporâneas. 
[...] 

Trajetórias das etnias no Brasil 
[...] 
● Africanos trazidos para o Brasil, escravizados, a violência da privação 
da escolha de ficar em seu continente de origem, distinta de todas as formas 
de imigração; tráfico e sistema escravista nas diferentes regiões do Brasil. 
● Movimentos contra a escravidão, desenvolvidos pelos próprios 
africanos e seus descendentes no cativeiro, com base na preservação da 
cultura e da identidade, em alternativas de organização sociopolítica como as 
irmandades, na celebração de festas e ritos clandestinos, no 
desenvolvimento de sincretismos. 
● Rebeliões, revoltas, fugas e resistência organizada dos negros 
escravizados; quilombos como mecanismo de resistência sistemática e 
alternativa de organização econômica; Quilombo de Palmares, vivência 
democrática de pluralidade, símbolo de luta. 
● Movimentos abolicionistas. 
● Fim do escravismo, discriminação e exclusão dos afrodescendentes 
da vida social e econômica, consequências perversas sobre os 
afrodescendentes até os dias atuais (BRASIL, 1997, p. 52-53). 

Os conteúdos sugeridos refletem claramente que apesar de defender que todos os 

povos devem ser estudados de maneira igualitária, visto que somos formados da 

diferença, nota-se uma grande valorização, como já dissemos a respeito dos PCN’s 
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(1998b), de temáticas sobre a história africana e afro-brasileira relacionadas 

diretamente ao período pré-colonial brasileiro, ou seja, a escravidão.  

O primeiro tópico sobre África a destaca como berço da humanidade e local de 

complexa organização socioeconômica e política, incluindo de forma um tanto quanto 

simplista, nesta complexa organização, a história de todos os grupos, etnias antes do 

período pré-colonial, ou seja, antes da chegada dos europeus à África.  

Em contraponto a essa situação, também na sugestão de conteúdos escolares, temos 

tópicos sobre outros continentes. No que diz respeito ao continente europeu destaca-

se “[...]. Europa, sede da formação civilizatória dos conquistadores, nos primórdios, e 

de grupos de imigrantes, relações históricas com outros continentes, vínculos 

atuais“ (BRASIL, 1997, p. 52). 

Tratando-se de conteúdos mais especificamente, vejamos agora o que diz os 

“Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de História” – 5ª a 8º série – (1998a). 

Neste documento, logo após a apresentação, nas primeiras linhas encontramos uma 

afirmação não muito comum dentro dos documentos oficiais de educação, e que “de 

cara” nos dá um susto, se tal afirmação estiver correta. 

Nem sempre está claro para os educadores por que a História faz parte do 
currículo escolar e qual a importância da sua aprendizagem na formação do 
jovem. Mas essas questões são fundamentais quando se pretende refletir, 
repensar ou posicionar-se em relação ao ensino de História praticado 
(BRASIL, 1988b, p. 19). 

Tal perspectiva é no mínimo preocupante. Ora, se nem os educadores têm ideia da       

importância do estudo de sua própria história para sua formação enquanto ser 

humano, cidadão, interventor dentro da sociedade, como os mesmos e seus alunos 

poderão tornar-se sujeitos críticos de ação consciente e intencional para 

transformação da realidade? 

Enfim, como não existe a possibilidade de estudarmos toda a história da nossa 

formação humana, voltaremos a tratar da história e cultura africana e afro-brasileira, 

que é o nosso foco e contribuição, no sentido de ajudar a mudar nos sujeitos que 

tiverem contato com a pesquisa, essa visão não muito clara da importância da história. 
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No decorrer, ao descrever os objetivos gerais e regras de seleção de determinados 

conteúdos em detrimento de outros, o documento faz a seguinte afirmação 

Na escolha dos conteúdos, a preocupação central desta proposta é propiciar 
aos alunos o dimensionamento de si mesmos e de outros indivíduos e grupos 
em temporalidades históricas. Assim, estes conteúdos procuram 
sensibilizar e fundamentar a compreensão de que os problemas atuais 
e cotidianos não podem ser explicados unicamente a partir de 
acontecimentos restritos ao presente. Requerem questionamentos ao 
passado, análises e identificação de relações entre vivências sociais no 
tempo (BRASIL, 1998a, p. 45. Grifo nosso). 

De certa forma, como uma conclusão deste parágrafo adaptada a realidade de nosso 

tema, podemos dizer que o racismo existente, não só em nosso país, é fruto de uma 

construção social, a partir de certo período e conjuntura históricos, provavelmente, a 

partir da expansão “civilizatória” dos europeus ao continente africano, e 

consequentemente, a prática do escravismo embasado por determinantes de cor e 

fenotipía difusa dos padrões europeus, em geral. 

Com relação a sugestão de conteúdos propriamente ditos, as temáticas são pré-

definidas a partir de eixos temáticos, que irão embasar o relacionar das matérias. Para 

o 3º ciclo do ensino fundamental, das antigas 5ª e 6ª séries, o eixo temático escolhido 

foi “História das relações sociais, da cultura e do trabalho”, que se desdobra nos 

subtemas “As relações sociais e a natureza” e “As relações de trabalho”. 

O eixo temático e os subtemas remetem para o estudo de questões sociais 
relacionadas à realidade dos alunos; acontecimentos históricos e suas 
relações e durações no tempo; discernimento de sujeitos históricos como 
agentes de transformações e/ou permanências sociais; abordagens 
históricas e suas aproximações e diferenças; e conceitos históricos e seus 
contextos [...]. 
O primeiro subtema sugere pesquisas e estudos históricos sobre as relações 
entre as sociedades e a natureza [...]. 
O segundo subtema sugere pesquisas e estudos históricos sobre como as 
sociedades estruturaram em diferentes épocas suas relações sociais de 
trabalho, como construíram organizações sociais mais amplas e como cada 
sociedade organizava a divisão de trabalho entre indivíduos e grupos sociais 
[...] (BRASIL, 1998a, p. 55). 

Após fazer essa descrição do que se trata o eixo temático e os subtemas, o documento 

começa a discriminar os conteúdos, mas deixam claro que, como sugestões, os 

mesmos não precisam ser trabalhados integralmente na escola, mas sim, servir de 

proposta ao que deve ser estudado. 
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Nos subtemas, no que diz respeito a História e Cultura africana e afro-brasileira, temos: 

[...] origem do homem na África, povos coletores e caçadores, os rios e a 
revolução agrícola na África e no Oriente, criação de animais; alimentação, 
seu armazenamento e comercialização; domínio dos rios e mares; o 
conhecimento, as representações e o imaginário do mar; expansão marítima 
e comercial europeia e oriental; exploração e comercialização das riquezas 
naturais da África; desenvolvimento da agricultura e a tecnologia agrícola [...] 
[...] tráfico de escravos e mercantilismo; escravidão africana na agricultura de 
exportação, na mineração, produção de alimentos e nos espaços urbanos; 
lutas e resistências de escravos africanos e o processo de emancipação; 
trabalho livre no campo e na cidade após a abolição; o trabalhador negro no 
mercado de trabalho livre; imigração e migrações internas em busca de 
trabalho [...]. 
[...] comerciantes e mercadores de escravos; escravidão indígena e africana 
na América colonial [...] 
[...] caçadores e coletores na África e na Europa em diferentes épocas; 
agricultores, sacerdotes, guerreiros e escribas na África e no Oriente; artífices, 
comerciantes e navegadores na África e no Oriente; escravidão antiga na 
África, no Oriente e na Europa [...] (BRASIL, 1998a, p. 59-61). 

Temos aqui pontos extremamente relevantes e quiçá diversificados, se comparados 

aos temas estudados sobre a África no período anterior à promulgação da LDB em 

1996. A sugestão de estudo de povos coletores e caçadores, guerreiros e escribas, 

artífices, comerciantes e navegadores de rios e mares da África, abre uma variedade 

de possibilidades ao imaginário dos educadores sobre quais assuntos tratar, o que 

traz, de certa forma, uma perspectiva diferenciada a respeito da visão restrita sobre a 

África, difundida até aquele momento.  

Contudo, existe nos conteúdos grande ocorrência de proposições sobre o estudo da 

África vinculada à escravidão colonial brasileira. Vejamos bem, o problema não 

consiste nos conteúdos em si, uma vez que esse período histórico é de suma 

importância para entendermos a atualidade histórica do Brasil e dos vários países da 

África. No entanto, a História da África não deve ser confundida ou resumida tendo a 

escravidão racial colonial como foco. Ou pior, os conteúdos não podem dar a entender 

que toda a História da África culmina na escravidão do período colonial, como se todos 

os feitos dos vários povos desse continente tivessem levado inevitavelmente a esse 

momento, visto a “superioridade civilizatória” dos “conquistadores europeus”. 

Parece-nos certo a necessidade de dar vazão ao grande número de estudos 
inovadores tutelados pela história social da escravidão no Brasil nas últimas 
três décadas, mas a história da escravidão não se confunde com a História 
da África, e isso precisava ficar, de alguma forma, explícito no documento 
(OLIVA, 2009, p. 150). 
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Para o 4º ciclo do ensino fundamental, das antigas 7ª e 8ª séries, o eixo temático 

apresentado foi “História das representações e das relações de poder”, subdividido      

em “Nações, povos, lutas, guerras e revoluções” e “Cidadania e cultura no mundo 

contemporâneo”. 

O primeiro subtema sugere pesquisas, estudos e debates sobre os vários 
modelos de organização política, com destaque para a constituição dos 
Estados Nacionais, a sua relação com o processo de organização e conquista 
de territórios e as representações e mitos que legitimam a organização das 
nações e os confrontos políticos internacionais, além de destacar estudos 
sobre contatos e confrontos entre povos, grupos sociais e classes e diferentes 
formas de lutas sociais e políticas, guerras e revoluções. O segundo subtema 
sugere estudos e debates sobre o processo de expansão e crises da cultura 
no mundo contemporâneo e das questões pertinentes à cidadania na História 
(BRASIL, 1998a, p. 67). 

Neste eixo, os assuntos abordam temas até a atualidade, o que pode ser proveitoso 

a uma abordagem mais contextualizada ao cotidiano e modos de vida dos estudantes. 

Para não nos alongarmos, citaremos abaixo a listagem de conteúdos sugeridos para 

a história africana e afro-brasileira, lembrando que outra vez os autores relatam que 

estes são apenas possibilidades a serem tratadas, e não obrigatoriedades. 

[...] confrontos entre europeus e populações indígenas no território brasileiro 
(Guerras dos Bárbaros, Confederação do Cariri, Confederação dos Tamoios 
etc.), revoltas e resistências de escravos (quilombos, Palmares, Revolta dos 
Malês etc.), revoltas sociais coloniais, lutas pelo fim da escravidão, Canudos, 
Contestado, banditismo e cangaço; 
[...]guerras napoleônicas, guerras na África e Ásia na expansão imperialista 
européia, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, Segunda Guerra 
Mundial, Guerra Fria, Guerra da Coréia, Guerra do Vietnã etc. 
[..]culturas tradicionais dos povos africanos, colonialismo e imperialismo na 
África, descolonização das nações africanas, Estados Nacionais africanos, 
experiências socialistas na África (Angola, Moçambique etc.); apartheid e 
África do Sul, fome e guerras civis na África, guerras entre as nações 
africanas, povos, culturas e nações africanas hoje ((BRASIL, 1998a, p. 59-
61). 

É claro que todo o conteúdo de História da África que é contemplado nos documentos 

oficiais a partir de 1996 é um avanço se os compararmos a atenção que este conteúdo 

recebia no âmbito escolar oficialmente até então. Mas a crítica se faz necessária no 

sentido de que cada vez mais esse processo seja aperfeiçoado e melhorado, uma vez 

que estamos longe de conseguir a veiculação das histórias dos continentes com 

igualdade de representação de cada povo. 
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Nesta parte, os assuntos a respeito da História da África são relacionados em um 

recorte temporal muito extenso e abrangente, somado a uma escassez de 

especificações de temas e falta de riqueza de detalhes. Por exemplo, sugestão de 

reinos – visto que os “modos de viver” variavam muito de povo para povo – se 

compararmos com a quantidade de sugestões dos períodos históricos de matriz 

europeia. 

[...] outros conjuntos civilizatórios têm suas contribuições localizadas em um 
recorte temático-cronológico muito mais amplo. É o caso, por exemplo, da 
abordagem enfocando alguns impérios da humanidade como o “Império 
Persa, Império Macedônico, Império Romano” ou ainda as “cidades-estado 
gregas, a República Romana e a descentralização política na Idade Média. 
Podemos encontrar para esses modelos, elementos similares ou 
convergentes na trajetória histórica das sociedades africanas, mas nenhum 
deles é lembrado. Não citá-los é um dado que revela o olhar eurocêntrico 
lançado sobre a história. Segundo a lógica indicada pelos PCN’s, mesmo que 
o texto não explicite essa perspectiva, a África deve ser estudada a partir de 
suas sociedades tradicionais e não por suas formações estatais e civilizações 
(OLIVA, 2009, p. 152).  

Como relata o autor, não podemos afirmar que a falta de detalhamento e sugestões 

das sociedades e civilizações africanas ocorre propositalmente por parte dos PCN’s, 

mas a ausência desses conteúdos, também dos povos do Oriente, em detrimento a 

atenção especial aos povos europeus deixa claro como ainda se fazia intrínseco a 

presença e herança eurocêntrica na educação brasileira. 

Seria aprazível se, assim como é citado várias guerras decorrentes do processo de 

formação e configuração da Europa atual, também se citassem os conflitos e guerras 

dentro da África, as relações de poder e representação dentro e próprio deste 

continente, e não somente aqueles que têm relação com a história europeia ou 

brasileira. 

É interessante e pode ser bem proveitosa ao educador as sugestões dos temas 

“Estados Nacionais africanos, experiências socialistas na África (Angola, Moçambique 

etc.); apartheid e África do Sul, fome e guerras civis na África, guerras entre as nações 

africanas, povos, culturas e nações africanas hoje”, mas como provavelmente os 

professores não têm muito acesso a documentação que trate de forma específica 

destes assuntos com tanta profundidade, sugestões mais detalhadas dos povos 

africanos seriam bem-vindas. 
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Mais adiante, o documento apresenta um tópico para tratar sobre as “Problemáticas 

pertinentes à questão da cidadania na História” no Brasil e no mundo. Não há menção 

de como se dava ou se dá a concepção de cidadania ou a formação dessa concepção 

na África, mesmo que de alguns países específicos. 

Em outro tópico, denominado “Processo de formação, expansão e dominação do 

capitalismo no mundo”, seria interessante um subtópico específico para os impactos 

e a desestruturação que o capitalismo causou à África a partir dos países deste 

continente, e não incluir esse processo dentro da história europeia somente como 

consequência a expansão desse continente e do americano. 

Defender que a África seja retratada igualmente a outros continentes, como o europeu, 

por exemplo, na oficialidade educacional, não se trata de uma hipervalorização deste 

primeiro continente e nem de abraçarmos uma visão ufanista, muito menos de 

supervalorizar a cultura africana em detrimento a afro-brasileira. A ideia é incentivar e 

promover essa igualdade de temas, para podermos lidar com temas atuais 

provenientes dessa desigualdade, até então. Tratar de forma igualitária a História da 

África reflete claramente e sem sombra de dúvida na História afro-brasileira. Por 

exemplo, o racismo pulsante em nossa sociedade, com uma consequente não 

autovalorização e não reconhecimento identitário de negros consigo mesmos, por 

conta da visão negativa a que o negro vem sendo equiparado ao longo da história. O 

objetivo em tratar desse tipo de tema, é a formação histórica, pessoal e cidadã dos 

sujeitos, a superação desta formação incompleta ou distorcida. 

Se tratando da Legislação que embasa uma continuidade crescente de estudos a 

respeito da História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, inclusive esta pesquisa, temos 

a Lei 10. 639 de 2003, modificada em 2005 para a inclusão da obrigatoriedade da 

História e Cultura Indígena. Seguem alguns trechos: 
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Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da 
Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-
Brasileira".  
[...] "Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais 
e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-
Brasileira. 
§ 1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o 
estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a 
cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e 
política pertinentes à História do Brasil. 
§ 2º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 
Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras (BRASIL, 2003, n. p.). 

O caput descreve de modo específico a afirmação de que esta lei se trata da 

obrigatoriedade de ensino da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, para depois, 

no parágrafo 1º, especificar que se inclui aí a História da África e dos africanos. Além 

disso, no 2º parágrafo, ao listar a especialidade de algumas disciplinas que devem 

ministrar esses conteúdos, para a área de História, faz-se o recorte para a História 

Brasileira. Ora, seria muito interessante e faria muita diferença a obrigatoriedade do 

ensino também no conteúdo para História Geral, ou dito somente para a disciplina de 

História, onde consideraríamos a História da África e a História Afro-Brasileira e não 

somente a segunda tendo foco. 

Longe de nós sermos mal interpretados, como já esclarecemos, não se trata de 

suprimir da História Afro-Brasileira, ou de colocá-la em segundo plano com relação à       

História Africana. Nosso objetivo em frisar essa diferenciação se dá no intuito de 

ajudarmos a romper com a ideia de que a história dos afro-brasileiros descente 

principal e consequentemente da escravidão, mas sim, de um povo que tem uma 

cultura própria, rica e diversa, que merece ser estudada de modo igualitário à todas 

as outras culturas presentes na legislação do país, explicitando igualitariamente as 

várias formas de viver dos povos que compõem o mundo. 

Assim, em março de 2003, como um dos meios de garantir que esta lei fosse efetivada 

e para sua regulamentação, o Governo Federal criou a Secretaria Especial de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), e numa parceria entre o MEC 

e esta secretaria, se elaborou, em 2004, as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

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

Brasileira e Africana”.  
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Este documento traz justificativas a promulgação da Lei 10. 639/2003, mostrando o 

Estado como responsável pela promoção das políticas de igualdade racial, além de 

ser o local em que se encontra de forma mais detalhada e rica, sugestões de 

conteúdos da temática africana e afro-brasileira, e que servirão de norteador para 

elaboração dos conteúdos deste mesmo assunto aos currículos estaduais e aos livros 

didáticos. 

A respeito do papel do Estado dentro do processo de promoção à igualdade racial: 

O Brasil, ao longo de sua história, estabeleceu um modelo de 
desenvolvimento excludente, impedindo que milhões de brasileiros tivessem 
acesso à escola ou nela permanecessem. [...]. 
Garantir o exercício desse direito e forjar um novo modo de desenvolvimento 
com inclusão é um desafio que impõe ao campo da educação decisões 
inovadoras. Na reestruturação do MEC, o fortalecimento de políticas e a 
criação de instrumentos de gestão para a afirmação cidadã tornaram-se 
prioridades, valorizando a riqueza de nossa diversidade étnico-racial e 
cultural. [...]. 
Após a promulgação da Constituição de 1988, o Brasil busca efetivar a 
condição de um Estado democrático de direito com ênfase na cidadania e na 
dignidade da pessoa humana, contudo, ainda possui uma realidade marcada 
por posturas subjetivas e objetivas de preconceito, racismo e discriminação 
aos afrodescendentes, que, historicamente, enfrentam dificuldades para o 
acesso e a permanência nas escolas [...]. 
Nesse sentido, ao analisar os dados que apontam as desigualdades entre 
brancos e negros na educação, constata-se a necessidade de políticas 
específicas que revertam o atual quadro.  
Redefinir o papel do Estado como propulsor das transformações sociais, 
reconhecendo as disparidades entre brancos e negros em nossa sociedade 
e a necessidade de intervir de forma positiva, assumindo o compromisso de 
eliminar as desigualdades raciais, dando importantes passos rumo à 
afirmação dos direitos humanos básicos e fundamentais da população negra 
brasileira (BRASIL, 2004, p. 5-8). 

Sem sombra de dúvida, sancionar um documento oficial com os dizeres acima 

representa uma conquista e avanço decorrentes de anos de luta da população afro-

brasileira.  O reconhecimento do Estado de que disparidades entre brancos e negros 

existem, e que é necessário tomar medidas para que haja igualdade de representação 

entre eles é uma conquista frente a falácias disseminadas na sociedade, como por 

exemplo, da ideia de democracia racial.  Tais medidas irão refletir na formação integral 

do aluno negro e dos não negros, compondo sua identidade e respeito a diversidade, 

e consequentemente, reverberando em suas ações como indivíduo emancipado. 

O documento ainda traz outras justificativas para estabelecer o estudo da temática 

racial no ensino 
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A demanda por reparações visa a que o Estado e a sociedade tomem 
medidas para ressarcir os descendentes de africanos negros, dos danos 
psicológicos, materiais, sociais, políticos e educacionais sofridos sob o 
regime escravista, bem como em virtude das políticas explícitas ou tácitas de 
branqueamento da população, de manutenção de privilégios exclusivos para 
grupos com poder de governar e de influir na formulação de políticas, no pós-
abolição. Visa também a que tais medidas se concretizem em iniciativas de 
combate ao racismo e a toda sorte de discriminações (BRASIL, 2004, p. 11). 

É importante salientar que neste documento, existe a afirmação de que grupos do 

Movimento Negro, militantes individuais, Conselhos Estaduais e Municipais de 

Educação, professores que vêm desenvolvendo pesquisas a respeito da questão 

racial, bem como pais de alunos, foram consultados por meio de questionários, a fim 

de que estes pudessem opinar sobre as várias propostas contidas nessa diretriz. 

Uma assertiva citada na diretriz, que precisa ser contemplada neste texto é o de que 

o objetivo de criar políticas públicas de reparação e promoção de igualdade racial, não 

é o de mudar o foco dos currículos de uma matriz etnocêntrica europeia para uma 

africana, mas sim “de ampliar o foco dos currículos escolares para a diversidade 

cultural, racial, social e econômica brasileira” (BRASIL, 2004, p. 17). 

Nós diríamos ainda que, para além de ampliar esse foco de estudo somente para o 

conhecimento da história da sociedade brasileira, o objetivo se volta, também, em 

contribuir para a igualdade de representação dos vários povos formadores da 

humanidade e da garantia do direito de acesso que os alunos têm, enquanto cidadãos, 

de conhecerem as várias culturas do mundo. 

Em um tópico chamado “Fortalecimento de identidades e direitos”, encontramos uma 

lista de objetivos voltados para a formação da identidade dos negros, o que conflui 

diretamente ao objetivo geral de nossa pesquisa. Assim como o documento, 

concordamos que a difusão da história dos africanos e afro-brasileiros vinculadas a 

uma visão estereotipada e negativa, geralmente relacionadas somente a escravidão, 

influencia e prejudica a formação da identidade do aluno negro, que por isso não se 

reconhece ou não aceita suas características fenotípicas. 

Dessa forma, o estudo da História e Cultura Africana e Afro-brasileira deve orientar 

para: 
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[...] 
- o desencadeamento de processo de afirmação de identidades, de 
historicidade negada ou distorcida; 
- o rompimento com imagens negativas forjadas por diferentes meios de 
comunicação, contra os negros e os povos indígenas; 
- o esclarecimentos a respeito de equívocos quanto a uma identidade humana 
universal; 
- o combate à privação e violação de direitos; 
- a ampliação do acesso a informações sobre a diversidade da nação 
brasileira e sobre a recriação das identidades, provocada por relações étnico-
raciais [...] (BRASIL, 2004, p. 19). 

Quanto aos conteúdos propostos, nota-se um equilíbrio entre aqueles relacionados à       

História da África e os da História Afro-brasileira. O segundo está geralmente 

relacionado ao período Colonial do Brasil, nas continuidades e permanências que 

reverberam à formação atual de nossa sociedade. Trata de valorizar a resistência do 

negro à escravidão, até a participação política e social de negros, tanto 

individualmente quanto em militâncias e coletivos, na história da formação do país. 

Traz, inclusive, nomes dessas personalidades que lutaram a favor da igualdade de 

direitos entre brancos e negros, como: 

Zumbi, Luiza Nahim, Aleijadinho, Padre Maurício, Luiz Gama, Cruz e Souza, 
João Cândido, André Rebouças, Teodoro Sampaio, José Correia Leite, 
Solano Trindade, Antonieta de Barros, Edison Carneiro, Lélia Gonzáles, 
Beatriz Nascimento, Milton Santos, Guerreiro Ramos, Clóvis Moura, Abdias 
do Nascimento, Henrique Antunes Cunha, Tereza Santos, Emmanuel Araújo, 
Cuti, Alzira Rufino, Inaicyra Falcão dos Santos, entre outros) (BRASIL, 2004, 
p. 22). 

Na História Africana, alguns nomes de importância para a luta da população negra por 

reconhecimento e igualdade foram citados, por exemplo, “Toussaint-L’Ouverture, 

Martin Luther King, Malcom X e Nelson Mandela [...]” (BRASIL, 2004, p. 23). No 

entanto, destaca-se que são personalidades ativas na modernidade e 

contemporaneidade. Percebemos uma dificuldade, assim como em documentos 

anteriores, em se citar nomes africanos de destaque antes do contato destes com os 

europeus. Pois veja, os nomes ditos acima são pessoas que lutaram contra um 

preconceito e segregação que foram construídos após os europeus iniciarem seu 

processo de dominação ao continente africano, algo que se espalhou e ganhou força 

mais tarde na América, por exemplo.  

O que seria interessante é mostrar a História da África pela via da própria África. A 

África que fez sua própria História, e se existe uma dificuldade em se conhecer essa 

história, recorrer aos profissionais que estudam a temática, no Brasil e na própria 
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África, ou noutros continentes interessados, seria uma boa via para o início da 

mudança. A própria SEPPIR admite, como já dizemos, que recorreu a várias pessoas 

e coletivos interessados no tema, antes de escrever essa diretriz. Então, por que não 

dar seguimento a essa ação também para um aprofundamento dos temas? 

Reinos como o do Congo e do Mali são sugeridos, porém, ou são reinos que acabaram 

por ter seus habitantes escravizados no período colonial, ou são reinos que tiveram 

algum tipo de contato com europeus. 

[...] às civilizações e organizações políticas pré-coloniais, como os reinos do 
Mali, do Congo e do Zimbabwe; – ao tráfico e à escravidão do ponto de vista 
dos escravizados; – ao papel de europeus, de asiáticos e também de 
africanos no tráfico; - à ocupação colonial na perspectiva dos africanos; – às 
lutas pela independência política dos países africanos [...] (BRASIL, 2004, p. 
22). 

Trazemos a citação anterior como exemplo de que conhecer e saber sobre a 

escravidão e sobre a ocupação colonial é importante, mas só isso nos remete mais 

uma vez a história dos africanos enviesada, relacionada e dependente ou da 

escravidão, ou da história europeia.  

Vejamos agora o seguinte trecho: 

[...] O ensino de Cultura Africana abrangerá: – as contribuições do Egito para 
a ciência e filosofia ocidentais; – as universidades africanas Timbuktu, Gao, 
Djene que floresciam no século XVI; – as tecnologias de agricultura, de 
beneficiamento de cultivos, de mineração e de edificações trazidas pelos 
escravizados, bem como a produção científica, artística (artes plásticas, 
literatura, música, dança, teatro), política, na atualidade (BRASIL, 2004, p. 
22). 

Há uma tentativa de detalhar alguns assuntos, porém, notem que existe uma 

disparidade e lacuna entre “as contribuições do Egito”, e depois das universidades e 

das tecnologias trazidas pelos africanos escravizados ao Brasil, como uma espécie 

de “estudaremos esses temas porque esses saberes não foram ou são não úteis de 

alguma forma”. Ao invés de somente ressaltar o saber tecnológico que os africanos 

trouxeram ao Brasil durante a escravidão, poderia se destacar o uso que os africanos 

faziam dessas tecnologias dentro de seus próprios reinos. Como disse o Professor de 

dança afro, Renato Santos, do grupo Negra-ô, durante o Sarau “Que país é esse? 

Uma análise de conjuntura entre dança, conto, cantos, sons e poesias”, realizado no 

dia 23 de abril de 2018, no Instituto Federal do Espírito Santo (Campus Vitória), a 
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respeito da história do povo negro: “Nossa história passou na senzala! Não nasceu na 

senzala! ”. 

Tratar da produção artística e científica sem exemplificar povos ou quais produções 

eles fizeram, deixa um vácuo muito grande, uma vez que aos professores é bem difícil 

encontrar e ter acesso a materiais que tratem desses temas, até mesmo pela falta de 

tempo que os mesmos possuem para se debruçarem a essa busca, o que pode 

comprometer a diversidade de conteúdos em sala. 

O comprometimento de conteúdos é tamanho que se refletirá na elaboração dos 

currículos estaduais, posto que, a diretriz é um norteador a escrita do mesmo, e 

consequentemente, impactará no processo de produção dos livros didáticos, já que 

este documento é usado pelos autores das coleções como parâmetro para a formação 

dos mesmos. 

Reconhecemos mais uma vez as contribuições do documento, e entendemos as 

críticas como uma forma de somar a esse vasto, porém, ainda incompleto, universo 

de temáticas a respeito da História e Cultura Africana e Afro-brasileira. 

Passaremos ao último documento a ser analisado nesse capítulo, o “Currículo Básico 

Escola Estadual para os Anos Finais - História” (2009). Optamos por tratar do “Plano 

Nacional do Livro Didático” no capítulo de análise dos livros didáticos utilizados na 

escola em que realizamos a intervenção. 

O documento escolhe a definição de Mota (2004, p. 26), para conceituar o que seria 

o currículo, “um conjunto sistematizado de elementos que compõem o processo 

educativo e a formação humana”. Assim, a função do mesmo, dentro de determinado 

contexto histórico necessita promover 

[...] entre estudantes e professores a reflexão sobre as relações humanas e 
sociais que fazem parte do cotidiano escolar. Colocar em prática o currículo 
na escola significa discutir a formação humana por meio do trabalho 
pedagógico; e, sobretudo, evidenciar a qualidade dessa ação (ESPÍRITO 
SANTO, 2009, p. 26). 

Dessa maneira, podemos entender que o currículo, dentro do processo formativo dos 

alunos, para além de uma sistematização de conteúdos, visa formar os sujeitos para 

serem aquilo que nasceram para ser, humanos em sociedade. Nota-se, então, que a 
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questão aqui contida seria a de que tipo de humanos o currículo objetiva formar. 

Indivíduos livres, autônomos, críticos, que valorizem e respeitem a diferença? 

A resposta para essa questão encontramos nessa fala  

Superar as diversas formas de exclusão, de dominação e discriminação é 
oportunizar que a diversidade seja vivida, experienciada por e com todos os 
sujeitos por meio do acesso e da troca de informações, pela compreensão 
dos direitos e deveres do cidadão e pelo exercício da autonomia necessária 
para a vida social (ESPÍRITO SANTO, 2009, p. 23). 

Prezando por esses pilares e a partir deles, no sentido de oportunizar que a 

diversidade seja vivida, em preparar os indivíduos para a vida social, sem ferir seu 

direito a autonomia, analisaremos as falas do Currículo sobre nossa temática de 

estudo. 

O subtópico “Educação das relações étnico-raciais: afro-brasileiros e indígenas” está 

inserido no tópico “Diversidade para Formação Humana”. Uma das conclusões na 

qual podemos refletir a respeito de vários documentos oficiais defenderem o estudo e 

respeito a diversidade, seria a assertiva de que somos sim, um país constituído por 

várias culturas, e que apesar de muitas tentativas na nossa história de se conceber 

uma identidade nacional, nossa sociedade ainda tem dificuldade de se reconhecer 

como um único povo, e talvez, essa seja uma das razões pela qual algumas pessoas 

não aceitam a cultura do “outro”, mesmo “o outro” sendo cidadão como “eu” e que a 

sua história também faça parte da minha. 

Como uma das justificativas para o estudo da História e Cultura Afro-Brasileira – e não 

iremos citar a História da África neste momento, pois o documento não usa este termo, 

refere-se somente a História Afro-Brasileira – o Currículo Base nos apresenta      dados 

quantitativos sobre a população negra, no intuito de justificar o estudo da História Afro-

Brasileira 

Os negros representam 47,3% da população brasileira. Os dados do PNAD 
(2004) revelam que o Espírito Santo em sua representação étnico-racial está 
majoritariamente formada (56,3%) pelo segmento da população negra e 
apenas 2% de jovens negros em todo Brasil têm acesso à universidade [...]. 
Um currículo que contemple a questão étnico-racial deve ser capaz de 
responder às demandas advindas das especialidades, das pluralidades e da 
identidade brasileira, pois o Brasil é um país pluriétnico e multicultural 
(ESPÍRITO SANTO, 2009, p. 42). 
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Os dados falam por si e nos dão o retrato de umas das consequências a desigualdade 

social sofrida pela população negra. 

Neste documento, encontra-se na parte da disciplina de História, uma série de 

objetivos concernentes a essa disciplina, dos quais escolhemos apenas dois a serem 

citados aqui, uma vez que fazem jus aos objetivos desta pesquisa. 

[...] 
● a compreensão de que somos sujeitos diferentes e diversos, 
historicamente construídos e portadores de direitos; 
● as questões concernentes à memória (individual e coletiva, 
fragmentada e reconstruída, singular e plural), ressaltando a importância da 
consolidação de paradigmas identitários; 
Compreendemos, portanto, que a dimensão identitária (imagem de si, para si 
e para os outros), inerente ao processo de ensino da História, está associada 
à construção de uma consciência histórica que surge do terreno das 
memórias (individual, coletiva, partilhadas) (ESPÍRITO SANTO, 2009, p. 66-
67). 

Ora, temos no primeiro objetivo a justificativa necessária a compreensão do porquê 

precisamos estudar a nossa formação histórica plural e multicultural, tanto por nossa 

formação enquanto sujeitos compostos por uma individualidade e por nossa formação 

coletiva enquanto povo diverso, ambas devendo ser respeitadas. 

No segundo objetivo, encontramos outro ponto basilar deste trabalho, que é o 

entendimento da memória, individual ou coletiva, enquanto formadora de identidade. 

Essa identidade, que é primordial ao sujeito no sentido de que ele compreenda de 

onde veio, de quais raízes faz parte, na compreensão de si, para si e que irá influir no 

modo ao qual ele enxerga o outro e como o outro o enxerga. 

O documento ainda sugere alguns conteúdos gerais para a estruturação dos temas a 

serem trabalhados em cada série escolar – atuais anos escolares. Para a disciplina 

de História, dentro de nossa temática de estudo, optamos por analisar somente os 

conteúdos das antigas 6ª e 7ª séries, atuais 7º e 8º anos do ensino fundamental, por 

serem os anos escolares das turmas nas quais realizamos a intervenção. 

O “Conteúdo Básico Comum”, como é chamado no documento, infelizmente ainda 

apresenta um embasamento forte de matriz eurocêntrica, pois conseguimos identificar, 

de maneira clara, que a grande maioria dos conteúdos propostos partem da história 
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deste povo. Como exemplo, seguem os primeiros tópicos para o 7º ano, que traz por 

eixo “Sociedades, culturas e relações de poder”. 

1) Tematizando 
• O conhecimento, as expansões e o imaginário do mar. 
• A Europa e as navegações: o mundo fica redondo.  
• Natureza e povos da Europa na visão dos nativos.  
• Natureza e povos da América na visão dos europeus.  
• Os portugueses no Espírito Santo.  
• As relações de produção relacionadas com as relações sociais: a 
construção de expressões de poder. 
[...] 
2) Tematizando 
• As primeiras administrações portuguesas no Espírito 
Santo e suas relações com outras experiências no 
Brasil e na América. 
• Fatos e registros do cotidiano da época. 
• Missões jesuíticas e indígenas. 
[...] 
3) Tematizando 
• Conflitos, revoltas, reformas, invasões e novas 
ideias. 
• A História em movimento. 
• As disputas pelo poder: estados nacionais, povos, 
mentalidades, representações e gênero. 
• O papel da igreja. 
• O Espírito Santo na rota do ouro. 
• Resistências indígenas e africana. 
• As influências da época pombalina no Espírito Santo. 
[...] 
4) Tematizando 
• Novas ideias, novas cabeças e novas atitudes: revoluções. 
• O Iluminismo no Brasil. 
• O fim do antigo regime na Europa. 
• Repercussões no mundo. 
• A ideia dos Direitos do Homem (ESPÍRITO SANTO, 2009, p. 72-73. Grifo 
nosso). 

Nota-se que dentro desses tópicos, a respeito mais especificamente da História da 

África e Afro-Brasileira, encontramos somente a temática “Resistências indígenas e 

africana”, que se comparado ao vasto universo de temas europeus, é muito pouco. 

Antes de fazermos mais ponderações que consideramos pertinentes, citaremos os 

temas para o 8º ano, no eixo “Relações de poder, nações e identidades”, uma vez que 

serão úteis aos dois anos. 
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1) Tematizando 
• A transferência da corte portuguesa. 
• O império napoleônico e a ameaça a Portugal. 
• As reformas no Brasil. 
• O processo de independência do Brasil. 
• O que acontecia no Espírito Santo. 
• A constituição de 1824 e os índios. 
[...] 
2) Tematizando 
• O império brasileiro. 
• O Espírito Santo nas primeiras décadas do 
século XIX. 
• Conflitos e lutas por poderes regionais. 
• Consolidação do território. 
• Movimentos de independência em toda a 
América Latina. 
• Movimentos imperialistas da Europa em direção 
a África e Ásia. 
[...] 
3) Tematizando 
• O império brasileiro continua. 
• Artes, ciências, natureza, imigrantes, viagens e 
viajantes no reinado de D. Pedro II. 
• O Espírito Santo no século XIX. 
• Imigração. 
• Relações de trabalho e fim do regime escravagista. 
• Ideias republicanas. 
Problematizando: 
• Resistências escravas e quilombos. 
• O caso de Queimados. 
• A Guerra do Paraguai: mulheres, índios e negros. 
• Leis abolicionistas e interesses diversos. 
4) Tematizando 
• A república no Espírito Santo. 
• Relações sociais, políticas e econômicas. 
• O que acontecia no Brasil. 
• Industrialização (ESPÍRITO SANTO, 2009, p. 74-75. Grifo nosso). 

Fizemos a escolha de todo este recorte, pois, apesar de poder se tornar uma leitura 

cansativa, é primordial para compararmos a prioridade de temas europeus em 

detrimento aos africanos e afro-brasileiros, até mesmo os indígenas, ou de outros 

povos que compõem nossa história. Neste último “Tematizando 3”, inserimos o tópico 

“Problematizando”, pois o mesmo apresentava mais especificidade quanto a temática 

afro-brasileira. 

Além da já explicitada proposta de temas relacionados a escravidão no Brasil Colonial 

e da história africana a partir do olhar do colonizador, por exemplo, “Movimentos 

imperialistas da Europa em direção a África e a Ásia”, percebemos que em todo novo 

tópico, tanto para o 7º quanto para o 8º ano, a escrita da observação “Considerar as 
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diferentes relações sociais a partir da diversidade étnico-cultural”, como se só 

escrever essa assertiva garantisse que essas temáticas fossem estudadas de fato. 

O último documento analisado neste capítulo será a “Base Nacional Comum Curricular” 

(BNCC), que foi implementada em 2017, como princípio norteador dos ensinos 

fundamental e médio. Neste documento, são apresentadas sugestões de temas a 

serem trabalhados nas escolas em toda a sua formação, através de unidades 

temáticas.  

Entendemos que a Base, por trás de um discurso de igualdade de representação dos 

povos que compõem nossa cultura, e da “necessidade” de que os alunos recebam o 

mesmo ensino em qualquer parte do Brasil, nos leva a uma homogeneização de 

conteúdos para o ensino público de todo o país, algo que, de certa forma, pode 

contribuir para uma formação ainda mais superficial aos alunos, uma vez que, a partir 

desse discurso, caímos numa educação um tanto quanto simplista em relação a 

formação histórica e cultural de nosso povo como um todo e não só no que tange a 

história e cultura africana. 

Para exemplificar nossa colocação, separamos um trecho dos objetivos contidos na 

mesma para a disciplina de História, onde ela deva contemplar  

A presença de diferentes sujeitos ganha maior amplitude ao se analisarem 
processos históricos complexos ocorridos em espaços, tempos e culturas 
variadas. As mesclas entre as histórias da América, da África, da Europa e 
de outros continentes apresentam diferentes níveis de elaboração ao serem 
trazidos à tona rupturas, permanências e movimentos de população e 
mercadorias, mediados por distintas estruturas econômicas, sociais, políticas 
e culturais (BRASIL, s. d. p. 386).  

Nesse recorte podemos perceber uma tentativa de igualdade de representação de 

conteúdos disfarçado no que se chama de “mescla entre histórias”, mas que de fato, 

citam de forma básica estes vários povos, sem aprofundamento em nenhum deles.  

Para a história africana e indígena encontramos: 
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Convém destacar as temáticas voltadas para a diversidade cultural, as 
questões de gênero e as abordagens relacionadas à história dos povos 
indígenas e africanos. Ressalta-se, também, na formação da sociedade 
brasileira, a presença de diferentes povos e culturas, suas contradições 
sociais e culturais e suas articulações com outros povos e sociedades. A 
inclusão dos temas obrigatórios definidos pela legislação vigente, tais como 
a história da África e das culturas afro-brasileira e indígena, devem 
ultrapassar a dimensão puramente retórica e permitir que se defenda o 
estudo dessas populações como artífices da própria história do Brasil. A 
relevância da história desses grupos humanos reside na possibilidade de os 
estudantes compreenderem o papel das alteridades presentes na sociedade 
brasileira e se comprometerem com ela (BRASIL, s. d. p.  351). 

Podemos concluir, mesmo com essa breve análise, que a BNCC apresenta muitos 

objetivos e sugestões no sentido de “para que” o ensino deve trabalhar esses vários 

conteúdos, por exemplo, pela exigência de uma lei, mas que não há, de fato, um 

detalhamento “do que” pode ser trabalhado. Isso então se torna ainda mais prejudicial 

se compararmos a BNCC aos outros documentos oficiais que tratam exclusivamente 

de questões relacionadas à história e cultura africana e afro-brasileira. 

Voltando ao foco deste capítulo, que é o de explanar sobre a necessidade de termos 

uma maior representação positiva da história e cultura africana e afro-brasileira dentro 

das legislações educacionais, talvez possa parecer ao leitor que estes temas estariam 

sendo supervalorizados em detrimentos ao contexto histórico europeu tal qual ele se 

apresenta nestes mesmos documentos na atualidade. Porém, a partir da promulgação 

da lei 10.639/2003, que é uma política de ação afirmativa6, sendo elas compreendidas 

como: 

 

                                            
6 No Brasil, as lutas pelas políticas de ação afirmativa foram trazidas a público pelo Movimento Negro 

Brasileiro, que denunciou a ausência de negros nos cursos superiores brasileiros. As políticas de 
ação afirmativa no Brasil adquiriram visibilidade após a realização da Conferência Mundial contra o 
Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e formas correlatas de Intolerância promovida pela 
ONU, em 2001, na cidade de Durban, na África do Sul. 
A partir daí o Estado brasileiro comprometeu-se, oficialmente, a superar o racismo e estabelecer 
políticas concretas para a sua superação. Além das cotas, fazem parte das políticas de ação 
afirmativas do governo: a criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial (SEPPIR); a lei 10.639|03 que instaura a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-
brasileiras e Africanas nas escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio; a lei 
11.096|2005, que institui o Programa Universidade para Todos (PROUNI); e a Lei 12.288|10, que 
institui o Estatuto da Igualdade Racial (DECLARAÇÃO DE DURBAN, ÁFRICA DO SUL, 2001). 
Disponível em: 
<https://www.oas.org/dil/port/2001%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20e%20Programa%20de%20A
%C3%A7%C3%A3o%20adotado%20pela%20Terceira%20Confer%C3%AAncia%20Mundial%20con
tra%20o%20Racismo,%20Discrimina%C3%A7%C3%A3o%20Racial,%20Xenofobia%20e%20Form
as%20Conexas%20de%20Intoler%C3%A2ncia.pdf>. Acesso em: 2 maio 2019. 

https://www.oas.org/dil/port/2001%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20e%20Programa%20de%20A%C3%A7%C3%A3o%20adotado%20pela%20Terceira%20Confer%C3%AAncia%20Mundial%20contra%20o%20Racismo,%20Discrimina%C3%A7%C3%A3o%20Racial,%20Xenofobia%20e%20Formas%20Conexas%20de%20Intoler%C3%A2ncia.pdf
https://www.oas.org/dil/port/2001%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20e%20Programa%20de%20A%C3%A7%C3%A3o%20adotado%20pela%20Terceira%20Confer%C3%AAncia%20Mundial%20contra%20o%20Racismo,%20Discrimina%C3%A7%C3%A3o%20Racial,%20Xenofobia%20e%20Formas%20Conexas%20de%20Intoler%C3%A2ncia.pdf
https://www.oas.org/dil/port/2001%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20e%20Programa%20de%20A%C3%A7%C3%A3o%20adotado%20pela%20Terceira%20Confer%C3%AAncia%20Mundial%20contra%20o%20Racismo,%20Discrimina%C3%A7%C3%A3o%20Racial,%20Xenofobia%20e%20Formas%20Conexas%20de%20Intoler%C3%A2ncia.pdf
https://www.oas.org/dil/port/2001%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20e%20Programa%20de%20A%C3%A7%C3%A3o%20adotado%20pela%20Terceira%20Confer%C3%AAncia%20Mundial%20contra%20o%20Racismo,%20Discrimina%C3%A7%C3%A3o%20Racial,%20Xenofobia%20e%20Formas%20Conexas%20de%20Intoler%C3%A2ncia.pdf
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As ações afirmativas são políticas feitas pelo governo ou pela iniciativa 
privada com o objetivo de corrigir desigualdades raciais presentes na 
sociedade, acumuladas ao longo dos anos. 
Uma ação afirmativa busca oferecer igualdade de oportunidades a todos. As 
ações afirmativas podem ser de 3 tipos: com objetivo de reverter a 
representação negativa dos negros; para promover igualdade de 
oportunidades; e para combater o preconceito e o racismo (BRASIL, 2002, n. 
p.). 

E ainda: 

[...] as ações afirmativas são um conjunto de políticas públicas que visam 
proteger minorias que tenham sido discriminadas em determinada sociedade, 
além de buscarem promover sua ascensão a postos de comando. [...] as 
ações afirmativas como reparatórias, compensatórias buscam a correção de 
uma situação de discriminação e desigualdade em que se encontram 
determinados grupos sociais. De acordo com a autora, os principais campos 
em que foram adotadas as ações afirmativas são o mercado de trabalho, a 
política e a educação superior, beneficiando os representantes de minorias 
raciais e étnicas e as mulheres (PORTES, 2011, n. p.). 

Então, defendemos que por serem compensatórias e visarem reparar algum tipo de 

injustiça já cometido a algum grupo social, nada mais justo do que, objetivando-se o 

cumprimento dessas políticas afirmativas dentro da legislação educacional, que a 

temática da História e Cultura africana receba um tratamento melhor elaborado, em 

vista de todo o período da escrita da história do homem a partir da civilização ocidental 

em que esteve relegada ao silêncio. 

Para fechar esse capítulo, escolhemos trazer algumas falas da Professora Denise 

Freitas Dornelles, chamada de Yashodhan, ditas durante sua oficina “Do Quilombo 

com Q para o Kilombo com K: relação dialógica entre temas históricos e atos-limite”, 

no II Congresso Internacional Paulo Freire: o legado global, ocorrido entre os dias 28 

de abril a 1 de maio, na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. 

A primeira crítica da professora ao estudo de temáticas africanas está no dizer “matriz 

africana”, ao qual ela defende o uso da expressão “matrizes africanas”, já que, 

segundo ela, a África é composta por várias matrizes dentro de uma africanidade que 

une seus diversos povos. 

Queremos destacar, além disso, duas falas da estudiosa que são extremamente 

pertinentes a essa pesquisa, nas quais “Precisamos entender história para 

entendermos quem somos nós, e nos entendermos para poder questionar a história” 
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e “O Brasil tem identidade sim! E ela é negra, indígena e europeia, e quando o 

preconceito não as atravessa, elas dialogam”. 

As duas frases falam sobre identidade e de como ela faz parte e é importante ao 

processo formativo dos sujeitos. Quando temos uma ideia negativa de nossa história, 

quando possuímos memórias negativas sobre nossos ancestrais e, 

consequentemente, sobre nós mesmos, uma vez que eles nos constituem, é quase 

impossível, ou no mínimo muito difícil, que consigamos ter uma visão positiva sobre 

nós mesmos, sobre nossas características culturais e até mesmo físicas. 

Na segunda frase há o reconhecimento dos diversos povos que nos constituem, o que 

ressalta a afirmação de que não estamos propondo a sobreposição da história 

africana e afro-brasileira sobre a dos outros povos, mas sim, uma luta por igualdade 

de representatividade desse povo, no intuito de ajudar a germinar nas crianças esse 

sentimento positivo sobre suas raízes, e logo, sobre quem são. 

Assim, percebemos, a partir da análise desses muitos documentos oficiais e leis, que 

a temática da História e Cultura Africana e Afro-Brasileira vem sendo objeto de 

preocupação dentro dos mesmos, no sentido de que se observa as tentativas positivas, 

e por que não dizer o avanço, de se inserir nesses documentos diversos conteúdos 

sobre o tema. No entanto, colocar esses conteúdos nas diretrizes e PCN’s e não 

exemplificar de forma clara os temas dentro do currículo não é o suficiente, já que o 

currículo será utilizado pelas escolas como um dos principais veículos norteadores no 

momento de programação das aulas, que é o local onde todo esse aparato irá culminar. 

Entendemos que ouvir a população negra sobre o que eles percebem como sendo 

primordial ao conteúdo dos currículos, por exemplo, é um passo importante para a 

promoção desse saber. Ademais, trabalhar junto a pesquisadores deste tema, 

brasileiros e africanos, na especificidade destes conteúdos, inclusive para se evitar 

equívocos dentro das literaturas escolares, também se apresenta como uma via que 

pode potencializar o que já temos dentro dos documentos, porquanto o que temos em 

pauta é a formação histórica, social, cidadã, cultural e identitária de nossas crianças, 

o que é, sem sombra de dúvida, uma enorme responsabilidade. 
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4 O FAZER JUNTO MEDIATIZADO PELOS CÍRCULOS DE CULTURA 

O objetivo de nossa pesquisa é, como dito, realizar a análise de livros de História 

referentes aos anos finais do ensino fundamental II, usados na EEEF Zaíra Manhães 

de Andrade, a respeito da História e Cultura Africana e Afro-brasileira após a 

promulgação da Lei 10.639/2003 para a formação da memória e identidade racial de 

seus discentes, com vistas ao empoderamento popular, e, além disso,  propor ações, 

a partir da Pedagogia Libertadora de Paulo Freire e da Psicologia Histórico-Cultural 

de Vigotski, para potencializar e enriquecer o que existe ou propor novas ações 

pedagógicas, se for o caso, em vista dos objetivos propostos na legislação. No intuito 

de facilitar a visualização de tudo o que já fora dito, traremos agora as etapas da 

pesquisa, bem como os autores que foram empregados na realização da mesma. 

Tendo em vista que esta pesquisa se insere em um programa de mestrado profissional, 

cujos objetivos incluem a intervenção na realidade, este estudo caracteriza-se como 

participante do tipo intervenção pedagógica. 

A pesquisa participante se desenrola como uma pesquisa de prática reflexiva, crítica 

e transformadora da realidade social, a fim de conceber uma educação que possibilite 

[...] aos grupos menos privilegiados compreender e interpretar a racionalidade 
e o funcionamento dos sistemas de dominação social e adquirir os 
conhecimentos apropriados para melhorar seu nível de informação e 
capacidade de movimento (GAJARDO, 1987, p. 22 apud SILVA; 
LONGAREZI, 2012, p. 6). 

 Assim sendo, esse tipo de pesquisa surge com o intuito de cientificizar e soerguer 

culturas e saberes populares, indo contra a maré positivista e dominante do saber 

científico valorizado pela sociedade capitalista (SILVA; LONGAREZI, 2012). 

Ao seguir nessa lógica, ao final do processo, o desejo latente que move o pesquisador 

é o empoderamento coletivo dos sujeitos da pesquisa, a conscientização crítica de 

seu lugar ativo como transformador da sociedade, para que possam entender a raiz 

de seus problemas e agir em defesa de seus interesses (FALS BORDA, 1990, p. 50 

apud SILVA; LONGAREZI, 2012). 

Os participantes adquirem maior consciência de sua condição de sujeitos históricos, 

capazes de se organizarem enquanto coletividade na reivindicação de seus direitos e 



73 

 
 

 

interesses, transformando a realidade em que vivem através da organização e ação 

política, onde “o conhecimento científico e o popular articulam-se criticamente em um 

terceiro conhecimento novo e transformador” (BRANDÃO; BORGES, 2007, p. 54). 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do Instituto Federal do Espírito Santo, 

conforme Parecer Consubstanciado no Apêndice P. 

4.1 CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO – A ESCOLA 

Esta pesquisa foi realizada na Escola Estadual de Ensino Fundamental Zaíra 

Manhães de Andrade, localizada no Bairro Nova Rosa da Penha I, situado em 

Cariacica – ES, e os sujeitos da pesquisa foram alunos dos anos finais do ensino 

fundamental II e seus respectivos professores de História. 

O bairro onde se situa a escola é caracterizado como sendo um local periférico7, 

carente e com uma infraestrutura que os moradores e suas associações buscam 

melhorar através de reivindicações à Prefeitura de Cariacica – ES.  

O bairro foi doado pela Prefeitura aos trabalhadores vindos, principalmente, da Bahia 

e de Minas Gerais, e ao realizar um levantamento a respeito de registros oficiais sobre 

a história de formação do bairro, não encontramos nenhuma fonte escrita deste 

período, mesmo ao realizar pesquisas nas escolas e até no arquivo público de Vitória 

– ES. A maioria das informações encontradas foram em algumas reportagens na 

internet, mas que não forneciam muitos dados. 

Dessa maneira, com o intuito de conhecermos mais acerca do histórico de Nova Rosa 

da Penha, recorremos a entrevistar moradores antigos do bairro para estabelecermos 

informes de narrativas orais. Para registro nesta pesquisa, selecionamos a fala de dois 

moradores, uma senhora de 50 anos e um senhor de 62, sendo que ele é ativo em 

questões de liderança do bairro, como articulações junto ao movimento de líderes 

comunitários, por exemplo. 

                                            
7 No Brasil o termo periferia carrega um significado pejorativo, uma vez que representa um território de 

pobreza. Ao contrário dos Estados Unidos, as áreas periféricas das cidades não são habitadas pela 
classe média afluente, mas predominantemente por pessoas pobres, uma vez que o padrão de 
distribuição espacial da população de diferentes grupos de renda no Brasil e na América Latina é 
invertido, com os grupos mais ricos ocupando o núcleo (COTELO; RODRIGUES, 2011, p. 2).  
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A fala da moradora segue: 

Moradora: Eu tenho 50 anos e moro em Nova Rosa da Penha tem 31 anos. 

Quando eu vim morar aqui veio minha família, meu pai, minha mãe, meus 
irmãos. Essa casa que a gente comprou não era bem uma casa, era um 
barraco, aí já tinha dono aqui, uma pessoa já morava aqui, aí minha mãe se 
interessou a comprar e foi e comprou.  
Pesquisadora: Mas a senhora sabe me dizer se essa pessoa que já morava 

aqui, ela comprou de outra pessoa? 
Moradora: Ela pegou por doação. O Prefeito “tava” doando. Bem, e eu não 

sei se é verdade, mas o que eu fiquei sabendo é que algumas famílias 
moravam em algum bairro do município e essas terras pra lá “tinha” dono, 
mas como eles não tinham pra onde ir o Prefeito veio, aqui tinha uma fazenda 
que o proprietário não plantava, não fazia nada, eu não sei se ele devia o 
Governo ou não, só sei que o Governo do Estado mais o Prefeito veio nessa 
fazenda e dividiu ela em quadras, e colocou as pessoas que “tavam” lá no 
outro bairro pra cá e “ficou” morando aqui, aí depois veio mais gente e invadiu. 

Sobre a infraestrutura do bairro: 

Moradora: Tinha casa de tábua, outras eram assim, tipo com aquele plástico 

grosso [...], e não tinha nada de infraestrutura, não tinha água, não tinha luz, 
era tudo estrada de chão, a água a gente pesgava num chafariz [...] e todo 
mundo ia lá pegar água nesse chafariz pra poder sobreviver [...]. Era água de 
torneira, eu acho que era um poço artesiano [...]. E todo mundo lavava roupa 
lá, lavava vasilha. E levava pra casa, enchi seus “tóneus” seus baldes pra 
levar pra casa. Não tinha energia [...], comprava frango vivo, comprava 
comida aos “pouco” pra não estragar. Cada casa tinha sua fossa no quintal 
por conta própria. 

O morador ainda complementa: 

Morador: Moro aqui no bairro tem 36 anos. [...]. No início tudo era difícil 

demais, né? Não tinha estrada boa, era tudo estrada de chão, um “poeirão” 
total, muito barraquinho de lona. Hoje o bairro tá estruturado, mas na época 
a dificuldade era total [...]. Tinha transporte coletivo, mas até uma certa 
distância, o transporte coletivo não andava o bairro todo, só atendia um 
pedaço, o povo que tinha que chegar até o transporte, e era só dois ônibus 
por dia. [...]. Todo mundo usava fossa, na qual até hoje tem região que não 
tem saneamento básico ainda, que ainda assim usa fossa. 

Sobre a violência: 

Moradora: Quando eu vim pra cá o bairro era bem violento, eu não sei se é 

porque veio pra cá pessoas de outros bairros que invadiu, né? E nessas 
invasões veio pessoas com má índole, né? Houve muitos assassinatos aqui, 
muito mesmo, não tinha horário não, tanto de manhã, de tarde, de noite, 
qualquer horário tinha assassinato e foi muito! [...]. Hoje muita coisa mudou 
aqui pra melhor, hoje a gente já temos escolas, temos o posto policial, 
policiamento, até posto de saúde, mas violência todo lugar tem, né? Todo 
lugar tem violência, mas aqui melhorou, eu não vou dizer 100% porque 
continua, mas não como era. Vou dizer que hoje melhorou 80%, tem uns 20% 
porque sempre tem, no meio dos bons tem os maus. 
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O morador ainda nos dá o parecer de como se dava a organização dos moradores 

para conquista das melhorias do bairro: 

Morador: Então, aí foi formado um grupo, né, e registraram uma associação 
de morador e aquele grupo começou correndo atrás de benefícios para a 
comunidade, pro bairro, daí aos poucos os benefícios “foi” chegando, e as 
autoridades foi se comovendo com os pedidos da associação de moradores, 
e essa associação foi se ampliando e foi se fortalecendo       e o bairro foi se 
estruturando devagar. [...]. Os próprios moradores na época, inclusive o meu 
irmão foi um dos que fazia parte do grupo da associação, e por intermédio 
deles que começou a vir a benfeitoria, colégios, a segurança, e outros 
benefícios. [...]. O bairro hoje [...] a mudança foi extraordinária, né, nós temos 
um seis a 8 supermercados, farmácias muitas. Hoje nós podemos viver aqui 
no bairro sem ter que sair pra fora pra comprar nada. Hoje o bairro está 
devidamente estruturado, mas com muito sofrimento. [...]. Hoje nós temos até 
um representante político no bairro. 

Após olhar a profundidade de todo esse panorama, optamos por realizar a intervenção 

na EEEF Zaíra Manhães de Andrade, uma vez que nela a pesquisadora realizou todo 

o seu ensino fundamental, e ainda, por ser moradora do bairro, é conhecedora de 

partes das dores e anseios que perpassam o cotidiano das famílias que ali vivem. 

Para, além disso, parte das falas e ações preconceituosas experenciadas pela 

pesquisadora deu-se nesse local, inclusive algumas leituras de livros didáticos. Por 

isso, e pela inquietante vontade de fazer a diferença neste local, de conseguir mudar, 

mesmo que minimamente, a forma de pensar e, consequentemente, de agir de 

algumas crianças com relação a elas mesmas e a outras crianças, e de poder usar de 

modo prático os conhecimentos que vê     m sendo adquiridos por mim neste mestrado, 

realizamos a intervenção nesta instituição de ensino. 

Dessa maneira, buscamos envolver a comunidade local no processo de realização da 

pesquisa, através de saídas a campo com os discentes e docentes dentro do próprio 

bairro, ressaltando nos moradores a perspectiva de que a escola faz parte do bairro e 

que ela os pertence, como centro de formação e popularização de cultura local. 

4.2 OS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

A pesquisa se desenvolveu com alunos dos 7º e 8°anos do ensino fundamental II e 

com seus respectivos professores de História. 

Procuramos construir uma abordagem numa visão dialética, a qual defendemos, onde 

o conhecimento e a realidade se produzem e reproduzem baseados na contradição e 
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relação de fenômenos, onde desta contradição/embate, surge um novo conhecimento 

ou uma nova realidade social que contém elementos dos primeiros fenômenos, mas, 

também, novas características que o superam qualitativamente e, dessa forma, o 

movimento da realidade depende da relação dos vários âmbitos e esferas. 

Os anos dessas turmas foram escolhidos levando em consideração que os livros 

didáticos de história das mesmas abarcam a temática da história e cultura africana e 

afro-brasileira com um conteúdo mais extenso, se comparado com os outros anos do 

ensino fundamental. Elencamos, junto aos professores regentes, uma turma do 7º ano 

e uma do 8º, numa média de 65 participantes, incluindo os professores, para 

efetivação do projeto. Essas turmas foram selecionadas a partir do interesse dos 

próprios discentes em participar da pesquisa e segundo critérios levantados com os 

professores regentes. Os dados colhidos dos alunos se deram a partir de 

questionários e observação participante em círculos de cultura, que explicaremos 

adiante. 

4.3  PRODUÇÃO DE DADOS - CÍRCULOS DE CULTURA E SUAS POSSIBILIDADES 

AO “CONSTRUIR JUNTO” 

Com base em nosso referencial teórico e na metodologia da pesquisa para a  

intervenção de cunho participante, esboçaremos agora como tentamos delinear e 

executar a pesquisa. Salientamos, mais uma vez, que prezamos o “fazer com” os 

participantes, ao invés do “fazer para”, pois longe de nós tratarmos os mesmos como 

seres inativos e passivos, desprovidos de capacidade crítica e argumentativa, e de 

não considerarmos seus saberes e contribuições ao crescimento de nosso 

conhecimento. Com base nisso, entendemos que 

O fazer pesquisa, enquanto prática emancipatória, é um fazer dialógico desde 
a identificação do fenômeno de pesquisa, da enunciação do problema, dos 
objetivos, tendo seu ápice dialógico na interação entre o pesquisador e os 
sujeitos da pesquisa, o que conduzirá a encaminhamentos necessariamente 
comprometidos com o agir consciente do homem sobre o mundo e com o 
mundo (CRUZ; BIGLIARDI; MINASI, 2014, p. 40). 

Para alcançar nossos objetivos, partimos de uma metodologia de trabalho que Freire 

(2005) chama de “Círculos de Cultura” ou “Círculos de Investigação Temática”, 

tratando dos “Temas Geradores” do objeto de estudo a partir de relatos e participação 

coletiva, na comunidade escolar. 
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Na prática educativa enquanto práxis, enquanto ação-reflexão sobre o que está sendo 

feito, o conteúdo programático não deve ser encarado como uma doação ou 

imposição aos sujeitos da pesquisa, tirando desses indivíduos seu papel ativo e dando 

ao pesquisador o mérito de salvador detentor de todo saber. A ação, enquanto prática 

emancipatória e enquanto prática da liberdade, deve ser iniciada no diálogo com o 

outro a respeito de suas inquietações em torno do conteúdo programático, para assim 

iniciarmos uma prática que possa incutir no outro desde seu início seu papel ativo e 

crítico, superando as relações de poder e contradição na relação educador-educando. 

Neste seguimento, uma vez que um dos objetivos dessa pesquisa é o empoderamento 

popular, baseados em Freire (2005), Vigotski (2016), Brandão e Fals Borda (1985), 

entendemos que uma educação emancipatória é primar pelo sujeito conduzindo seu 

processo de aprendizagem, “[…] a educação deve ser organizada de tal forma que 

não se eduque ao aluno, mas o próprio aluno se eduque” (VIGOTSKI, 2016, p. 64). 

Portanto, nossa primeira ação na situação pedagógica foi o do dialogar simpático e 

recíproco com os outros, em encontros datados previamente na comunidade escolar, 

com os professores a respeito de nossa temática de estudo, no sentido de buscar 

perceber como estes a entendem, conhecer seu vocabulário e expressões, como a 

relacionam com as outras esferas da vida social, como enxergam o livro didático e os 

conteúdos e atividades que nele se propõem a respeito da história e cultura africana 

e afro-brasileira, para juntos construirmos diálogo com os alunos englobando suas 

questões, anseios, dúvidas, esperanças e desesperanças sobre esta temática dentro 

de sua realidade social, constituindo, pois, a busca/levantamento pelo conteúdo 

programático a partir da situação concreta dos indivíduos e dos livros de História 

(FREIRE, 2005). 

Em Freire (ano), considerar a situação em que os homens se encontram é 

fundamental nesse processo formativo, porquanto que, como já fora colocado também 

em Vigotski, é necessário que se reconheça a experiência individual do aluno e que 

se valorize as suas atividades, para assim, dar significado a educação (FREIRE, 2005; 

VIGOTSKI, 2016). “Nosso papel não é falar ao povo sobre a nossa visão do mundo, 

ou tentar impô-la a ele, mas dialogar com ele sobre a sua e a nossa” (FREIRE, 2005, 

p. 100). 
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Nesse buscar do conteúdo programático, fundamentados pela realidade concreta dos 

sujeitos e em diálogo com eles, entendendo que para produzirem seu próprio 

conhecimento na constante formação do seu vir-a-ser, os homens se deparam com 

situações-limites que os impõem barreiras quanto a esse crescimento, aqui se 

constitui o início do delinear-se dos ditos temas geradores ou universo temático. Esses 

temas em interação, que serão apreendidos nesse diálogo, nas falas dos 

participantes, em suas situações-limites, com o discutir a respeito do livro didático, 

deverão abordar esses obstáculos que impedem/limitam o indivíduo, que o diminuem 

a se pronunciar em assuntos como, por exemplo, o racismo. 

Investigar um tema gerador é investigar, repitamos, o pensar dos homens 
referido à realidade, é investigar seu atuar sobre a realidade, que é a sua 
práxis. […]. Quanto mais assumam os homens uma postura ativa na 
investigação de sua temática, tanto mais aprofundam a sua tomada de 
consciência em torno da realidade e, explicitando sua temática significativa, 
se apropriam dela (FREIRE, 2005, p. 114). 

Ao tomarem consciência crítica da realidade e da situação-limite, como já dito por 

exemplo, do racismo enquanto uma construção social excludente que pode levar a 

desesperança e a incerteza a respeito do poder que tem, esses sujeitos, munidos das 

“armas” enquanto palavras/linguagem necessária a transformação e de seu papel 

fundamental nesse processo, podem agir sobre essa situação, sendo que esta ação 

em Freire é denominada de ato-limite. O homem então não agiria somente para 

transpor a barreira do preconceito racial, mas, também, de outras situações 

opressoras (CRUZ; BIGLIARDI; MINASI, 2014; FREIRE, 2005). 

Em oposição de se adaptarem a realidade social por compreender, nas situações-

limite, uma barreira determinante, o ato-limite consciente no sentido de ir além dessas 

barreiras numa relação dialética e superá-las, e nessa superação culmina no inédito 

viável, que consiste num novo fenômeno, uma nova forma de ver o mundo e de 

enxergar-se nele, através de um salto qualitativo (CRUZ; BIGLIARDI; MINASI, 2014). 

Esse processo metodológico, chamado Círculo de cultura, no qual se desenrolou o 

diálogo sobre os temas geradores concernentes a pesquisa, ocorre em duas etapas: 

a Codificação e a Descodificação. Na codificação delimitam-se os temas geradores 

na sua concretude existencial, dentro das situações-limite, retirados dos modos de 

viver dos participantes, do seu modo de pensar essa realidade confusa e a sua prática 
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sobre ela, onde os temas elencados precisam necessariamente estar escritos na 

linguagem dos participantes, numa linguagem que compreendam e se sintam parte. 

Com os temas geradores elencados, de maneira que sejam temas significativos para 

os sujeitos da pesquisa, começa, então, a descodificação da situação existencial, do 

concreto para o abstrato e do abstrato ao concreto. Deve-se trabalhar o tema gerador 

incluso na totalidade social. Aqui se insere os meios didáticos, os recursos e 

ferramentas que serão melhores adequados ao debate de cada tema. Não se deve 

perder de vista os sujeitos exteriorizando sua visão durante toda a descodificação, a 

qual devem se reconhecer no objeto em questão, sendo ativos. No nosso caso, dentro 

do debate da história e cultura africana em seus livros didáticos permeando a 

formação da memória e identidade racial. 

Assim, voltando as etapas desta pesquisa, ainda na codificação, dentro da primeira 

fase da investigação e após o diálogo inicial com os professores, iniciamos visitas na 

área, no lócus da pesquisa, como um observador simpático, respeitando as 

subjetividades e nunca gerando constrangimento no outro. Na primeira visita deve-se 

deixar claro aos alunos do que se trata o projeto, abrindo o diálogo para sanar dúvidas 

e inquietações a respeito do mesmo, visto que eles também são participantes da 

pesquisa. Os participantes devem ser, se aderirem, pesquisadores auxiliares e 

participantes ativos, e ao papel do investigador pesquisador 

A única dimensão que se supõe deva ter os investigadores, neste marco no 
qual se movem, que se espera se façam comum aos homens cuja temática 
se busca investigar, é a da percepção crítica da realidade, que implica um 
método correto de aproximação do concreto para desvelá-lo. E isto não se 
impõe. Nesse sentido é que desde o começo, a investigação temática vai se 
expressando como um quefazer educativo. Como ação cultural (FREIRE, 
2005, p. 121). 

Nas visitas às aulas então, redigimos um relatório diário, cujo conteúdo foi discutido 

com os professores pesquisadores em reuniões avaliativas na escola, preferivelmente 

no horário de planejamento de aula dos professores, já se dando início a 

descodificação da realidade codificada da consciência real/efetiva dos sujeitos, a fim 

de que no processo interventivo participante, com a conscientização destes, os 

mesmos possam alcançar a consciência máxima possível, totalizadora, consciente de 

si e do mundo e do seu papel dentro dele e para com ele. 
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Na segunda etapa da descodificação, com os dados recolhidos, serão escolhidos, em 

equipe, com os professores e os alunos, os temas e contradições codificados a serem 

trabalhados, temas estes que devem estar inter-relacionados e que representem 

situações conhecidas pelos indivíduos cuja temática buscamos para que nela se 

reconheçam. 

Como a descodificação é, no fundo um ato cognoscente, realizado pelos 
sujeitos descodificadores, e como este ato recai sobre a representação de 
uma situação concreta, abarca igualmente o ato anterior com o qual os 
mesmos indivíduos haviam apreendido a mesma realidade, agora 
representada na codificação. 
Promovendo a percepção da percepção anterior e o conhecimento do 
conhecimento anterior, a descodificação, desta forma, promove o surgimento 
de nova percepção e o desenvolvimento de novo conhecimento (FREIRE, 
2005, p. 127). 

Dessa maneira, por intermédio da descodificação, tendo um olhar radical no sentido 

de ir às raízes da formação do fenômeno estudado, o sujeito irá, por superação 

dialética e como vimos em Vigotski (2016) pelo contato com o meio social mediado 

por outra pessoa, a partir desse antigo olhar sobre os fatos com a consciência real, 

produzir um novo conhecimento que incorpora algo do anterior, mas o supera 

qualitativamente agora com a consciência máxima possível. 

Uma vez que já preparamos as codificações e avaliamos os possíveis ângulos 

temáticos nelas contido, partimos a terceira etapa de nossa investigação:      os 

diálogos com os círculos de cultura ou círculos de investigação temática. Os círculos 

de cultura ocorreram nos horários das aulas dos professores de História. Com o 

material que já havíamos levantado participativamente, gravamos o áudio das 

discussões em sala e pretendíamos discuti-las e analisá-las com os professores 

pesquisadores, mas isso não foi possível por motivos que explicaremos no próximo 

capítulo. Mas, usamos os áudios para propor algumas atividades que iriam sendo 

realizadas ao longo da intervenção. 

O livro didático esteve presente em todas estas etapas, ademais, o mesmo foi lido 

pela investigadora da pesquisa previamente, nos conteúdos da temática africana e 

afro-brasileira, auxiliando na melhor compreensão de como o exemplar didático é 

usado e se é usado, até mesmo para que a investigadora elencasse temas dentro do 

livro que porventura ainda não haviam sido levantados em discussão, e que se 
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apresentaram pertinentes ao debate sobre a formação da memória e da identidade 

racial dos discentes.  

Nas discussões, que foram realizadas em horário de aula dos professores, os 

participantes puderam exteriorizar uma série de sentimentos e opiniões a respeito de 

si, do mundo e dos outros, algo que talvez não se sintam à vontade para fazer em 

outros momentos.  

Através das discussões, com o início da tomada de consciência de sua realidade, do 

discutir consciente sobre seu pensar e, consequentemente, sobre seu agir, iniciamos      

o estudo sistemático de seus achados e dos temas geradores elencados. 

Primeiramente ouvindo e refletindo sobre as gravações no intuito de perceber os 

temas explicitados, ou que ainda se encontram implícitos nos sujeitos. Construiremos 

um quadro com estes temas, sempre reforçando que por estarem escritos de maneira 

separada no mesmo, não significa que eles não se relacionam na realidade. Cada 

professor apresentou ao restante da equipe como os temas podem ser tratados dentro 

de sua área, mas em conjunto com as outras. 

Nas apresentações sugerimos filmes, livros, documentários, músicas, leitura de 

jornais, revistas e outros meios didáticos que podem ser utilizados junto ao livro 

didático. 

Assim, de nossa parte, propomos que a partir dos temas geradores delimitados, se 

fizessem oficinas para trabalharmos estes temas, a fim de possibilitar as crianças a 

exporem, de maneira artística, a forma como percebem a temática africana e afro-

brasileira. As oficinas foram      escolhidas pelos discentes quanto a atividade em que 

estavam mais à vontade. Por exemplo, produção de desenhos com tinta guache, lápis 

de cor ou outros meios artísticos. Além disso, foram feitas produções em forma de 

textos escritos, como jograis, poesias, jornais, paródias de música, e, também, 

dramatizações em teatro e exposições fotográficas. 

As oficinas ocorreram em horário de aula, de modo a não interferir em seus outros 

conteúdos programáticos, e com atividades e trabalhos para os discentes realizarem 

em casa individualmente ou em grupo. Para a execução de todas as etapas da 

pesquisa, planejamos realizar 21 encontros presenciais com os participantes, 
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contudo, não puderam ser realizados em sua totalidade por motivos explicitados no 

capítulo a seguir. 

As oficinas mostraram-se como importantes aliadas ao debate a respeito da formação 

da memória e identidade racial dos alunos, visto que foi uma forma lúdica e 

diferenciada para que estes expressassem, de modo mais espontâneo, seu mundo, 

seu modo de vida e as dificuldades que os cercam, mas, também, aquilo que prezam 

e como se percebem dentro deste tema, ou se não se percebem. Algo que talvez não 

tivessem coragem de fazer numa aula somente com uma conversa. A atividade lúdica 

é uma forma de estímulo à criatividade do educando e ao desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de sua linguagem e comunicação. 

Os trabalhos realizados e produzidos nas oficinas foram apresentados oralmente, e/ou 

em exposição de cartazes em sala, aos outros colegas e aos professores. O período 

de execução das atividades se deu nos meses de junho, julho e agosto de 2018, e 

isso se mostrou como algo positivo, uma vez que em grande maioria, as atividades 

relacionadas a nossa temática ocorriam preferencialmente em novembro, na semana 

da Consciência Negra. Tal questão apresenta a necessidade de tratarmos a temática 

racial não só em datas oficiais e comemorativas, posto que este assunto se encontra 

presente no dia a dia das pessoas. 

Como necessidade de se devolver ao povo o conhecimento que deles saiu, que eles 

produziram, sendo seu conhecimento de maneira sistematizada, e tendo em vista que 

o mestrado profissional na qual se insere esta pesquisa tem por um de seus objetivos 

a produção de um material educativo que contribua com o ensino dentro das diversas 

áreas das Ciências Humanas, apresentando ações pedagógicas e metodologias de 

trabalho inovadoras, iniciamos a produção de uma literatura infantil, em forma de um 

paradidático, contendo temas que perpassam nuances da história da manifestação 

cultural/folclórica do congo no Brasil, mais especificamente em Cariacica – ES, com 

vistas ao empoderamento popular, a fim de que os participantes pudessem ver o 

resultado de nosso trabalho de forma materializada a partir deste tema que também 

foi trabalhado dentro dos círculos de cultura. 

Um protótipo deste material foi apresentado aos alunos e aos professores em sala, a 

fim de que os mesmos pudessem validá-lo, dando suas contribuições a respeito do 
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mesmo, de maneira que ele possa servir a outras situações de aprendizagem, não só, 

deste modo,  dentro desta referida comunidade escolar.

4.4 ETAPAS DA PESQUISA 

Quadro 2 –  Etapas planejadas 

Etapas Ações 
Quantidade de 

encontros 

1ª 
Levantamento das pesquisas que 
tematizam a História e cultura africana e 
afro-brasileira. 

- 

2ª 

Levantamento e análise dos conteúdos e 
das propostas didático-pedagógicas, 
contidas nos livros didáticos utilizados pela 
escola e nas ações dos professores. 

- 

3ª 

Diálogo simpático com os futuros 
participantes da pesquisa e futuros 
pesquisadores auxiliares (professores), 
para exposição deste projeto, em horário 
extraclasse, buscando perceber como 
estes entendem a temática da história e 
cultura africana e afro-brasileira em seus 
livros didáticos de História, e se aceitam 
construir junto à       pesquisa. 

2 

4ª 

Codificação: delimitar os temas geradores 
a partir do meio concreto e das ações reais 
dos alunos em torno do tema levando-se 
em conta sua linguagem e modos de viver, 
para dar significação a educação. Será 
feito através de visitas a comunidade 
escolar no horário das aulas dos 
professores de História, observando como 
utilizam o livro, e se o utilizam. 

3 

5ª 

Descodificação: em conjunto aos 
professores auxiliares e representantes 
discentes, escolha dos temas a serem 
trabalhados nos círculos de cultura. Aos 
auxiliares da pesquisa, pode-se considerar 
também outros membros da comunidade 
escolar que queiram participar, bem como 
moradores do bairro. Essa escolha será 
feita no horário de planejamento dos 
professores, dentro do horário de aula dos 
alunos em uma das disciplinas. 

2 

6ª 

Círculos de cultura com os temas já 
delimitados com todos os participantes no 
horário das aulas para serem debatidos. Os 
encontros serão gravados. Ocorrerão duas 
vezes por semana, um dia em cada turma 
em cada, no horário das aulas das 
disciplinas. 

4 

7ª 
Debates de análise das gravações com os 
professores e representantes discentes. 
Construção do quadro temático. 

2 

8ª 
Apresentação das propostas de cada 
professor para trabalharmos os temas. 

1 
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Escolha dos meios didáticos a serem 
utilizados para o estudo sistemático dos 
temas, por exemplo, as oficinas e 
atividades artísticas. 

9ª 
Realização das oficinas e/ou aula de 
campo na comunidade local. 

3 

10ª 

Apresentação e exposição das 
oficinas/atividades em sala, e conversa 
sobre os resultados das atividades, com 
possível aplicação de questionário aos 
alunos e professores. 

1 

11ª 
Exposição das atividades no pátio e mural 
da escola e possível apresentação de uma 
banda de congo de Cariacica à escola. 

1 

12ª 
Roda de conversa a respeito dos 
resultados alcançados. 

1 

13ª 
Retorno a escola com proposta de material 
educativo e conversa com a comunidade 
escolar sobre os resultados da ação. 

1 

14ª 
Análise dos dados produzidos nas etapas 
metodológicas. 

- 

15ª 
Validação do material educativo na escola 
e possíveis questionamentos e 
contribuições ao mesmo. 

1 

16ª 
Devolução do material educativo a 
comunidade escolar de forma física e 
disponibilização online. 

- 

TOTAL 16 21 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

As etapas citadas acima foram escritas de maneira não detalhada, pois tivemos a 

necessidade de elaborá-las novamente à medida que a intervenção foi realizada, uma 

vez que tivemos imprevistos que serão explicitados no próximo capítulo. Além disso, 

elaboramos um novo quadro com as atividades realizadas de forma minuciosa, 

facilitando assim a compreensão do leitor.



85 

 
 

 

5 RELATO DE INTERVENÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

Quadro 3 – Atividade – Círculos de Cultura – Turma 7°M1 

ETAPAS DATA ATIVIDADES 
TEMAS 

ABORDADOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

OBJETIVOS 
QUANTIDADE 

DE AULAS 

Etapa 1 – 
Codificação 

23/05/18 

- Apresentação da 
pesquisadora, 
participantes, do projeto 
e dos documentos 
necessários à sua 
execução; 
- Entrega dos termos de 
autorização, leitura e 
explicação dos 
mesmos. 

- Procedimentos 
formais necessários a 
execução das 
atividades. 

- Roda de 
conversa. 

- Esclarecer os 
objetivos, atividades e 
possíveis dúvidas que 
os participantes 
possam ter a respeito 
do projeto e sobre os 
termos de autorização. 

1 

Etapa 1 – 
Codificação 

24/05/18 

- Recolhimento dos 
termos de autorização; 
- Entrega e 
preenchimento dos 
questionários 
(Apêndices E e F). 

- Procedimentos 
formais necessários a 
execução das 
atividades. 

- Roda de 
conversa. 
 
 
 
 
 

- Conhecer um pouco 
mais a vida cotidiana 
dos participantes, 
perceber como eles se 
enxergam em 
sociedade e sua 
relação com a escola e 
com o livro didático. 

1 

Etapa 2 – 
Codificação 

30/05/18 
04/06/18 

 

- Discussão 
participativa a respeito 
do que é Identidade 
racial, Memória e 
Representatividade: 
como os alunos 
entendem esses 
conceitos e se os 
percebem em seu 
cotidiano. 

- Identidade; 
- História E Memória 
individual e coletiva; 
-Representatividade; 
- Racismo. 
 

- Mídias digitais; 
- Vídeo: “Ninguém 
nasce racista, 
continue criança”. 

- Promover a interação 
dos participantes com 
os conceitos que 
norteiam a pesquisa; 
- Compreender se eles 
percebem e onde 
percebem esses 
conceitos no seu dia-a-
dia; 
- Discutir a importância 
de cada conceito para 
formação dos sujeitos. 

2 
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Etapa 3 – 
Codificação 

07/06/18 
18/06/18 
20/06/18 

- Pré-Campo para saída 
a campo de entrevista 
aos moradores do 
bairro (Apêndice H): 
Conversa sobre o 
processo de formação 
do bairro, as vivências 
que os alunos têm no 
mesmo, se já 
presenciaram alguma 
situação de racismo no 
bairro; leitura e 
explicação do roteiro de 
campo, e dos objetivos 
da atividade; 
- Saída a campo; 
- Discussão a respeito 
das respostas dadas ao 
questionário. 

- Identidade; 
- Cultura; 
- Pertencimento; 
- Representatividade; 
- Racismo; 
- História da 
comunidade local. 

- Powerpoint      ; 
- Vídeos; 
- Roda de 
conversa; 
- Saída a campo. 

- Através da aula de 
campo, exemplificar de 
forma concreta a 
relação existente entre 
os conceitos discutidos 
nos encontros 
anteriores; 
- Usar a aula de campo 
para exemplificar umas 
das formas de se 
constituir memória 
individual e coletiva, 
identidade e 
representatividade, a 
partir das suas 
histórias como 
moradores do bairro e 
da sua relação com o 
mesmo; 
- Observar se estes 
conceitos estão 
representados nos 
conteúdos de História 
da África e Afro-
brasileira, dentro do 
livro didático de 
História; 
- O campo foi realizado 
no dia 18/06. 

3 

Etapa 5 – 
Descodificação 

21/06/18 
 

 

- Preparação das 
oficinas. 
 
 

- Os temas 
apresentados serão 
levantados pelos 
alunos, com base nos 
temas geradores 
surgidos no decorrer 
do projeto. 
 

- As atividades 
serão escolhidas 
pelos alunos. 

- Promover uma maior 
interação e 
envolvimento dos 
alunos com a 
pesquisa; 
- Os alunos deverão se 
organizar, por 
intermédio dos 
representantes 

1 
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discentes, para 
realizarem a atividade 
que melhor define seu 
sentimento a respeito 
dos temas estudados, 
para sua 
representação; 
- Os temas geradores 
serão escolhidos a 
partir da manifestação 
dos discentes e 
professores. 

Etapa 4 –
Descodificação 

25/06/18 
 

 

- O Congo – História e 
permanências; 
- Livro “A Casaca de 
Diara” 
- No dia 27/06, levar os 
questionários I e J para 
responderem em casa. 

- História do Congo no 
Espírito Santo e em 
Cariacica; 
- Leitura e validação 
no material didático. 
 
 

- Roda de 
conversa; 
- Vídeos sobre a 
história do Congo 
no Espírito Santo 
e em Cariacica; 
- Casacas 
(Instrumento 
musical). 

- Abordar a história 
local que possui 
vínculo a história de 
formação do restante 
do país; 
- Compreender a 
relação entre as partes 
e o todo; 
- Discutir aspectos 
religiosos e culturais 
história dessa 
manifestação popular. 

3 

Etapa 5 – 
Descodificação 

e reflexão 
sobre a prática 

04/07/18 

- Apresentação das 
oficinas. 
- Roda de conversa 
sobre a intervenção; 
- Entrega dos 
questionários I e J; 

 - Os temas 
apresentados serão 
levantados pelos 
alunos, com base nos 
temas geradores 
surgidos no decorrer 
do projeto. 

- Roda de 
conversa. 

- Perceber as opiniões, 
sugestões e possíveis 
inquietações ou 
reclamações que os 
participantes possam 
ter a respeito da 
execução da pesquisa. 

1 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 



88 

 
 

 

Quadro 4 – Atividade – Círculos de Cultura – Turma 8°M1 

ETAPAS DATA ATIVIDADES 
TEMAS 

ABORDADOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

OBJETIVOS 
QUANTIDADE 

DE AULAS 

Etapa 1 – 
Codificação 

23/05/18 

- Apresentação da 
pesquisadora, 
participantes, do 
projeto e dos 
documentos 
necessários à sua 
execução; 
- Entrega dos termos de 
autorização, leitura e 
explicação dos 
mesmos. 

- Procedimentos 
formais necessários a 
execução das 
atividades. 

- Roda de 
conversa. 

- Esclarecer os 
objetivos, atividades e 
possíveis dúvidas que 
os participantes 
possam ter a respeito 
do projeto e sobre os 
termos de autorização. 

1 

Etapa 1 – 
Codificação 

18/06/18 

- Recolhimento dos 
termos de autorização; 
- Entrega e 
preenchimento dos 
questionários 
(Apêndices E e F). 

- Procedimentos 
formais necessários a 
execução das 
atividades. 

- Roda de 
conversa. 

- Conhecer um pouco 
mais a vida cotidiana 
dos participantes, 
perceber como eles se 
enxergam em 
sociedade e sua 
relação com a escola e 
com o livro didático. 

1 

Etapa 2 – 
Codificação 

20/06/18 
 

- Discussão 
participativa a respeito 
do que é Identidade 
racial, Memória e 
Representatividade: 
como os alunos 
entendem esses 
conceitos e se os 
percebem em seu 
cotidiano. 

- Identidade; 
- História E Memória 
individual e coletiva; 
-Representatividade; 
- Racismo. 
 

- Mídias digitais; 
- Vídeo: “Ninguém 
nasce racista, 
continue criança”. 

- Promover a interação 
dos participantes com 
os conceitos que 
norteiam a pesquisa; 
- Compreender se eles 
percebem e onde 
percebem esses 
conceitos no seu dia-a-
dia; 
- Discutir a importância 
de cada conceito para 
formação dos sujeitos. 

1 
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Etapa 3 – 
Codificação 

25/06/18 
04/07/18 

 

- Exibição e posterior 
discussão do filme 
“Pantera Negra 
(2018) ”; 
- Abordar possíveis 
peculiaridades que 
perpassam a história 
contada nesse filme, no 
que tange a história do 
povo representado, seu 
figurino, trilha sonora e 
outras, se comparado a 
outros filmes da mesma 
produtora; 
- Notar similaridades 
entre os personagens 
do filme e os povos dos 
livros. 
- Levar os questionários 
I e K para responderem 
em casa. Consertar o 
nome dos apêndices e 
inseri-los ao final do 
trabalho inteiro. 

- Identidade; 
- Cultura; 
- Pertencimento; 
- Representatividade. 

- Exibição de 
filmes; 
- Roda de 
conversa; 
- Discussão sobre 
o filme e possível 
produção de 
texto. 

- Construir junto as 
crianças a importância 
 De produções 
artísticas e culturais 
que possam ser 
exemplo de 
representatividade 
social e histórica; 
- Perceber se os 
conceitos expostos nos 
encontros anteriores 
aparecem dentro do 
filme. Caso apareçam, 
compreender se as 
crianças os entendem 
de forma positiva ou 
negativa; 
- Observar se estes 
conceitos estão 
representados nos 
conteúdos de História 
da África e Afro-
brasileira, dentro do 
livro didático de 
História. 

3 

Etapa 4 – 
Descodificação 

04/07/18 
 

- O Congo – História e 
permanências; 
- Livro “A Casaca de 
Diara” 
 

- História do Congo no 
Espírito Santo e em 
Cariacica; 
- Leitura e validação no 
material  
didático. 

- Roda de 
conversa; 
- Vídeos sobre a 
história do Congo 
no Espírito Santo 
e em Cariacica; 
- Casacas 
(Instrumento 
musical). 

- Abordar a história 
local que possui 
vínculo a história de 
formação do restante 
do país; 
- Compreender a 
relação entre as partes 
e o todo; 
- Discutir aspectos 
religiosos e culturais 
história dessa 
manifestação popular 

1 
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Etapa 5 – 
Descodificação 

09/07/18 
11/07/18 

 

- Preparação e 
Apresentação das 
oficinas. 
 
 

- Os temas 
apresentados serão 
levantados pelos 
alunos. 
 

- As atividades 
serão escolhidas 
pelos alunos. 

- Promover uma maior 
interação e 
envolvimento dos 
alunos com a 
pesquisa; 
- Os alunos deverão se 
organizar, por 
intermédio dos 
representantes 
discentes, para 
realizarem a atividade 
que melhor define seu 
sentimento a respeito 
dos temas estudados, 
para sua 
representação; 
- Os temas geradores 
serão escolhidos a 
partir da manifestação 
dos discentes e 
professores. 

1 

Etapa 5 – 
Descodificação 
e reflexão sobre 

a prática 

11/07/18 

- Roda de Conversa 
sobre a intervenção; 
- Entrega dos 
questionários I e K; 

 
- Roda de 
conversa. 

- Perceber as opiniões, 
sugestões e possíveis 
inquietações ou 
reclamações que os 
participantes possam 
ter a respeito da 
execução da pesquisa. 

1 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Quadro 5 – Etapas suprimidas 

Etapa 2 – 
Codificação 

 

 

- Religião e 
musicalidade na 
atualidade, que são 
remanescentes da 
cultura africana. 

- História africana e 

 afro-brasileira; 

- Cultura; 

- Pertencimento; 

- Rupturas e 
continuidades na 
atualidade; 

- Samba e Congo. 

- Mapa 
(Localização) dos 
atuais países); 

- Recursos de 
mídia (Vídeos, 
fotos e 
apresentação de 
ppt). 

- Desenvolver uma 
discussão com 
atividades diferentes 
da do livro, a respeito 
de alguns povos 
retratados no mesmo, 
e que fazem parte da 
história; 

- Discutir a respeito das 
religiões afro-
brasileiras, e do 
preconceito que 
sofrem por parte de 
outras religiões; 

- Trabalhar uma 
abordagem 
diferenciada a partir de 
músicas que nós 
conhecemos, e que 
são remanescentes da 
musicalidade africana, 
como o samba e o 
congo, por exemplo; 

- Construir junto as 
crianças a importância 

 De produções 
artísticas e culturais 
que possam ser 
exemplo de 
representatividade 
social e histórica. 

2 

Fonte: Elaborado pela autora (2018)
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5.1 OS ENCONTROS E ANÁLISE DE DADOS 

Precisamos esclarecer que antes de dar início a intervenção, foi feito um 

acompanhamento por parte da pesquisadora nas turmas, somente observando as 

aulas de História, durante 1 semestre, para que os alunos se acostumassem com sua 

presença e para que percebêssemos como, ou se, os professores utilizavam o livro 

didático. 

Como dito no início deste estudo, a pesquisadora é moradora do bairro onde se 

localiza a escola, além disso, estudou na mesma, realizou algumas disciplinas de 

Estágio Supervisionado de sua graduação em História, e realizou alguns trabalhos 

como professora substituta, sendo já conhecida, portanto, por grande parte dos alunos, 

e por conta disso, conhecedora de muitos dos males e anseios que perpassam a vida 

das crianças. 

Fizemos o planejamento das aulas e atividades junto aos professores de História das 

duas turmas, no entanto, faltando uma semana para a intervenção começar, o 

professor do 8º ano pediu uma remoção para outra escola, e tivemos que apresentar 

toda a intervenção planejada por nós, para o novo professor, que concordou em 

participar conosco e dar prosseguimento às atividades.  

Pautados em Vigotski (2016) e Freire (2005), entendemos que o ato educacional deve 

ser algo planejado e intencional e que deve ser mediado com vistas a um objetivo, 

que no nosso caso, era o de construir junto aos alunos e professores uma ação onde 

os mesmos se sentissem parte ativa, e enxergassem e compreendessem em seu 

cotidiano, a sua história, se sentido responsáveis sobre ela e capazes de transformá-

la. 

Para realizar a análise dos dados utilizaremos o método de análise de conteúdos 

desenvolvidos por Minayo (2002), onde alguns autores, nesta obra, discorrem 

proposições a respeito de se fazer a análise de dados coletados, pautando-se em uma 

perspectiva dialética, na qual nos embasamos. 

Gomes (2002), embasando-se em Minayo nos aponta três finalidades para da análise 

de conteúdo: “estabelecer uma compreensão dos dados coletados, confirmar ou não 
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os pressupostos da pesquisa e/ou responder às questões formuladas, e ampliar o 

conhecimento sobre o assunto pesquisado [...]” (MINAYO, 1992, p. 69). 

Este autor defende a análise de dados realizada por categorias, onde o termo       

[...] no geral, se refere a um conceito que abrange elementos ou aspectos 
com características comuns ou que se relacionam entre si. [...]. As categorias 
são empregadas para se estabelecer classificações. Nesse sentido, trabalhar 
com elas significa agrupar elementos, idéias ou expressões em torno de um 
conceito capaz de abranger tudo isso. [...] (GOMES, 2002, p. 70). 

Sendo assim, ao nos pautarmos nessa perspectiva em busca de categorias que 

contemplassem e agrupassem elementos e ideias chave da intervenção/dados 

coletados, essenciais para sua análise, e ainda, embasados por nosso referencial 

teórico em Freire (2005) e Vigotsky (2016), elencamos para nossa análise as 

categorias “diálogo” ou “dialogicidade” e de “silêncios”. 

Segundo Coimbra (2017), o diálogo ou dialogicidade, faz parte de uma das categorias 

defendidas por Freire      e é a chave para grande parte de seu posicionamento quanto 

ao respeito à humanidade. Segundo ela, para o desenvolvimento humano igualitário 

devemos nos fundamentar na “dialogicidade, o diálogo com respeito às diferenças de 

ideias e posições, quanto a necessidade humana de comunicação social” (COIMBRA, 

2017, p. 59). 

E que é diálogo? É uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz 
crítica e gera criticidade. Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da 
fé, da confiança. Por isso, só o diálogo comunica. E quando os dois pólos do 
diálogo se ligam assim, com amor, com esperança, com fé um no outro, se 
fazem críticos na busca de algo. Instala-se, então, uma relação de simpatia 
entre ambos. Só aí há comunicação (FREIRE, 1967, p. 107). 

A intervenção na escola EEEF Zaíra Manhães de Andrade, como já explicitado aqui, 

foi realizada a partir de Círculos de Cultura, ou Círculos de Investigação Temática, 

num diálogo feito por iguais, numa relação de respeito e fraternidade, assim, 

enxergamos de forma coerente a escolha da categoria “diálogo” nesta análise. 

A categoria de “silêncios”, surgiu com base em uma demanda da pesquisa, por 

momentos de silêncio dos alunos durante a intervenção, que serão esclarecidos mais 

a frente, no entanto, ainda nela nos baseamos em Freire (2005), quando ele afirma 
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que “não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-

reflexão” (FREIRE, 2005, p. 44). 

Assim, seguiremos esses pilares a fim de realizar a descrição e interpretação dos 

dados produzidos de maneira coerente ao referencial teórico que norteia esta 

pesquisa. 

No primeiro dia da intervenção, onde já iniciamos a primeira etapa da Codificação, a 

pesquisadora se apresentou, conversou a respeito de sua trajetória de vida e 

acadêmica, como chegou a esse tema de pesquisa e a essa escola para realização 

da mesma. Os alunos se mostraram curiosos em saber do que se tratava, e 

chamamos as atividades de “projeto” para facilitar a compreensão dos mesmos. 

Os alunos das duas turmas mostraram-se receptivos à pesquisa e empolgados com 

as propostas das atividades a serem realizadas. Deixamos claro que a pesquisa 

pertencia a todos, e que sem eles, ela não se concretizaria. Também foi exposto aos 

estudantes que se eles não se sentissem à vontade em participar de alguma atividade, 

que poderiam propor novas ações a serem executadas pelo grupo, e que eles 

poderiam se resguardar em não responder perguntas dos questionários que não 

estivessem à vontade. Esses esclarecimentos foram feitos logo no primeiro encontro 

no intuito de que eles realmente se sentissem com voz ativa dentro do projeto, que 

não se sentissem obrigados a realizar as atividades, que se respondessem aos 

questionários, o fizessem de forma mais relaxada, com respostas mais interessadas 

e espontâneas, e não somente pela obrigatoriedade de fazê-lo. Além disso, se 

sentindo integrantes da pesquisa, os alunos poderiam demonstrar mais 

responsabilidade em cumprir os prazos para execução de tarefas e entrega de 

questionários. 

Como os professores anexaram as atividades da intervenção dentro de seu 

cronograma, como projetos complementares feitos na escola, e optaram por dar uma 

porcentagem da nota bimestral dos alunos à participação dos mesmos no projeto, 

todos os discentes foram orientados a participar das atividades, mas só faríamos 

registro de áudio e imagem daqueles que trouxessem os termos de Consentimento e 

Assentimento assinados. 
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Os professores justificaram essa ação de acordo com o currículo escolar da Sedu e a 

partir dos PCN’s, que propõem às escolas atividades voltadas a História e Cultura 

africana e afro-brasileira como parte dos conteúdos a serem trabalhados nas mesmas      

como já explicitamos no capítulo que trata deste tema dentro da legislação 

educacional. 

Fizemos a leitura dos termos a serem assinados pelos alunos e por seus responsáveis, 

e pelos professores (Apêndices A, B, C e D), sanando as dúvidas que pudessem 

aparecer, bem como ressaltando que o telefone de contato da pesquisadora estava 

escrito nos termos e que, se necessário, seus pais poderiam ligar para expor suas 

questões, ou até mesmo ir à escola conversar com a pesquisadora nos dias das aulas 

de História. 

Desde o primeiro encontro, conversamos com os alunos sobre a ideia de sentarmos 

em círculo em todos os encontros, que é parte da metodologia dos círculos de cultura 

de Freire (2005), o que seria uma forma de  conversarmos de maneira mais próxima 

uns dos outros, sem a noção de que o professor detém todo o saber e como alternativa 

para que eles se percebessem melhor enquanto sujeitos possuintes de uma 

individualidade, mas que compunham aquela turma de forma coletiva, principalmente 

em momentos de fala. 

Figura 1 – Círculo de Cultura – 8º ano 
 

Fonte: Acervo da autora (2018) 
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No segundo encontro, fizemos uma dinâmica a fim de que todos se conhecessem 

melhor, onde cada membro do círculo deveria dizer seu nome, idade, bairro onde 

morava      e duas coisas que gostassem muito de fazer, a começar pelos professores. 

Ao final, entre muitas gargalhadas, os discentes reconheceram que mesmo estudando 

quase dois bimestres juntos, que não conheciam essas características simples de 

seus colegas de turma. Ademais, a dinâmica contribuiu para que eles se sentissem 

mais relaxados e que não se sentissem tão envergonhados em falar em público. 

Neste encontro, entregamos um questionário aos professores (Apêndice E) e outro 

aos alunos (Apêndice F). O objetivo dos mesmos era conhecer um pouco mais a 

respeito da trajetória dos participantes da pesquisa e do que eles esperavam alcançar      

com o projeto. 

No questionário dos professores, verificamos que ambos eram contratados pelo 

Estado através da designação temporária. E que ambos já lecionavam há mais de 20 

anos. Em uma das perguntas do questionário, indagamos quais os impactos os 

professores esperavam que a educação surtisse nos discentes, e um deles diz: 

- “Eu queria e eu quero crer que a disciplina a qual ministro sirva de base de análise, 

mudanças de hábitos, criar uma consciência crítica e analítica, para transformar o 

meio em que vivem”. 

Quando pergunto se é importante trabalharmos a temática da História africana e afro-

brasileira e se há racismo no cotidiano escolar, outro docente responde: 

- “Sim, por causa dos estigmas que trazemos em nossas veias e acabamos 

produzindo e reproduzindo o ideal da elite. E por isso temos que conscientizar e 

conscientizá-los sobre a nossa importância de sermos brasileiros. Eles na base de 

brincadeiras de mau gosto, falando sobre a aparência até mesmo quando olham a 

capa do livro que traz uma criança negra de cabelos bem crespo, no início eles 

criticam e apontam para alguém e diz é ela ou ele”. 

Quando realizamos a leitura destes relatos, tivemos mais certeza da importância de 

conversarmos com os alunos sobre o tema e de buscarmos entender os porquês deles 

terem formado esse pensamento preconceituoso. 
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Sobre as respostas obtidas nos questionários dos alunos, separamos algumas em 

forma de porcentagem. 

(1). Já foi vítima de preconceito por morar no bairro? Não: 79% Sim: 21% 

(2). Tem vontade de se mudar do bairro? Não: 35% Sim: 60% 

(3). Se considera afrodescendente? Não: 30% Sim: 65% Não sabe: 5% 

(4). Já foi ou já viu alguém ser vítima de racismo? Não: 43% Sim:19% Não respondeu: 

5% 

(5). Acha que a história contada nos livros didáticos faz parte da sua história? Não: 

35% Sim: 60% Não sabem: 5% 

Sobre a pergunta número 4, separamos o seguinte relato de uma aluna: 

- “Já, e também já vi as pessoas sofrendo com isso, eu estava andando e daí veio 

uma menina rindo e me chamando de preta e macaca, eu fiquei feliz porque não 

preciso de opiniões para ser feliz”. 

E ainda perguntamos sobre o que poderíamos fazer para acabar com o racismo, e 

gostaríamos de compartilhar as seguintes respostas: 

- “ ‘Prende’ mais as pessoas. ‘Ensinar as crianças mais sobre esse tema no futuro”. 

- “Na verdade tudo que podia ser feito já está sendo, o problema são as pessoas mais 

velhas que ensinam as crianças errado. ‘Podíamos’ dar uma boa coça nesse povo”. 

- “Não tem como mudar as pessoas! Não há nada a ser feito! ”. 

Ao nos depararmos com essas falas logo no segundo encontro, percebemos o quanto 

o diálogo e o poder dizer sua palavra sem medo de represálias, é uma forma 

maravilhosa de dar aos sujeitos o seu direito de dizerem os anseios, e enxergamos o 

quão profundo chegava a ser o sofrimento de parte daquelas crianças, ao ponto de, 

mesmo reconhecendo a existência do racismo e de sofrerem com ele, aceitarem que 

nada pode ser feito para mudar essa dura realidade. 
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Até o terceiro encontro, já havíamos conversado bastante sobre o que seria a 

identidade de um indivíduo e como as memórias e a forma como situações são 

representadas influem para a formação das pessoas, na forma como elas enxergam 

o mundo, percebem a identidade do outro e a sua própria.  

Nesta mesma semana, antes do terceiro encontro, uma mãe de um aluno do 7º ano, 

de religião protestante, procurou a professora regente na escola e informou que não 

gostaria que seu filho participasse do projeto, pois não concordava que o mesmo 

aprendesse sobre as outras religiões. Essa mãe, inclusive, disse que se insistíssemos 

com “essa ideia”, que ela e outros pais iriam nos processar, demonstrando uma clara 

intolerância ao tema que iríamos estudar, algo que nos serviu de incentivo e 

reafirmação a respeito da importância de trabalharmos esse assunto dentro das 

escolas. Ao final, o filho dessa mãe participou das atividades, mas sem ser fotografado      

e os questionários respondidos por ele não foram anexados aos dados da pesquisa, 

a fim de preservá-lo. 

Ainda no terceiro encontro, conversamos com os alunos sobre esse ocorrido, sem 

especificar o nome do aluno e a turma a qual ele pertencia, até mesmo para 

percebermos se mais algum aluno não queria participar, ou se mais algum 

responsável se mostrava contrário a nossas ideias, esclarecendo novamente que não 

levaríamos nenhum aluno a reuniões de cultos de religião africana e que as atividades 

do projeto estavam de acordo com o que a Secretaria de Educação propunha, uma 

vez que os discentes já estavam estudando este tema dentro de seu livro didático de 

História antes mesmo do projeto começar. 

A partir daqui, iremos fazer uma revisita as memórias e dados elaborados nos 

encontros, mas os dividindo pelas etapas de Codificação e Descodificação, descritas 

nos quadros, com suas respectivas temáticas, de modo a facilitar a compreensão do 

leitor com relação às atividades, ora da turma de 7º ano, ora da turma do 8º, de acordo 

com a participação dos alunos nas conversas e atividades.  

Na segunda etapa dentro da Codificação: “Discussão participativa a respeito do que 

é Identidade racial, Memória e Representatividade: como os alunos entendem esses 

conceitos e se os percebem em seu cotidiano”, realizamos 2 encontros.  
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Uma das primeiras dificuldades que enfrentamos em conversar com os discentes      a 

respeito da formação das suas memórias e da sua identidade foi o fato que eles não 

sabiam explicar o que era uma identidade. Quando perguntados sobre o que seria, 

num misto de medo de falar e errar, e do não saber, houve       um silêncio total, e aqui 

começamos a notar o surgimento da categoria de “silêncios”, que cada vez mais se 

tornariam frequentes. Quando um finalmente disse:  

Alunos: Ah professora, eu acho que é tipo o documento que a gente tira, de 

identidade, que cada uma pessoa tem a sua. 
Pesquisadora: Então a identidade de uma pessoa é única!? Cada um tem a 
sua, mesmo sendo um irmão gêmeo, por exemplo? É isso que você quer 
dizer? 
Alunos: Isso aí mesmo! 
Pesquisadora: Exatamente! Muito bem! 

Então nos damos conta de que não era questão de não saber, mas sim de terem medo 

de explicar! Talvez por receio do que os colegas iriam dizer, e até mesmo de serem 

ridicularizados ou mal compreendidos. Inclusive, nos questionários entregues para 

serem respondidos em folha, os estudantes costumavam se expressar mais, 

principalmente porque não era obrigatório que os eles se identificassem. Na 

sequência, já engatilhamos: 

Pesquisadora: E vocês sabem como se forma uma identidade? Como você 
se torna o que você é? 
Alunos: Os pais ‘ensina’ pra gente uai, tipo andar, falar, comer sozinho... 

Pesquisadora: Isso! Mas será que são só os pais que nos ensinam as coisas? 
Ou nós podemos aprender com outras pessoas, em outros lugares? 
Alunos: Não, eu aprendo coisas na igreja, aqui na escola, no computador... 
Pesquisadora: Mas vocês são muito espertos! Tá certíssimo. O nome disso 

são experiências, ou vivências, coisas que vocês viveram, 
independentemente de onde ou quando, vão formar quem você é, e são as 
memórias que vão fazer a gente lembrar e guardar essas experiências. Vocês 
sabem o que são memórias? 
Alunos: São lembranças professora! 
Pesquisadora: Ótimo! Mas será que a gente vive só momentos bons? Temos 

só lembranças boas?  
Alunos: Nãooo! Têm coisas ruins também! 

Pesquisadora: Certo. Então todo mundo pensando comigo: se uma pessoa 

passa muitas experiências ruins na vida dela, ela provavelmente pode ficar 
uma pessoa triste, do mesmo jeito que se ela viver coisas boas, ela 
provavelmente se tornará uma pessoa boa. Isso pode acontecer com relação 
a um assunto específico. Por exemplo, se eu sou negra, e cresço ouvindo 
que todo negro é feio, tem o cabelo ruim, ou que todo negro não é inteligente, 
será que eu vou gostar de mim?  Da minha cor? Do meu cabelo? 
Alunos: Nãooo!  

Pesquisadora: E será que quando nós praticamos bullying com um colega, 
uma “brincadeira” de mal gosto, nós estamos sendo uma pessoa boa ou 
contribuindo pra ele ser uma pessoa melhor? Feliz? 
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Então mais uma vez tivemos silêncio, até que uma aluna disse: “Já chamaram meu 

cabelo de ‘bombril’, mas eu nem ligo mais, tenho orgulho da minha cor! ”. Notem o 

meio da frase, onde ela diz que não liga mais para as ofensas com seu cabelo, fiquei 

pensando que tal prática ainda pudesse estar acontecendo. 

No entanto, já tínhamos um avanço, pois onde se ouvia somente silêncios, começam 

a surgir de fato um diálogo, com as crianças perdendo o medo de se pronunciarem a 

partir de experiências de seu próprio mundo, ao demonstrar quem elas eram e que 

nós estávamos ali para dialogarmos enquanto iguais, pois, “o diálogo é o encontro dos 

homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, 

na relação eu-tu” (FREIRE, 2005, p. 45. Grifo do original). 

Após essa conversa, aproveitei o clima da turma para realizar uma atividade onde os 

alunos olharam fotos de oito artistas e personalidades brasileiras e estrangeiras 

impressas, cada foto contendo dois artistas. Nosso objetivo era discutir sobre as 

características de cada um para compreendermos que mesmo aqueles que tinham a 

mesma profissão, ou que trabalhavam nos mesmos locais, ou que tinham a mesma 

nacionalidade eram diferentes no que tange sua identidade, suas vivências, e que o 

modo como são representados pela sociedade influencia no modo como os outros os 

veem, independente deles serem ou não como essa representação, e de que todos, 

até eles, são diferentes uns dos outros, mas que todos devem se respeitar e  se tratar 

com igualdade.  

Essa abordagem foi interessante quando citamos que o fato de em muitos livros, 

revistas ou jornais os africanos serem representados como sendo pobres, vivendo em 

miséria e escassez, não significava que todos os africanos viviam naquelas condições, 

ou que sua cultura e identidade eram menos importantes que a de pessoas de outros 

continentes. Os artistas escolhidos para comporem as fotografias foram 

personalidades conhecidas dos alunos, com os quais eles simpatizavam: Marina Rui 

Barbosa, Angélica e Taís Araújo, atrizes da TV Globo; os cantores Mc Livinho, Fifth 

Cent e Thiaguinho; ator Jack Shawn e a nigeriana Chimamanda Adichie, que é autora 

de várias literaturas enredadas na África, a fim de compormos um quadro comparativo 

amplo de peculiaridades e singularidades, mas, também, de semelhanças. 
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Figura 2 – Dinâmica sobre Identidade e Representação – 7º ano 

 

Fonte: Acervo da autora (2018) 

Na segunda atividade dessa etapa, levamos alguns significados dos conceitos de 

Identidade, Memória e Representatividade retirados do “Dicionário Michaelis online8”, 

e pedimos para que eles lessem em voz alta para podermos conversar sobre a forma 

que cada um deles entendia aquelas palavras, sua correlação e se as percebiam no 

seu dia-a-dia.  

Escolhemos usar a definição do dicionário pois os alunos já têm contato com o mesmo, 

assumindo assim certa familiaridade com o material. 

O conteúdo dos slides foram: 

● IDENTIDADE: 

                                            
8 Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/>. Acesso em: 20 maio 2018. 
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2. Série de características próprias de uma pessoa ou coisa por meio das quais 

podemos distingui-las: “Apesar das influências marcantes da música norte-americana, 

o funk no Brasil tem identidade própria”; 

3. Aquilo que contribui para que uma coisa seja sempre a mesma ou da mesma 

natureza: “A suas impressões digitais”. 

● MEMÓRIA: 

1. Faculdade de lembrar e conservar ideias, imagens, impressões, conhecimentos e 

experiências adquiridos no passado e habilidade de acessar essas informações na 

mente; 

4. Lembrança de qualidades, coisas e feitos (positivos ou negativos) de um ser 

ausente [...]; 

5. Reputação bem estabelecida; celebridade, fama; 

6. O produto de experiências passadas que permanecesse no espírito e serve de 

lembrança; lembranças, reminiscências, recordações. 

● REPRESENTATIVIDADE: 

1. Qualidade de representativo. 

● REPRESENTATIVO: 

1. Que representa ou serve para representar; 

2. Que envolve e tem relação com representação. 

● REPRESENTAÇÃO: 

1. Ato ou efeito de representar; 

4. Imagem ou ideia que traduz nossa concepção de alguma coisa ou do mundo; 

7. Ato de interpretar papéis; atuação, interpretação. 
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Como forma de exemplificar os conceitos, trouxemos fotos de bonecas negras 

retiradas da internet: 

Figura 3 – Bonecas negras 

 

Fonte: Facebook de #Manuu Black3 (2018)9 

As imagens das bonecas foram inseridas na apresentação na tentativa de exemplificar 

uma das formas de representatividade negra, assim, como sua importância para a 

formação da identidade de sujeitos negros e para a luta contra o racismo.  

Alguns alunos deram um exemplo de que foram a uma loja de brinquedos e que ao 

olharem bonecas negras de uma marca muito famosa, observaram que as mesmas 

vestiam, em sua maioria, roupas de empregadas domésticas. Aproveitamos para 

conversar um pouco sobre a construção social no racismo contra negros, a partir da 

escravidão de povos da África, no período colonial, sob a justificativa que esses povos 

eram inferiores por sua cor e, consequentemente, por sua cultura e modos de vida.  

Essa conversa a respeito da escravidão de africanos e sobre as justificativas que os 

europeus na época davam para cometer tais atos ocorreu de modo sucinto, e no 

decorrer de dúvidas levantadas pelos alunos, no sentido de “Por que os negros eram 

escravizados? ” ou “Por que não gostavam da cor deles? ”. Além disso, quando 

iniciamos a intervenção nas turmas, os professores regentes de ambas já haviam 

discutido os conteúdos de História Africana e Afro-brasileira dos livros didáticos com 

                                            
9 Disponível em: <https://www.facebook.com/manoela.rodrigues.370>. Acesso em: 25 maio 2018. 
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as crianças, o que possibilitou um aprofundamento no momento de conversarmos       

sobre identidade, memória e representatividade com relação aos povos da África e a 

afro-brasileiros. 

Conversamos sobre um tema pesquisado pela autora nigeriana Chimamanda Adichie, 

a respeito da importância de não se ensinar somente uma história única da formação 

das pessoas e civilizações em geral, conversamos acerca da importância da criança 

se identificar com a história dos livros e literaturas infantis, com personagens de filmes, 

novelas e comerciais de tv. 

Para os alunos do 8º ano, conseguimos realizar essa aula no Laboratório de 

Informática, e eles assistiram, como previsto no Quadro de Atividades, ao vídeo 

“Ninguém nasce racista, continue criança”10, produzido pela TV Globo. O vídeo trata-

se de uma simulação de um teste com crianças, onde as mesmas deveriam decorar 

uma série de ofensas racistas escritas num script e, depois, proferi-las para uma atriz 

negra, em frente às câmeras. No vídeo, algumas crianças, com muito custo, 

completaram a tarefa, e outras não conseguiram dizer as palavras ofensivas. Quando 

perguntadas sobre o porquê de terem dificuldade em realizar o teste, se mostraram 

tristes e constrangidas por agirem com atitudes racistas, sendo que algumas até 

choraram no momento da encenação. 

Como ao final do vídeo já estávamos ao final da aula, e os alunos precisavam voltar 

para sua sala, não conseguimos realizar um debate a respeito do mesmo, mas 

percebemos visivelmente que a maioria da turma estava impactada com as cenas, 

vidrados durante sua exibição, inclusive alguns alunos se emocionaram e saíram da 

sala com os olhos cheios de lágrimas, em meio a expressões de “Nossa! ” ou então 

“Caraca”. Naquele momento senti que consegui tocar e atravessar, pelo menos alguns, 

com uma realidade que os pertence, da qual eles conhecem e/ou vivenciam. 

Assim, após uma conversa com o professor regente do 8º ano, optamos por deixar 

que eles refletissem e que, após o final da próxima etapa, produzissem um relato de 

experiência sobre alguma experiência que eles já tivessem visto ou vivido, com 

                                            
10 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=qmYucZKoxQA>. Acesso em: 19 fev. 2018. 
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relação ao racismo. Por motivos que a pesquisadora desconhece, nenhum dos alunos 

entregou o relato, mesmo sendo cobrados nos 3 encontros seguidos. 

Por problemas com a chave do Laboratório, a turma do 7º ano não conseguiu assistir 

ao vídeo, no entanto, conversamos sobre o assunto do mesmo, e alguns alunos, 

inclusive, relataram já terem sido vítimas de racismo. Sugerimos ainda que se 

quisessem, poderiam assistir ao vídeo em casa, no entanto, uma quantidade mínima 

de alunos realizou essa ação. 

Figura 4 – Aula sobre os conceitos de Identidade, Representatividade e Memória – 8º 
ano 

 

Fonte: Acervo da autora (2018) 

Na terceira etapa da Codificação, elaboramos atividades distintas para o 7º e para o 

8º ano. A princípio, na elaboração do planejamento, as duas turmas iriam assistir a 

um filme de super-heróis, que será mencionado adiante, no entanto, ao verificarmos 

a classificação indicativa nacional do mesmo, percebemos que os alunos do 7º ano 

não possuíam a idade mínima para assisti-lo. 

Assim, na terceira etapa da Codificação, para o 7º ano, que chamamos de “Campo: 

saída a campo11 e entrevista aos moradores do bairro”, realizada em 3 encontros junto 

                                            
11Para elaborarmos a metodologia da aula de campo, nos pautamos nos objetivos de Barros e Vieira 

(2015), assim como em Freinet (1973). Segundo seus ideais e técnicas pedagógicas a aula-passeio 
é um momento de vivenciar, descobrir e sentir novas sensações, despertando novos interesses e 
curiosidades nos alunos. Segundo Freinet (1973), dentro dessas duas autoras, a aula-passeio 
proporciona sentir com todo o nosso ser, não só objetivamente, mas com toda a nossa sensibilidade 
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a professora regente, optamos a levar os alunos aos arredores da escola e      na 

pracinha do bairro, a fim de que os mesmos realizassem entrevistas a moradores do 

bairro escolhidos aleatoriamente, com os seguintes objetivos: 

- Exemplificar os conceitos debatidos na aula anterior a respeito do que é Identidade, 

Memória e Representatividade, e de como esses conceitos se materializam no dia-a-

dia; 

- Como nossa memória e história fazem parte da formação da nossa identidade?; 

- Como a memória coletiva e individual é capaz de formar a história de um lugar e de 

indivíduos enquanto parte da sociedade; 

- Conscientização dos alunos a respeito da opinião dos outros moradores do bairro 

com relação a temas como: a escola; educação no bairro; infraestrutura local; 

importância de hábitos de leitura; 

- Conscientização por parte dos alunos no que diz respeito a sua responsabilidade 

sobre o bairro e, consequentemente, sobre sua qualidade de vida. 

Os objetivos surgiram quando, nos encontros anteriores, ao perguntarmos aos alunos 

o que eles entendiam por Identidade e Memória, que eles não sabiam explicar nem 

de forma sucinta o que lhes vinha à cabeça, como se ninguém nunca tivesse tratado 

desse assunto com eles.  

O conceito de “Representatividade” surgiu por uma necessidade no decorrer da 

intervenção, quando ao tratarmos de temas com relação ao livro didático de História, 

por exemplo, no questionário a ser respondido, na pergunta “Você entende os 

conteúdos do livro didático como sendo parte da sua história”, eles não concordavam 

usando a justificativa de que não se viam dentro do livro ou que sua história não tinha 

nenhuma relação com a história estudada nos livros didáticos. Além disso, em um 

momento em que a pesquisadora pediu que eles citassem quais os papéis que 

                                            
natural. As aulas-passeio são experiências humanizadoras que ressignificam a posição do professor 
em formação inicial, transformando tanto sua visão de ser, quanto de estar no mundo (BARROS; 
VIEIRA, 2015, p. 19752). 
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pessoas negras geralmente interpretavam em novelas ou filmes que eles já haviam 

assistido, a maioria dos alunos das duas turmas foi unânime em falar em papéis como: 

empregada doméstica, motorista de carro, bandido e escravo. 

Sobre essa falta de sentimento de representatividade, trouxemos um pequeno trecho 

que explicita bem o que nos moveu em inserir esse conceito dentro desta etapa: 

As representações de todos os grupos sociais circulam no meio social 
produzindo sentidos e consequências. No entanto, algumas representações 
ganham maior visibilidade e passam a ser consideradas como expressão da 
realidade social. Na sociedade brasileira, assim como em outras, as 
representações que prevalecem são construídas por narrativas hegemônicas, 
capazes de representar um grupo social em detrimento de outros. Essas 
representações foram construídas mediante a óptica eurocêntrica, que institui 
sentidos de “normalidade” e “anormalidade”, estabelecendo como norma 
padrão o homem, branco, heterossexual, cristão. Os indivíduos que não 
correspondem a esse padrão são vistos como desviantes, abjetos, e 
excluídos socialmente [...]. 
[...]. A categorização do negro é uma tentativa de aprisioná-lo a uma 
alteridade forjada, a um lugar social que lhe impõe características de 
desacreditado. Ou seja, na relação social, a “marca” que lhe é impingida faz 
recair sobre ele um olhar de descrédito que impede que ele possa ser 
percebido pela totalidade de seus atributos e de forma individual23. Nota-se 
que a identidade pessoal é subsumida à identidade social. O que faz com que 
o sujeito negro seja compreendido de acordo com a essencialização de seu 
grupo étnico-racial (FERNANDES; SOUZA, 2016, p. 104-108). 

Dessa forma, após conversa com os professores, sentimos a necessidade de também 

trabalhar esse conceito, e como ele é importante para que formemos uma boa ou má 

ideia/visão sobre algo ou alguém, e de como essa visão pode influenciar a vida das 

pessoas. O exemplo dado pela pesquisadora foi: 

Se uma pessoa cresce vendo e ouvindo que pessoas negras são feias, 
inferiores, ou vendo filmes e novelas onde negros interpretam papéis 
subalternos, isso pode influenciar no modo como ela enxerga os negros, ou 
se ela for negra, no modo como ela se percebe no mundo, podendo até gerar 
um sentimento ruim, onde essa pessoa não aceita sua própria aparência ou 
discrimina os outros por isso. 

Antes da ida a campo, realizamos, em um encontro, um Pré-Campo, onde preparamos 

slides reunindo algumas informações sobre a história de formação do bairro, bem 

como fotografias antigas do mesmo, com a intenção de que os alunos notassem a 

participação ativa dos moradores na construção de Nova Rosa da Penha, e de como 

a coletividade é importante para preservação da memória deste local, além de buscar 

surtir nos discentes um sentimento de responsabilidade com relação às coisas 

existentes no local. 
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O conteúdo dos slides do Pré-Campo foram: 

Tema: Pré-Campo – Conhecendo a história do bairro: a nossa História! 

● Como se formou nosso bairro? 

- Nova Rosa da Penha se localiza em Cariacica – ES; 

- O bairro foi criado por volta de 1982: Invasão e loteamentos por pessoas que iriam 

trabalhar no bairro Rosa da Penha, mas que não conseguiram moradia neste local, 

também em Cariacica – ES; 

- As pessoas que ocuparam este local vieram de Vila Velha – ES, Serra – ES e do 

interior da Bahia e de Minas; 

- Só existiam 2 linhas de ônibus; 

- O bairro já possuiu uma lavanderia pública e um chafariz, onde os moradores 

buscavam água para suas casas; 

- O bairro é conhecido como Itanhega até hoje, pois aqui era uma fazenda, chamada 

Fazenda Itanhega; 

- De acordo com um censo de 2010: 13. 849 pessoas habitam este local, sendo a 

maioria mulheres12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
12  Disponível em: <http://populacao.net.br/populacao-nova-rosa-da-penha_cariacica_es.html#> e 

<www.ijsn.es.gov.br/bibliotecaonline/Record/316928>. Acesso em: 03 jun. 2018 
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Figura 5 – Gráficos de Faixa etária da população de Nova Rosa da Penha 

 

Fonte: Portal de índice populacional do Brasil (2015)13 

● Conversando: 

- Vocês gostam de morar no bairro? Por quê? 

- Se pudessem mudar algo no bairro, o que mudariam? 

- Vocês entendem que o bairro pertence a vocês? O que você faz para melhorar esse 
local? 

- Você acha que algo ou algum lugar do bairro representa a sua identidade? 

- Qual a melhor memória que você tem daqui? Já teve alguma experiência ruim? 

Nessa conversa, a maioria das crianças disseram gostar de morar no bairro, e que 

não possuem vontade de ir morar em outro lugar, no entanto, foram unânimes em 

concordar que em outras localidades as pessoas em geral têm medo de ir a Nova 

Rosa da Penha, inclusive, deram exemplos de alguns programas jornalísticos que 

contribuem em retratar uma imagem ruim do bairro na mídia.  

 

 

 

                                            
13Disponível em: <http://populacao.net.br/populacao-nova-rosa-da-penha_cariacica_es.html#>. 

Acesso em: 03 jun. 2018. 
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Figura 6 – Fotos do início da ocupação de Nova Rosa da Penha I e II (A) 

 

 

 

Fonte: Fan page – Facebook #FabioDumerDaSilva (Nova Rosa da Penha) – Álbum “Recordar é Viver” 

– Fotos de domínio para moradores do bairro (2013)14.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
14 Disponível em: <https://www.facebook.com/novarosa.dapenha.3>. Acesso em: 03 jun. 2018. 
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Figura 7 – Fotos do início da ocupação de Nova Rosa da Penha I e II (B) 

 

 

 

Fonte: Fan page – Facebook #FabioDumerDaSilva (Nova Rosa da Penha) – Álbum “Recordar é Viver” 

– Fotos de domínio para moradores do bairro (2013)15.  

Frisamos, durante a discussão, a respeito das fotos para que as crianças reparassem 

o papel dos moradores com relação a construção do bairro, desde a pontos de lazer 

                                            
15 Disponível em: <https://www.facebook.com/novarosa.dapenha.3>. Acesso em: 03 jun. 2018. 
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até a infraestrutura. Tratamos também a respeito da origem das pessoas, e que a 

maioria delas eram negras ou pardas, o que reflete na população ainda atualmente. 

Eles mostraram-se curiosos e risonhos com relação às roupas e aparência das 

pessoas além, é claro,  de tentarem adivinhar onde fica hoje cada local exposto nas 

fotos. 

Algumas crianças ainda conseguiram identificar seus avós, vizinhos ou alguns 

conhecidos nas fotos, e mostram-se receptivos a atividade. Talvez possa parecer ao 

leitor que com essa atividade de Campo fugimos um pouco do foco da pesquisa, com 

relação a História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, ainda mais com relação a este 

tema dentro do livro didático de História das crianças, no entanto, nos vimos dentro 

de uma situação bem complicada junto ao conhecimento das crianças com relação 

aos conceitos de Memória e Identidade, e logo mais, de Representatividade. Pois, 

como trabalhar com as crianças a respeito de sua identidade enquanto negros, 

enquanto descendentes de africanos, se eles, em sua maioria, tinham dificuldade em 

se reconhecerem como negros ou pardos? E, além disso, se eles não conseguiam se 

enxergar enquanto pertencentes do bairro em que moravam desde que nasceram e 

também sua família, como esperar que esses estudantes se vissem reconhecidos e 

enxergassem na história do livro didático a sua própria história? 

Ora, tínhamos toda uma questão para explicar, pois já tínhamos conversado e 

exemplificado em teoria o que significavam os conceitos de Identidade, Memória e 

Representatividade, porém, nesta atividade de Campo observamos uma oportunidade 

de elucidar, no dia a dia dos pequenos, como se encontravam na prática, na vida, e 

como se relacionavam os conceitos, ademais, plantar, mesmo que minimamente, a 

relação histórica de criação do bairro com suas próprias vidas.  

Por conseguinte, após trabalharmos os conceitos de forma aprofundada e 

correlacionada ao cotidiano dos discentes, pudemos adentrar com mais segurança de 

compreensão ao foco principal desta pesquisa.  

Partindo a saída a campo na comunidade, os alunos se dividiram em grupos de no 

máximo 5 participantes e aplicaram os questionários com moradores que estavam 

andando ou exercendo alguma atividade ao ar livre, em frente à escola, nos arredores 

da pracinha de Nova Rosa da Penha I. As perguntas do questionário (Apêndice H) 
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foram elaboradas pela pesquisadora e validadas pela professora regente, e tinham 

por objetivo permitir que os alunos conhecessem mais a respeito da história das 

pessoas que moravam no bairro e, consequentemente, a identidade do mesmo, além 

de perceberem sua própria história contada por outras pessoas. As perguntas também 

foram elaboradas a fim de construirmos uma futura discussão sobre o que as outras 

pessoas do bairro pensam sobre o papel da escola, a importância do local onde 

moram, e ainda, sobre o racismo. 

Figura 8 – Saída a Campo: Realização de questionário aos moradores do bairro – 7º 
ano 

 

 

Fonte: Acervo da autora (2018) 

Os discentes foram orientados anteriormente que possuíam 40 minutos para realizar 

as entrevistas, visto que nos 15 minutos restantes da aula deveriam ser conduzidos 
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de volta a sala de aula. Foram acompanhados pela pesquisadora e pela professora 

regente da turma, com autorização da equipe pedagógica da escola. Foram 

orientados ainda quanto aos locais que não poderiam entrar, por exemplo o Posto de 

Saúde e a Delegacia Militar. Para fotografar aos moradores entrevistados, pedidos 

permissão aos mesmos, logo após explicar que se tratava de um projeto escolar. 

Os alunos mostraram-se desinibidos, e sem ajuda da professora ou da pesquisadora, 

convidaram os moradores a participar e conduziram as perguntas. Após a atividade, 

já em sala de aula, dissemos que cada grupo deveria conversar a respeito das 

respostas dadas pelos moradores e, assim, na próxima aula, iríamos todos discutir 

sobre as pontuações de cada um. 

Já no Pós-Campo, a pesquisadora e a professora, ansiosas por conversar com os 

grupos sobre suas impressões a respeito das respostas das entrevistas, ficaram um 

tanto quanto decepcionadas. Dos 4 grupos, somente 2 levaram para a aula as folhas 

dos questionários, e os outros 2, quando perguntados sobre o paradeiro de suas 

folhas, disseram que esqueceram em casa. Novamente conversamos sobre a 

importância daquela atividade e de como esse Pós-Campo era necessário para 

compreensão e fechamento dos porquês da atividade de Campo. Contudo, esses dois 

grupos se negaram em dizer o que acharam da atividade, e colocaram a 

responsabilidade de falar sobre os colegas que tinham escrito as respostas nas folhas, 

uma vez que ambos tinham faltado, e que ainda as folhas estavam com eles. 

Os grupos que levaram a folha foram bem sucintos ao descrever suas impressões: 

Grupo 1: Ah professora, a mulher que falou com a gente era bem legal, disse 

que mora aqui desde quando começaram a fazer o bairro, que os netos dela 
estudam aqui na escola e que ela acha muito importante ler, que ela gosta de 
ler de tudo, jornal, livro, revista, e que muita coisa tá errada aqui no bairro por 
causa dos próprios moradores. 
Grupo 2: A gente conversou com uma moça que faz enfermagem. Ela disse 

que gosta de ler romance, que ela já estudou aqui na escola, e, sobre o 
racismo, que tinha que ter mais comunicação na escola sobre isso. 

Ficamos de fato bem decepcionadas, eu e a professora regente, ao vermos uma certa 

irresponsabilidade dos alunos com relação a finalização dessa atividade, uma vez que 

além de dois grupos não terem levado os questionários respondidos, se negaram a 
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nos falar suas impressões a respeito da experiência da aula de campo, e os que 

responderam limitaram-se a um “legal”, e mais uma vez, silêncio. 

Sobre a resposta dos moradores a entrevista, temos: dos 5 moradores entrevistados 

nenhum tem vontade de ir embora do bairro; 4 estudaram em escolas do bairro e 

possuem pessoas da família que estudam em escolas do bairro; todas concordam que 

a infraestrutura do bairro precisa melhorar; todas concordam que é importante estudar 

para melhorar o futuro; 3 costumam ler sobre diversos temas, 1 não gosta de ler, e 1 

acha que só precisa ler quem está estudando; somente 2 já foram ou já vivenciaram 

pessoas sendo vítimas de racismo; todas concordam que precisa existir punições 

mais severas para pessoas racistas; e somente 1 disse que uma das possíveis 

soluções para se acabar com o racismo é a comunicação nas escolas. 

A essa altura, tínhamos dúvidas sobre o motivo de todo esse silêncio, sobre esse não-

dizer, e pensamos em como poderíamos continuar a promover, junto aos alunos e 

professores, as próximas atividades, e como que num estalar, percebi que os alunos, 

por vezes se calavam, pois até aquele momento, em toda sua vida escolar, não 

sentiam de fato que seu saber era importante, que sua história, seu ponto de vista, 

era de fato valorizado, e que eles podiam dialogar naqueles encontros, pois de fato, 

sem eles, o projeto não poderia se concretizar, e foi isso que disse a eles. Nesse 

momento, todos balançaram a cabeça, num sinal de aprovação, em que gostariam de 

continuar contribuindo e que iriam se empolgar. 

Os diálogos nos Círculos de Cultura deram-se, majoritariamente, nessa ordem: 

respostas curtas e objetivas, seguidas de silêncio de toda a sala. A pesquisadora dava 

alguns exemplos, e no 7º ano, a professora regente também pedia a palavra às vezes, 

fazendo pequenas inserções, os discentes se mostravam empolgados com a atividade 

seguinte, concordavam com ela, e quando perguntados se gostariam de fazer alguma 

outra coisa, diziam que não, que queriam fazer o que lhes fora proposto. Mas após a 

realização da atividade, ao revisitarmos o que já tínhamos feito, ao procurarmos fazer 

a reflexão sobre a prática, poucos eram os que respondiam ou questionavam, e 

quando o faziam, geralmente davam respostas simples e curtas, mais uma vez ficando 

em silêncio. 
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Várias podem ser as explicações para esse tipo de comportamento, seja medo de 

falar e ser repreendido por dar uma resposta errada, vergonha dos outros colegas, 

desinteresse com o tema, vergonha de falar em público, dificuldade de gerar hipóteses, 

enfim, inúmeras causas. No entanto, dentro dessa dinâmica de dupla diálogo-silêncio, 

nas entrelinhas de gestos, olhares e perguntas tímidas, dos dizeres de “um dia uma 

amiga minha”, sentíamos que pelo menos alguns deles estavam sendo tocados, e que, 

após cada atividade, uma atitude, uma fala, um sorriso, a mudança no jeito de arrumar 

o cabelo, que um empoderamento, mesmo bem pequenino, começava a tocar cada 

sujeito. 

Busquei me colocar no lugar das crianças, como moradora do bairro, que também 

havia estudado ali, e em como eu me sentia quando estava em sala de aula em minha 

adolescência. E como está em Freire (2005) “Não há diálogo, porém, se não há um 

profundo amor ao mundo e aos homens. Não é possível a pronúncia do mundo, que 

é um ato de criação e recriação, se não há, amor que a infunda” (FREIRE, 2005, p, 

45. Grifo do original). As crianças estavam se recriando naqueles momentos, se 

apreendendo em novas situações, percebendo-se como iguais. 

Para o 8º ano, na terceira etapa da Codificação: Exibição e discussão do filme 

“Pantera Negra (2018) ”, do título original “Black Panther”, junto aos professores, 

fizemos a escolha de que os alunos do 8º ano assistissem a esse longa-metragem. O 

mesmo foi      produzido por uma famosa produtora norte-americana, responsável por 

criar filmes de super-heróis baseados em histórias em quadrinhos. Tanto para os 

críticos de cinema, quanto para ávidos fãs e espectadores desse gênero 

cinematográfico em todo mundo, o filme “Pantera Negra” caracteriza um momento 

histórico de conquista à representação e identidade negra16 no cenário de filmes de 

grande bilheteria. Pela primeira vez, em um filme de heróis produzido por Hollywood, 

a grande maioria dos atores é negra, desde os papéis principais, como rainhas e 

príncipes, aos coadjuvantes. Os atores e atrizes afrodescendentes da produção não 

representam somente papéis subalternos ou de pessoas em marginalidade, mas sim, 

papéis de destaque e relevância dentro do contexto social da sociedade representada. 

                                            
16 Disponível em: <https://www.aficionados.com.br/critica-pantera-negra/>. Acesso em: 07 set. 2018. 



117 

 
 

 

Por esses motivos e por apresentar um grande potencial de discussão com os alunos, 

no tocante da produção de uma memória e identidade racial negra e da cultura 

africana, além de ser um filme atual e de um gênero que desperta o interesse de 

crianças e adolescentes em geral, decidimos assistir a esse filme longa metragem 

com os discentes, e suscitar, por conseguinte, atividades e conversas em torno das 

temáticas norteadoras da pesquisa. 

Figura 9 – Exibição do filme “Pantera Negra (2018) ” 

 

Fonte: Acervo da autora (2018) 

Dentre os desafios que enfrentamos no decorrer da intervenção, tivemos que lidar 

com problema de infraestrutura, de uma logística que não atendia a quantidade de 

alunos das turmas, problemas com a chave do laboratório de informática nos dias de 

exibição de slides, vídeos e filmes, e o maior deles: o tempo.  

Havíamos planejado um total de 15 encontros, em 6 etapas de intervenção, no entanto, 

devido aos projetos escolares, feiras de ciências, reuniões de pais e conselhos de 

classe, tivemos que reduzir esse quantitativo em 10 encontros, dentro de 5 etapas. O 

quadro, no início deste subcapítulo, que tem por título “Etapas suprimidas”, evidencia 

quais temas foram retirados do planejamento inicial, devido a essas demandas 

inesperadas. Essas etapas suprimidas dizem respeito aos temas: Religião e 

musicalidade na atualidade, que são remanescentes da cultura africana (Samba, 

Congo, Jongo, Pagode). Optamos por retirar justamente esses temas uma vez que os 

professores regentes já os haviam explorados antes da intervenção, fazendo uso do 

livro didático, e de certa forma, iríamos trabalhar com os mesmos nas outras 

atividades da intervenção. 
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Mediante a esses contratempos, conseguimos realizar a intervenção no 7º ano nos 10 

encontros de nosso replanejamento, todavia, a maioria das reuniões de classe e 

eventos culturais da escola davam-se justamente nos dias das aulas de História do 8º 

ano, de modo que ficamos quase um mês sem conseguirmos realizar qualquer 

atividade com a turma. Ao retornarmos, faltavam poucos dias para o fim do trimestre, 

e os professores não poderiam nos ceder mais aulas, de modo que muitas das rodas 

de conversa não puderam ser executadas, sendo substituídas, portanto, por 

atividades de pesquisa e de produção de textos, e no total, para o 8º ano, dispusemos 

apenas de 7 aulas. 

Desse modo, após assistirem ao filme, na tentativa de otimizar nosso tempo, 

substituímos a roda de conversa por uma produção de texto, onde os alunos deveriam 

descrever suas impressões sobre o filme de modo geral, mas, também, buscando 

focar em aspectos culturais da trama, da representação de papéis dos atores negros, 

da sua visão com relação a essa experiência e, ainda, se quisessem, poderiam 

completar a narrativa contando se já viram ou vivenciaram alguma cena de racismo. 

Figura 10 – Capa de produção de texto sobre o filme “Pantera negra (2018) ” 

 

Fonte: Acervo da autora (2018) 
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Os relatos a respeito da opinião dos alunos foram bem empolgantes e emocionantes, 

a seguir, separamos alguns trechos de trabalhos: 

- “Eles mostram como os africanos se ‘sente’, como, eles ‘vive’, como se ‘vestir’, como 

usam seus acessórios, etc... Moral do filme: ele se escondia, por causa do racismo, 

por causa que os outros fizeram racismo com eles, só porque eram negros [...]”. 

- “Eu achei muito interessante esse filme por 90% dos atores serem negros, pois na 

maioria dos filmes normalmente é o ‘alcontrário’, e o papel dos atores negros são de 

bandido, empregados, servo e etc., mas nesse filme o rei é um negro, a general é uma 

negra. O herói é um negro [...]. Uma coisa interessante também, é que no começo do 

filme um dos vilões é um branco”. 

Sobre o relato acima, percebemos como os alunos ficaram impactados e se sentiram 

representados, e como se sentiam orgulhosos por isso. Neste intento, mediatizados 

pelo mundo, ao comparar o mundo a sua realidade, os alunos se sentem valorizados 

e dispostos a se impor no mundo, entendem que podem estar em qualquer lugar que 

quiserem e que são, assim, capazes de transformar sua realidade.  

Não foi, em momento algum, nosso objetivo, demonizar o branco e as suas 

realizações, uma vez que na fala do aluno ele ressalta seu espanto em ver num filme 

onde negros são valorizados e a existência de um vilão que é branco, mas a discussão 

aqui levantada é de que os negros podem ocupar os papéis sociais que quiserem, e 

que todos têm direito de serem representados de maneira positiva e de verem sua 

cultura mostrada ao mundo em pé de igualdade a todas as outras. 

Um dos relatos descreve uma experiência de racismo presenciada por uma aluna: 

- “Eu já vi preconceito racial, eu tinha uma amiga, ela tinha cabelos escuros e curtos, 

e pele negra, todos ‘zuavam’ e zoam ela por causa disso. Uma vez estava eu e ela e 

chegaram em mim e dizendo: como você tem coragem de andar com ela, ela é feia e 

preta e você é branca, ‘se’ tá passando vergonha. Eu não liguei tanto, deixei pra lá, 

‘mais’ fiquei triste preocupada se ela tinha ouvido”. 

Num dos relatos, uma aluna diz: 
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- “Um filme legal que mostra a união dos povos africanos, a trilha sonora é boa, por 

mais que eles sejam negros”. 

Ficamos nos indagando se esse “por mais que eles sejam negros” foi dito no sentido: 

“o filme é bom e eles valorizaram os negros e suas músicas, ao contrário de outros 

filmes com negros” ou “o filme é bom, por mais que eles sejam negros”. Preferimos 

acreditar na primeira hipótese. 

Entendemos que nesse momento, trabalhamos principalmente em destaque ao 

universo temático das crianças, como sugerido por Freire (2005), pois os filmes de 

super-heróis são uma realidade presente no cotidiano dos mesmos, além disso, eles 

puderam trazer a realidade dos personagens dos filmes para situações de seu dia a 

dia. Apesar de termos um tempo curto de diálogo em sala, entendemos os 

questionários e produção de relatos como uma boa estratégia para driblar essa 

situação, já que escrevendo, as crianças se desinibiam com mais facilidade, expondo 

suas opiniões, anseios e modos de pensar e, a partir delas, pudemos dar 

prosseguimento às atividades seguintes. 

Destacamos ainda as respostas dos alunos em parte do último questionário entregue 

para responderem em casa (Apêndice L), no seguinte gráfico.  

Gráfico 1 – Olhares dos alunos – o que mais chamou a atenção no filme 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Gráfico 2 – Já tinha assistido algum filme que tratasse a respeito da temática africana? 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Nesses últimos dados destacamos que mais da metade da turma nunca havia 

assistido nenhum filme com a temática africana. Isso explica o impacto que o mesmo      

deteve sobre eles, principalmente em relação aos atores negros em papéis de 

destaque. Destacamos então, a importância do ensino com ludicidade como grandes 

aliados aos materiais didáticos. 

Freire (2005) destaca que o conteúdo programático da educação libertadora, pautada 

no diálogo entre iguais, “deve ser elaborada a partir da situação presente, existencial, 

concreta, refletindo o conjunto de aspirações do povo” (FREIRE, 2005, p. 49). Ao 

analisarmos os dados, entendemos que os alunos aspiravam por representatividade, 

por verem no estudo escolar a sua vida cotidiana, por terem voz e suas opiniões 

ouvidas e respeitadas, principalmente por seus colegas de sala e que, com o passar 

das atividades, eles deixavam suas aspirações cada vez mais claras e perdiam o 

medo de se pronunciarem dentro do projeto. Perdendo o receio de enuciarem a sua 

palavra. 
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Apesar das dificuldades, tivemos total apoio da escola em geral e dos professores das 

turmas, que se mostraram abertos a experiência e sempre prontos a ajudar e contribuir. 

Optamos, na descodificação com a etapa 4: “O Congo – História e permanências” e a 

primeira validação do produto educativo resultado desta pesquisa, o paradidático: “A 

Casaca de Diara”, tratar desse tema, uma vez que uma minoria de alunos da turma já 

haviam tido contato com essa manifestação cultural, por ela ser uma manifestação 

típica do Espírito Santo possuinte de algumas peculiaridades marcantes em Cariacica-

ES, e por entendermos – pesquisadora e professores regentes – que muito pouco os 

alunos conhecem de sua própria história e da história de seu município. Dessa forma, 

tínhamos uma oportunidade ímpar de conversar com as crianças a respeito de como, 

em nossa cultura, estão vivas um amálgama de várias culturas e que todas devem ser 

respeitadas. 

Conseguimos levar as duas turmas para terem essa aula na sala de vídeo, e assim, 

estruturamos os seguintes slides para nosso auxílio: 

SLIDES: 

 
Tema da aula: CONGO CAPIXABA - O CARNAVAL DE MÁSCARAS DE RODA 

D’AGUA.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
17 Disponível em: <http://www.cchla.ufrn.br/espacialidades/v12/dossie_11.pdf>. Acesso em: 18 maio 

2018. 
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Figura 11 – Congo de Cariacica I 

 

Fonte: Prefeitura de Cariacica (2018)18 

Como surgiu o congo no Brasil? 

● Congo: Manifestação folclórica que surge em um universo próprio de danças e 

cantigas coreografadas, liderados por um Mestre; 

● De acordo com a UNESCO, folclore é sinônimo de cultura popular e representa 

a identidade social de uma comunidade através de suas criações culturais, coletivas 

ou individuais e é, também, uma parte essencial da cultura de cada nação; 

● Os índios, antes da chegada dos negros ao Brasil, já realizavam danças 

ritualísticas usando tambores de madeira oca e tecido de couro de animais, com as 

chamadas Bandas de Índios. A casaca, provavelmente, é também de origem indígena; 

● A dança e música dos negros trouxe um caráter mais animado ao ritual 

indígena; 

● Os primeiros grupos musicais denominados Bandas de Congo, teriam surgido 

no Brasil por volta da metade do século XIX, através da cultura de nossos 

afrodescendentes. Essa expressão, que segundo os negros, lembrava a África; 

                                            
18 Site da Prefeitura de Cariacica – ES. Disponível em: 

<http://www.cariacica.es.gov.br/turismo/conheca-cariacica/cultura-e-tradicao/>. Acesso em: 19 jun. 
2018. 
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● Principais instrumentos: tambores, casaca, chocalhos, cuíca, pandeiro, apitos 

e triângulo. Cada um dos instrumentos foi introduzido por um povo (Indígenas, 

africanos e europeus); 

● O congo é composto pela ritualística, batuque e religiosidade dos indígenas, 

africanos e europeus; 

● O cortejo, no nosso estado, está sempre associado a um santo da igreja 

Católica, que é homenageado no nome da banda e no estandarte de cada uma delas, 

por exemplo, Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo e São Benedito, 

padroeiro dos escravos. 

● Algumas das Bandas de Congo de Cariacica: Banda de Congo Santa Isabel; 

Banda de Congo Mestre Tagibe; Banda de Congo São Sebastião de Taquaruçu; 

Banda de Congo São Benedito de Boa Vista; Banda de Congo São Benedito de 

Piranema; 

● A maioria dos mestres das bandas são homens, que durante o cortejo se 

vestem de camisa e calça; 

● As mulheres se encarregam da cantoria e da dança. Vestidas de blusa e saias 

ou vestidos longos e enfeites, nas cores de cada banda vão a frente presentando 

rainhas e levante o estandarte com o Santo de louvor; 

● Peculiaridades do congo de Roda d’água: A história de João Bananeira. 
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Figura 12 – Congo de Cariacica II 

 

 

Fonte: Prefeitura de Cariacica (2018)19 

Após a explanação do conteúdo dos slides, passamos um vídeo20 do Carnaval de 

Máscaras de Roda D’água (2014) a fim de exemplificar os slides e para que os alunos 

mergulhassem e visualizassem com mais facilidade esse universo festivo, rico em 

diversidade e que faz parte do nosso povo. 

                                            
19   Site da Prefeitura de Cariacica – ES. Disponível em: 

<http://www.cariacica.es.gov.br/turismo/conheca-cariacica/cultura-e-tradicao/>. Acesso em: 19 jun. 
2018. 

20   Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=y8M0EZDw_Ys>. Acesso em: 19 jun. 2018. 
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Levamos três casacas, de mestres capixabas diferentes, e deixamos os alunos 

tocarem e observarem as características, enquanto falávamos do processo de 

produção desse instrumento musical e de seu significado para os negros que 

inseriram neste instrumento indígena uma cabeça esculpida. 

Os alunos demonstraram encantamento pelo instrumento, posto que a maioria nunca 

foi a uma festa de congo e nunca havia visto uma casaca pessoalmente. 

É impressionante perceber quão alienados estamos de nossa própria cultura, de como 

nós nos formamos enquanto pessoas, das características culturais e históricas que 

nos compõem, que nos caracterizam, seja na fala, no modo de vestir, andar e na forma 

como nos divertimos ou reagimos diante de determinadas situações. É impressionante 

perceber que devido a falta do conhecimento de nós mesmos enquanto coletividade, 

enquanto indivíduos que compõem uma sociedade cheia de peculiaridades e 

particularidades, somos cheios de preconceito em detrimento a individualidade do 

outro. 

Durante essa aula, enquanto as crianças assistiam principalmente ao vídeo da 

congada em Roda D’água, ficamos atentos a expressões ditas por eles, por exemplo: 

“Misericórdia! ”, “Nossa senhora, tá queimado! ”, “Essa música parece ‘macumba’! ”. 

É claro que os comentários foram feitos a canto de boca, e foram seguidos de risadas, 

alguns até se benzeram fazendo o sinal da cruz.  

Ora, era doloroso pensar que após toda a discussão que vínhamos fazendo desde o 

primeiro encontro, além das aulas já ministradas pelos professores regentes antes da 

intervenção a respeito da história africana e afrodescendente, que os alunos ainda 

tinham esse tipo de comportamento quando confrontados com o novo. Mas, por fim, 

compreendemos que uma coisa era falar da formação da nossa história, de como uma 

memória forma um indivíduo, e outra era mostrar de forma palpável uma memória viva, 

acontecendo na história, e confrontá-la com a teoria, como é o caso do congo, nessa 

parte da descodificação. 

Apesar dessa situação, notamos parte dos alunos empolgados com a aula e o tema, 

alguns inclusive já haviam participado de projetos sociais onde se ensinava o congo, 

e a tocar alguns instrumentos do mesmo. No entanto, além de todos quererem tocar 
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as casacas e termos uma certa euforia, nos momentos de diálogo, quando tentávamos 

perceber e entender as impressões deles de forma verbalizada, na maior parte das 

vezes eles pareciam se sentir envergonhados, e não respondiam aos 

questionamentos levantados por nós. 

Figura 13 – Aula sobre congo e validação do material educativo (7° e 8º ano) 
 

 

Fonte: Acervo da autora (2018) 

Ao refletir sobre esses silêncios, percebemos que mediante a uma vida inteira ouvindo 

parte de a sociedade demonizar a cultura africana, e aceitando essa situação, é 

compreensível que as crianças tivessem essa dificuldade de mudar suas opiniões a 

respeito da cultura negra, de religiões até então rechaçadas, e deixadas de lado. 

Sabemos que não se muda sua própria consciência da noite para o dia, e que, apesar 

dessas situações, tínhamos feito grandes avanços, pois os alunos estavam sendo 
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alcançados em refletir sobre a história do outro, sobre a dor do outro, em como a 

história do outro se imbricava com a sua própria e em como a história do outro era 

também sua história. 

Nessa mesma aula, conseguimos também apresentar aos alunos o protótipo do 

material educativo proveniente dessa pesquisa, um paradidático contendo uma 

história a respeito do congo de Cariacica que recebeu o nome provisório de “A casaca 

de Diara ”. O livro foi elaborado pela pesquisadora e apresentamos o seu protótipo 

aos alunos e aos professores para que ambos pudessem ter um primeiro olhar sobre 

o mesmo, dar sugestões e dizer possíveis inquietações, realizando assim uma 

primeira validação. 

Voltamos a escola, com um questionário (Apêndice M) a respeito do material, após o 

processo de diagramação, para realização de uma segunda validação e, assim, 

podendo transformar o livro em um e-book. Nesta segunda validação, pudemos 

analisar os seguintes dados a respeito da opinião dos estudantes sobre o material: 

(1). O título do material explica bem o conteúdo da história? Sim: 100% Não: 0% 

(2). Você conseguiu entender a história com facilidade: Sim: 92% Não: 8% 

(3). Você mostraria essa história família ou amigos? Sim: 92% Não: 8% 

(4). Você acha que a história do livro é importante para sua vida? Sim: 75% Não: 25% 

Ao percebermos a disparidade das porcentagens da pergunta 4 se comparada às       

outras perguntas, buscamos entender as inquietações dos discentes sobre essa 

questão. Positivamente encontramos: 

- “Sim, pois ajuda a trabalhar nossa cultura de forma leve e didática, além de ajudar 

na formação da cultura cariaciquense para todas as idades”. 

- “Sim, para combater o preconceito”. 

- “Sim, porque fala da cultura africana e sobre a história do João Bananeira e sobre a 

casaca. E fala sobre ‘união que é bom’”. 
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- “Sim. Pois relata um pouco da nossa cultura”. 

Em contrapartida, trouxemos o comentário abaixo para exemplificar as respostas 

negativas: 

- “Não muito. Porque essa é uma religião diferente da minha”. 

Aqui, tivemos um sobressalto. Esperávamos, realmente, que as crianças 

entendessem que por mais que a cultura africana não estivesse presente em suas 

vidas conscientemente, uma vez que mesmo sem percebermos ela está, de fato, 

imbricada na sociedade brasileira, mais uma vez buscamos entender a dificuldade 

que o ser humano tem em mudar suas concepções de um dia para o outro e de aceitar 

o que lhes pareça diferente, ademais, precisamos também respeitar a opinião dos 

outros, que são nossos iguais (FREIRE, 2005). 

Além disso, enxergamos um progresso nessa situação: os alunos estavam deixando 

o silêncio para, enfim, exporem suas concepções. Este foi o primeiro questionário em 

que elas, efetivamente, explicaram e justificaram suas respostas. Demonstravam 

assim, mais segurança em dizer sua palavra (FREIRE, 2005). 

Assim, tivemos a ideia, junto aos professores, de propor que os estudantes      

realizassem oficinas, utilizando atividades que eles escolhessem para apresentar, a 

partir do tema gerador “Cultura africana e afro-brasileira”. Com relação ao que 

estavam compreendendo até então, entrando na quinta e última etapa da 

descodificação e reflexão sobre a prática “Preparação e apresentação das oficinas e 

Roda de conversa sobre a intervenção”. 

Demos sugestões de várias atividades que poderiam ser realizadas, por exemplo, 

jograis, paródia, teatro, música, danças, poesias, apresentação com cartazes, pinturas 

e etc, enfim, quaisquer atividades que os discentes se sentissem à vontade em fazer, 

a partir do tema gerador principal escolhido por todos.  

Seguimos a ideia inicial de que devíamos ter um tema gerador baseados na 

metodologia de Freire (2005) com os círculos de cultura, no entanto, na busca de fazer 

uma adaptação ao método e de deixar os discentes  mais à vontade quanto ao assunto 
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que tratariam (o tema que tivessem mais afinidade ou que gostassem mais de tratar)      

escolhemos o tema gerador e deixamos que eles escolhessem o assunto de suas 

apresentações a partir desse primeiro e de tudo que já havíamos estudado. 

Cada turma teve uma semana para preparar suas atividades que foram, 

posteriormente,  apresentadas em sala e em grupos de no máximo 5 componentes, 

com até 10 minutos no público. Entendemos que o tempo foi curto, mas, como já 

estávamos com o horário das aulas restrito, não tivemos outra alternativa para que 

todos apresentassem em uma única aula. 

Os temas escolhidos pelos alunos das turmas foram: Racismo, escravidão, cultura e 

congo, onde destacamos o “racismo” como o que apareceu com mais frequência. As 

atividades escolhidas para as oficinas foram: Jogral, poesia, cartazes, pintura e teatro. 

As apresentações e atividades elaboradas por eles embasam-se ainda em Vigotsky, 

quando ele nos afirma que “o objetivo da atividade prática é a natureza, a sociedade 

ou os homens reais. O fim dessa atividade é a transformação real, objetiva, do mundo 

natural ou social para satisfazer determinada sociedade humana” (VIGOTSKY, 2016, 

p. 227). Dessa forma, a atividade prática somada a teoria consciente, leva a 

transformação social, que é feita por e para os homens e mulheres. Nosso intuito foi 

de, a partir de suas próprias inquietações a respeito do tema estudado no projeto, que 

os alunos e alunas pudessem expressar o que tivessem compreendido, que tivessem 

um momento de protagonismo social, de empoderamento, para que assim 

percebessem seu poder e responsabilidades frente às transformações de seu próprio 

dia a dia, de sua vida e dos demais, para, então, melhorá-la para o bem de todos. 

As apresentações foram bem descontraídas, o que nos passou a impressão que 

fizemos a escolha certa em deixá-los decidir sobre o que fariam. É claro que eles 

demonstraram certo nervosismo, mas em todos os grupos que se apresentaram 

sentimos dedicação e interesse sobre o assunto, além da importância ao tema que 

propuseram. Digo isto, pois, apesar do tempo apertado, a turma de 7º ano atrasou em 

duas aulas suas apresentações, e a do 8º, em uma aula, uma vez que chegado o dia, 

quase nenhum grupo tinham realizado a proposta lançada por nós. Mesmo os 

professores estendendo o prazo para a realização das oficinas, no dia final ainda 

tiveram grupos que não haviam feito suas atividades. 
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Por conta disso, não pudemos fazer o momento de confraternização que idealizamos, 

já que o tempo não estava ao nosso favor.       

Figura 14 – Apresentação das oficinas 7º ano – Teatro e poesias 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora (2018)
 

Achamos de bom tom trazermos aqui alguns trechos das poesias criadas e 

declamadas pelos estudantes. No 7° ano temos: 

Poema: “Valorizando o negro” 

“Chega de racismo 
De história mal contada 
Chega de hipocrisia 
De mentira esfarrapada 
Esse preconceito infeliz 
Que por aí diz 
Que negro não vale nada [...]. 
Chega de arrogância 
Branco tenha cuidado 
Com preconceito em alta 
Pois quem muito se exalta 
É sempre humilhado 

Preto, branco e mulato 
Vamos nos uni 
O preconceito é horrível 
E não é ‘pra’ existir 
Já que todos somos irmãos 
Nessa grande nação 
Espalhada por aí 
A consciência negra 
Quer exatamente 
Provar que somos iguais 
E não diferentes 
São lutas populares 
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Como as de Zumbi dos Palmares 
Que morreu pela sua gente 
É preciso desde já 
Como amor todo gentil 
Acabar com o preconceito 

E ver em nosso Brasil 
O negro sorrindo 
Tanto como a Daiane dos Santos 
Pelé e Gilberto Gil”

Figura 15 – Trabalhos do 7° ano – Cartaz e pintura 

 

Fonte: Acervo da autora (2018) 

Figura 16 – Apresentação das oficinas 8º ano (1) 

 

Fonte: Acervo da autora (2018) 
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Figura 17 – Apresentações das oficinas 8º ano (2) – Teatro e poesia 
 

Fonte: Acervo da autora (2018) 

Figura 18 – Trabalhos do 8º ano – Cartazes 
 

Fonte: Acervo da autora (2018) 

Separamos também um trecho de um dos poemas apresentados pelo 8° ano, que 

segue: 

“Cabelo duro? Não. 
Meu cabelo é cacheado, livre, solto, macio, afro, encaracolado 
Duro é ter que conviver, e ainda ter que ouvir 
Pessoas de pensamentos e valores tão ridículos e ultrapassados”. 

Durante as apresentações, uma aluna do 7º ano levantou e fez um discurso 

emocionado a todos, dizendo que se nega a realizar trabalhos em grupo e está sempre 

solitária na sala, porque os outros colegas às vezes a tratam com preconceito, por ela 

pertencer a uma religião de origem africana. Então, ela optava por se afastar      para 

não sofrer com as situações de mau gosto em que os colegas de sala a submetiam. 
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Todos ficaram visivelmente envergonhados e, apesar de não falarem nada, nem 

mesmo com pedido de desculpas encaramos a situação de forma positiva, uma vez 

que fora no decorrer do projeto que esta estudante se  sentiu confiante o suficiente 

para externar suas angústias e todo sofrimento que vinha sendo abafado por muito 

tempo. Os silêncios estavam sendo derrubados. 

Com os trabalhos em grupo, mediatizados pelo meio social que foi regulado e 

organizado pelos professores com a valorização da sua experiência, construímos 

juntos o conhecimento (VIGOTSKY, 2016). Unidos, a partir de diálogos entre iguais, 

sem soberba e sem imposições, os alunos puderam compreender e demonstrar por 

meio dos trabalhos desenvolvidos, que respeito e amor são construídos e que 

devemos esse tratamento a todos. Ao poder escolher os temas e as atividades que 

realizariam, os alunos puderam se sentir à vontade para romper os silêncios e 

pronunciar sua palavra em sala de aula, na frente de seus colegas, mas para além 

disso, levar o que fora construindo em totalidade e em grupo, para suas casas, suas 

famílias, para seus amigos e para o futuro. 

Na aula que se seguiu, na última etapa de intervenção e em nosso último encontro, 

onde tentamos fazer uma reflexão sobre toda a prática construída, realizamos uma 

conversa com os alunos e professores sobre suas impressões e considerações a 

respeito dos momentos que compartilhamos. 

Os dois docentes pediram a fala ao final da intervenção e os alunos, em sua maioria, 

se sentiram constrangidos em falar, sendo que, apenas alguns tomaram a palavra 

para tentar expor sua opinião: 
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Alunos: Eu quero te agradecer por você ter vindo aqui fazer o projeto com a 

gente, e te desejar sorte no seu projeto, estudo. 
Alunos: Quero agradecer a sua presença aqui conosco, cada um de nós 

agradecemos muito o que você fez pela gente [...] porque você é uma pessoa 
muito boa, que ajudou muito a gente nesse trimestre... 
Alunos: Eu quero te agradecer por tudo, por não deixar a gente ficar copiando 
“dever”, e foi muito legal ter você aqui, eu amei a sua matéria, é muito legal! 
Professor 8° ano: Eu quero agradecer sua presença conosco [...] vi a 

importância de valorizar tanto a questão racial, as etnias, raças, e 
principalmente o trabalho que você fez de conscientização com relação ao 
preconceito, do racismo né, dessa valorização da cultura, do povo negro [...]. 
Quando eu vejo uma pessoa com sentimento de racismo né, de colocar o 
negro como se fosse inferior, isso me indigna, e a gente tá vivendo uma 
situação no Brasil que é muito perigosa [...] então a gente tem que ter essa 
conscientização, e aí quando a gente estuda história é pra que gente não caia 
nessas armadilhas da vida, não é à toa que a gente estuda história, a gente 
tá construindo uma memória, e construir uma memória não é fácil, leva muito 
sofrimento, muita dor, e a gente sabe que o povo africano, os negros na África, 
até hoje, uma África que era muito rica, hoje milhares de africanos estão na 
miséria por causa dos europeus, por causa dos brancos que forma lá e 
destruíram, e escravizaram todo um continente. Parabéns a Mileide pelo 
trabalho que ela tá desenvolvendo, no mestrado, que é um trabalho que será 
importante para a comunidade. E este trabalho a gente espera que daqui 
mais um tempo outros alunos que vão estar pesquisando possam aprender 
cada vez mais e aí a gente construir um Brasil sem preconceito, sem racismo, 
sem diferença de classe, sem diferença de cores, um Brasil de igualdade. 
Professora 7° ano: Nós temos certeza que apesar de ter sido curto o período, 

porque esse projeto a gente poderia estender até o mês de novembro, que é 
o mês que a gente fala sobre a consciência negra [...], mas a gente percebe 
que ao longo desse projeto houve uma mudança, houve também por parte 
dos nossos alunos um pouco do interesse, que eu não pensei que eles 
fossem passar aquilo que eles passaram, de vivência deles, que nós tivemos 
o exemplo na vida de alguns conceitos que você passou pra gente, que foi 
isso dá força, da identidade. 

Neste último encontro, recolhemos o último questionário respondido pelos alunos. 

Gostaríamos de compartilhar aqui algumas das falas dos alunos, a respeito de sua 

visão final sobre o projeto, suas conclusões, elogios e críticas. 

As colocações são dos alunos das duas turmas: 

- “Achei legal, aprendemos bastante sobre nossos antepassados”. 

- “Eu achei muito boa, a pesquisa nos fez entender e fazer atividades legais”. 

- “Bom, só elogiar, pois foi muito interessante, diferente e legal. Nos ajudou a entender 

melhor sobre os temas abordados”. 

- “Eu gostei bastante da pesquisa, gostei das atividades. Alguns colegas não levaram 

a sério, mas que bom que não afetou a pesquisa”. 
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- “Apenas tenho elogios, pois foi uma pesquisa interessante e que vou levar para o 

resto da vida”. 

- “Olha, eu gostei muito da pesquisa. Você sabe muito bem explicar, consegui 

entender tudo. E a oficina foi a melhor coisa, não desmerecendo as outras atividades. 

Não tenho ‘nem uma’ dúvida e reclamação. Parabéns Mileide. Obrigado por escolher 

a gente! ”. 

A única sugestão dada pelos alunos foi de que nós disponibilizássemos o material 

educativo,] para que outros alunos pudessem ter acesso. Explicamos que assim que 

estivesse tudo pronto, a pesquisadora retornaria à escola e passaria o endereço 

eletrônico do material para todos poderem compartilhar nossa pesquisa. Nenhuma 

crítica foi feita. 

Deixamos para destacar por último a fala de uma aluna do 7º ano, proferida no 

momento da roda de conversa em que refletíamos sobre nosso percurso. A fala da 

aluna emocionou a todos e sintetizou o que sentíamos, de forma que ali, sem sombra 

de dúvidas, percebemos que mesmo estando em silêncio, com vergonha de se 

pronunciarem, os discentes interiorizaram o nosso objetivo mais importante: a auto 

aceitação de sua identidade, de quem eles são: 

Tudo que eu disser agora será com meu coração. Eu acho incrível como em 
pleno século XXI ainda exista preconceito. Quanto tempo levará pra vocês 
entenderem que a cor da minha pele, a minha roupa ou a minha forma de 
querer me expressar, sou eu quem decide [...] Pensem como é não estar 
dentro do padrãozinho que a sociedade impõe. E não! Isso não é drama, é o 
que as pessoas hoje em dia enfrentam [...]. Vocês sabem o que é respeito? 
Eu não peço para que você aceite a minha condição, só me respeite! Só 
aprenda a respeitar. E antes de tudo pense se o que você irá dizer é certo 
[...]. E lembre-se: viver é incrível e você pode ser quem você quiser.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



137 

 
 

 

Figura 19 – Reflexão sobre as atividades e agradecimentos 

 

 

Fonte: Acervo da autora (2018) 

As discussões e atividades detiveram foco nas relações étnico-raciais e no livro 

didático de história, porém, apesar desse tema pontual, ao falarmos de respeito, 

formação de identidade e representatividade, alguns assuntos, por exemplo, o 

feminismo, preconceito a partir do local que as pessoas moravam, teve presença 

marcada nas rodas de conversa, pois, como sabemos, a vida é para além de 

temas/conteúdos estudados de forma isolada. A vida é o movimento desses 

conteúdos, interagindo, se interpenetrando, se modificando e modificando os sujeitos. 

Senti uma grande dificuldade em conseguir promover a participação ativa dos 

professores, onde percebi que os mesmos apresentaram certos empecilhos para 

entender que a pesquisa era uma construção coletiva. Digo isto por observar que      

eles custaram a se envolver ativamente no desenvolvimento das atividades –  talvez 
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por acreditarem ainda no imaginário de que a pesquisa pertencia somente a mim, 

mesmo após as explicações a respeito do propósito da intervenção e da pesquisa 

participante. 

Somada a essa dificuldade, entendemos que os docentes também tinham uma grande 

demanda por parte do setor pedagógico da escola, no sentido de cumprir horários, 

preencher pautas e relatórios, e atender aos responsáveis dos alunos, sem contar 

com os prazos para trabalhar vários conteúdos em sala.  

As atividades realizadas não puderam ser planejadas com os representantes 

discentes ela falta de tempo, já que os professores possuíam um conteúdo a ser 

trabalhado em sala até o final do bimestre, e que os alunos, mesmos em atividades 

simples que lhes foram confiadas, em grande parte não realizaram as mesmas, 

mesmo os docentes regentes e a pesquisadora tendo ressaltado a importância da 

atividade, o que deveria ser feito, a data de entrega, apresentação  e que as atividades 

seriam pontuadas pelos professores.  

Compreendo, todavia, que todos esses percalços fazem parte da dialética educacional      

e, mais que isso, fazem parte do dia adia real dos professores na escola e de todos 

as dificuldades que encontram ao tentar construir com seus alunos um conhecimento 

coletivo ao realizar uma aula diferenciada, ao tentar sair da teoria de textos e adentrar 

nos temas tal qual se realizam no cotidiano.  

Assim sendo, encaramos todo o processo de forma positiva mesmo os momentos em 

que não conseguimos realizar as atividades como planejamos. Pois, como já      

observado em linhas acima, o movimento do conhecimento perpassa os sujeitos, 

transformando-os. À vista disso, alunos, professores e a pesquisadora foram 

atravessados pela realidade e conhecimentos dessas crianças. 

Apreendemos que, assim como em Freire (2005) pautamos nossa pesquisa em 

alcançar uma “educação problematizadora, de caráter autenticamente reflexivo, que 

implica num constante ato de desvelamento da realidade” (FREIRE, 2005, p. 40). Bem 

como em Vigotsky (2016), onde os educandos, que não foram considerados como 

depositários de conteúdo, tiveram seu saber presente dentro de toda a intervenção, 

onde puderam protagonizar, mediados pelos professores e pelas situações do meio, 
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a construção de sua aprendizagem. A pesquisa, apesar de enfrentar dificuldades 

típicas das existentes no ambiente escolar, foi produtiva e libertadora, na medida em 

que os alunos puderam se sentir livres para se expressarem e proferirem sua palavra, 

apresentarem seus argumentos, seus sofrimentos e suas dificuldades, tendo em 

mente que estes podem ser transpostos. Ainda, que através de pronunciar seu mundo, 

junto aos seus iguais, mesmo com suas peculiaridades, somos capazes de mudar a 

realidade opressora, não só do racismo, mas de tantos outros anseios que perpassam 

a vida em sociedade. 
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6 ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS 

Realizamos a análise dos dados coletados por intermédio do processo de avaliação 

de livros didáticos de História, em Holien Gonçalves Bezerra (1999) e de Oliva (2009).       

O primeiro autor foi escolhido  pela direcionalidade do mesmo a disciplina de História 

nos livros. Oliva (2009) propõe, em suas pesquisas, uma avaliação da história e 

cultura africana e afro-brasileira dentro dos livros didáticos.  

O objetivo de seu método avaliativo é o de transformar o livro “de fato, em instrumento 

de trabalho eficiente e confiável” (BEZERRA, 1999, p. 195). E Oliva (2009), entende  

[...] a produção dos livros didáticos e seu emprego nas salas de aula se 
revelam instrumentos de significativa participação na construção das 
referências mentais e dos conhecimentos que estudantes e docentes 
carregam sobre os temas ali trabalhados, ou suprimidos (OLIVA, 2009, p. 
214). 

Ou seja, os temas que são expostos ou suprimidos nos e dos livros didáticos      

possuem significativa influência na maneira que professores e alunos 

constroem/formulam seus pensamentos e visão de mundo. 

Ambos os autores, neste texto, irão se completar, o primeiro discorre sobre as 

características dos livros didáticos específicos de História e o segundo em como a 

história e cultura africana e afro-brasileira vem sendo retratadas nestes. 

Bezerra (1999) nos mostra de forma clara qual seria o papel da História e do livro 

didático, que citaremos aqui, para que fique claro ao leitor os pontos-chave defendidos 

por ele e que nós adotaremos: 

O objetivo central da História é a compreensão dos diferentes processos e 
sujeitos históricos, das relações que se estabelecem entre os grupos 
humanos, nos diferentes tempos e espaços, sempre a partir de uma efetiva 
dimensão de contemporaneidade. A História é um processo de compreensão 
humana das diferentes e múltiplas possibilidades existentes na sociedade, a 
partir da experiência do presente; portanto, deve possibilitar ao aluno uma 
compreensão ativa da realidade, condição para o desenvolvimento e a 
formação da cidadania. O livro didático, dessa forma, não pode ser exposição 
fria e mecânica de conhecimentos adquiridos e transmitidos. Tendo por 
objetivo desvendar a experiência dos homens vivendo no tempo, em 
sociedade, e empreender a compreensão ativa da realidade social, a História 
quer ser um elemento de tomada de consciência para as pessoas que a ela 
se achegam. Assim, o texto deve, de alguma forma, ser capaz de envolver o 
aluno, considerado como sujeito que tem consciência de estar, a seu modo, 
fazendo História (BEZERRA, 1999, p. 196-197). 
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Oliva (2009), por sua vez, defende a importância de estudarmos a História da África e 

de reconhecermos sua relevância, assim como damos atenção a história de outros 

povos, visto que 

Não é assim que fazemos com a Mesopotâmia, a Grécia, a Roma ou ainda a 
Reforma Religiosa e as Revoluções Liberais? Muitos irão reagir à minha 
afirmação, dizendo que o estudo dos citados assuntos acima muito explica 
nossas realidades ou alguns momentos de nossa História. Nada a discordar. 
Agora, e a África, não nos explica? Não somos (brasileiros) frutos do encontro 
ou desencontro de diversos grupos étnicos ameríndios, europeus e 
africanos? Aí está a dupla responsabilidade (OLIVA, 2003, p. 424). 

Assim, mediante as afirmações, como historiadora, e em saber do compromisso que 

se deve ter com a escrita dos livros didáticos visto a maneira impactante que estes 

surtem na formação cidadã dos alunos,  compreendemos que análise dos livros/fontes 

usados na escola lócus da pesquisa deve estar empenhada em contribuir à vida dos 

sujeitos da pesquisa, de maneira que estes possam se enxergar como capazes e 

preparados a gerir os rumos de sua história, nessa sociedade, a partir do 

conhecimento das histórias de nossos antepassados. 

Os livros analisados, como já dito, são os do 7º e 8º anos de História, utilizados na 

EEEF Zaíra Manhães de Andrade no ano de 2018. São eles, respectivamente, parte 

da coleção “História Sociedade e Cidadania” (2012), do autor Alfredo Boulos Júnior. 

O autor, como mostramos no capítulo de “Diálogo com os pares”, em parte de suas 

pesquisas, tem se dedicado ao estudo dos livros didáticos e de seu papel no ambiente 

escolar, e ainda, mais profundamente, ao estudo da África e sua História e Cultura 

dentro dos livros de História, especificamente. 

A análise dos livros se desdobrou, assim, a partir de tópicos elaborados com base nos 

ideais norteadores dos autores citados anteriormente. Mas, antes de nos 

desdobrarmos sobre eles, precisamos esclarecer ao leitor que não iremos analisar 

todo o livro, e sim, as partes reservadas a História e cultura africana e afro-brasileira, 

dado que essas são as temáticas principais deste trabalho. 

Os tópicos de avaliação foram elaborados, primeiramente, com base em Bezerra 

(1999), sendo:   
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1. a) O conteúdo do livro valoriza o conhecimento prévio do aluno? Uma vez que o ele      

é um ser humano, sujeito histórico e que já vivenciou várias experiências?; 

1. b) Apresenta uma linguagem de fácil compreensão para a faixa-etária, mas que não 

seja simplista? 

1. c) O conteúdo do livro faz uso de antagonismos entre sujeitos influenciando o 

imaginário do aluno, a respeito de formar uma concepção histórica de sujeitos maus 

versus sujeitos bons, heróis versus vilões? 

1. d) As obras apresentam algum erro conceitual, temático, ortográfico ou termos que 

possam ser interpretados de forma pejorativa? 

E depois em Oliva (2009): 

2. a) Quantidade de páginas/capítulos reservadas a História Africana e afro-brasileira 

em relação às outras temáticas abordadas nos livros. São realizadas abordagens em 

capítulos ou tópicos?; 

2. b) Quais as categorias/conceitos/nomenclaturas utilizadas para realização dos 

recortes civilizacionais? É utilizado/indicado algum autor africano dentro das obras? 

2. c) Quais as sociedades africanas abordadas? Apresentam algum padrão de 

escolha com base em referenciais eurocêntricos? Quais das suas características são 

mais exploradas? 

2. d) De que forma se dá as abordagens acerca da escravidão africana e do tráfico de 

escravos? 

2. e) O continente africano é retratado a partir da atualidade? Se sim, como essa 

temática é exposta? 

2. f) É apresentada alguma temática a respeito de aspectos culturais/históricos no 

nosso país, que tenha se originado a partir da história e cultura africana? Há alguma 

sugestão de bibliografia complementar/filmes/vídeos/livros ou alguma outra fonte 

onde os alunos possam buscar mais informações sobre estes assuntos? 
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Elaboramos estes tópicos de avaliação de modo que eles se complementassem, para 

que a avaliação não fosse realizada de forma maçante para o leitor e, também,  para 

que pudéssemos abordar os vários aspectos da temática africana e afro-brasileira que, 

por vezes, apresentam déficits e limitações quanto ao tema, conforme já salientamos      

em um subtópico do capítulo 3. 

Esses dois livros foram selecionados levando em consideração que os mesmos 

contemplam a temática da história e cultura africana e afro-brasileira com um 

conteúdo mais extenso, se comparado com os outros anos do ensino fundamental. 

Ainda assim, já começando a análise destes de forma propriamente dita, e 

aproveitando que o tópico de avaliação 2. a) trata a respeito desta indagação, temos: 

- Os livros são divididos a partir de Unidades Temáticas e, dentro delas, temos os 

capítulos especificando quais os temas históricos serão abordados; 

- O livro do 7º ano apresenta 4 Unidades Temáticas, e do 8º ano apenas 3. No livro 

do 7º, o Capítulo 4 – Povos e culturas africanas: malineses, bantos e iorubas, dentro 

da Unidade 1 – Diversidade e Discriminação Religiosa, é o reservado a História e 

Cultura africana e afro-brasileira. Talvez esta Unidade tenha sido escolhida para 

exemplificar a diversidade de povos africanos e de culturas na África, porém, na 

Unidade 2 – Arte e Religião, só encontramos a representação de países europeus      e, 

mais uma vez, os povos africanos não são considerados como detentores e criadores 

de arte/religião, já que não são representados; 

- Dentre os 14 capítulos do livro do 7º ano, apenas o Capítulo 4, assim, discorre em 

alguns aspectos a História africana. No Capítulo 14 – Economia e Sociedade Colonial 

Açucareira, temos uma breve menção de africanos sendo trazidos ao Brasil em 

substituição a mão de obra indígena; 

- No livro do 8º ano encontramos uma incidência maior de temas voltados à História e 

Cultura africana e afro-brasileira, mais precisamente na Unidade 1 – Dominação e 

Resistência, Capítulo 1 – Africanos no Brasil: dominação e resistência e em apenas 

uma página do Capítulo 3 – A sociedade mineradora. Na Unidade 3 – Terra e 

Liberdade, mais especificamente no Capítulo 13 – Abolição e República. Assim, dos 

14 capítulos do livro, 2 são reservados a História africana e afro-brasileira. 
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A partir daqui, vamos seguir a avaliação pela ordem dos tópicos avaliadores, a 

começar pelos itens 1.a) O conteúdo do livro valoriza o conhecimento prévio do aluno? 

Uma vez que o aluno é um ser humano, sujeito histórico, que já vivenciou várias 

experiências e 1. b) Apresenta uma linguagem de fácil compreensão para a faixa-

etária, mas que não seja simplista? 

Os dois exemplares apresentam uma linguagem formal, mas adaptada à faixa etária 

(13 a 15 anos). Algumas palavras que o autor possa ter pensado ser diferente ao 

cotidiano dos alunos foram colocadas em destaque dentro de balões explicativos, 

como por exemplo, “Noz-de-cola”, “Milhete”, “etnia” e africanista.  

No entanto, o escritor dos livros didáticos, talvez, no intuito de ajudar a compreensão 

dos alunos e inteligibilidade do conteúdo, tenha simplificado demais o texto, até 

mesmo de forma que os estudantes viessem a entender que o livro traz verdades 

irrepreensíveis, tirando deles a oportunidade de se fazerem/tornarem críticos. Como 

nos profere Bittencourt (2012): 

[...] A linguagem que produz deve ser acessível ao público infantil ou juvenil 
e isso tem conduzido a simplificações que limitam sua ação na formação 
intelectual mais autônoma dos alunos. Autores e editores ao simplificarem 
questões complexas impedem que os textos dos livros provoquem reflexões 
ou possíveis discordâncias por parte dos leitores. Sua tendência é de ser um 
objeto padronizado, com pouco espaço para textos originais, condicionando 
formatos e linguagens, com interferências múltiplas em seu processo de 
elaboração associadas à lógica da mercantilização e das formas de consumo 
(BITTENCOURT, 2012, p. 73). 

A falta de fontes primárias dentro do livro e de sugestões desse tipo de documento ao 

longo do texto, tira dos alunos a incitação a curiosidade da pesquisa, uma vez que, a 

ausência de fontes primárias e um texto descritivo somente, podem levar o discente a 

contemplação e fazer com que os mesmos se sintam tentados a somente decorar a 

história que lhes é mostrada e não confrontada como uma correlação de fatos. 

Sabemos, pois, que o aprendizado se dá à medida que nos confrontamos com o que 

não sabemos, para aprendê-lo, e não somente através de equações já resolvidas e 

entregues em nossas mãos. 

Ao realizar a leitura desses capítulos dos livros, entendemos que a valorização do 

conhecimento prévio dos alunos foi considerada, pois, entre outras coisas, dentro um 

tópico e outro, o autor coloca perguntas a respeito de temáticas que os alunos, 
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provavelmente, conhecem e que demonstram que o conteúdo do capítulo está 

também presente no cotidiano dos discentes. Dentre as várias perguntas, gostaríamos 

de citar as do 8º ano: “Quais são os termos que os portugueses usam para dizer caçula; 

dengoso; e cochilar? ” “O que você sentiria se trocassem seu nome, e o (a) levassem 

para um lugar distante e diferente do seu? Como você reagiria? ” (BOULOS JÚNIOR, 

2015a, p. 17-19). Entendemos que as outras questões de interpretação do texto e de 

adaptação ao cotidiano do aluno podem ser feitas a partir do uso do livro em sala de 

aula pelo professor, que têm o papel de mediador entre o conteúdo do livro e os 

estudantes.      . 

A respeito dos tópicos avaliativos 1. c) O conteúdo do livro faz uso de antagonismos 

entre sujeitos? Influenciando o imaginário do aluno a forma uma concepção histórica 

de sujeitos maus versus sujeitos bons, heróis versus vilões? E do tópico 1. d) As obras 

apresentam algum erro conceitual, temático, ortográfico ou termos que possam ser 

interpretados de forma pejorativa? 

No livro do 7º ano, o texto não apresenta antagonismos entre os sujeitos, uma vez 

que faz uma exposição dos assuntos de forma sucinta e descritiva, citando 

povos/sociedades africanas de forma aleatória, sem explicar o motivo de tais povos 

terem sido escolhidos para representar a África em detrimento de tantos outros. 

A preocupação do autor gira, aparentemente, em explicar aspectos da cultura africana 

que se assemelham a cultura ocidental. Como exemplo, temos a descrição desses 

povos principalmente a partir do viés econômico e de algumas características políticas, 

em subtópicos nomeados “Império do Mali: economia”; “A força e a duração do Império 

do Mali”, e a abordagem dada aos outros povos destacados segue a mesma linha de 

raciocínio, com descrição de tamanho de território, os povos que tiveram contato com 

europeus, duração de cada reino e outras informações comuns a eles, como:  

capacidade do exército, principal força política e produtos cultivados e 

comercializados. 

Nota-se, ainda, que as sociedades retratadas nesta parte do livro se atém ao parecer 

003 do Conselho Nacional de Educação, aprovado em 2004, para regulamentar a 

aplicação da Lei 10.639/2003, como já falamos em capítulo anterior, sendo que, no 

parecer, há sugestões das sociedades a serem abordadas nos livros, que são aquelas 
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que de alguma forma tiveram contato direto com a história da formação do nosso país, 

por exemplo, o Império Mali, Reino do Congo e de Benin e Povos Iorubás, assim 

denominados dentro dos livros didáticos, e que são sociedades de onde foram 

retirados, a força, a maior quantidade de escravos entrados no Brasil durante a 

escravatura. Aqui já respondemos ainda ao tópico avaliador 2. c) que questiona quais 

as sociedades africanas abordadas, se apresentam algum padrão de escolha com 

base em referenciais eurocêntricos e quais das suas características são mais 

exploradas.  

Selva Guimarães (2006), sobre essa regulamentação e execução das leis 

educacionais, de seu cumprimento pelos profissionais da educação, desde os 

legisladores aos que se encontram em sala de aula, diz: 

[...] como bem sabemos, o que o professor ensina ou deixa de ensinar, o que 
o aluno aprende ou deixa de aprender, transcendem os limites das propostas 
curriculares, dos materiais didáticos que são elaborados a partir das diretrizes 
legais, demandas e critérios localizados fora da escola: órgãos do Estado, 
universidades, editoras e meios de comunicação. Isto requer de nós 
pensarmos sobre as mediações entre conhecimento histórico, alunos, 
professores, as mudanças sociais e culturais, o impacto das novas 
tecnologias na produção de novas informações, de novos conhecimentos e a 
construção de novas identidades coletivas (GUIMARÃES, 2006, p. 131). 

Através dessa visão que nos norteamos aqui, de que para além de histórias escritas 

em meios de comunicação, que os textos dentro dos livros são carregados de 

humanidade, da nossa história, de nossa gente e de nossos antepassados. Dessa 

maneira, olhar o livro didático nessa concepção, nos ajuda a perceber que o 

conhecimento existente no livro, vai perpassar e atravessar sujeitos, e que em 

mediação e dialética constante, vão se construindo e construindo o saber. 

Ademais, não há menção, nem que citações, de nomes de outras sociedades 

africanas além destas, o que pode deixar transparecer a ideia de que estes eram os 

únicos povos formadores do continente africano. Quando se trata de arte, 

encontramos o tema somente dentro da “matriz ioruba”, assim dita, sendo que a este 

tema foram destinados apenas 6 linhas. 

No conteúdo a respeito da Economia e Sociedade Açucareira, encontramos menção 

aos africanos somente para citar que os senhores de engenho substituíram mão de 
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obra indígena pela africana, seguido de uma ilustração destes trabalhando num 

engenho e de um parágrafo contendo as funções que cada escravo poderia exercer. 

Figura 20 – Ilustração sobre o trabalho no engenho 

 

Fonte: Boulos Júnior (2015a, p. 256) 

No livro do 8º ano o tema principal do conteúdo tratado é o da escravidão africana e 

suas características e ,embora não apresente erros conceituais, nem termos ofensivos 

ou equivocados e nem antagonismos entre os sujeitos, notamos uma certa omissão 

no que diz respeito ao tema do racismo, das justificativas e embasamentos dados na 

época sobre o porquê de se poder escravizar africanos em massa, da forma como foi 

feito.  

Fundamentamos a assertiva anterior pois o tema deste capítulo é “Africanos no Brasil: 

dominação e resistência”, e a resistência mostrada no livro por parte dos africanos é 

representada a partir de: manifestações culturais realizadas até nossos dias como 
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forma de manter acessa suas raízes; no relato somente de uma revolta por parte dos 

africanos no Brasil, da qual “Revolta de Manuel Congo” como forma de mostrar, 

mesmo que sucintamente, que os africanos não ficaram passivos frente a escravidão; 

e em alguns boxes contendo uma pequena biografia de personalidades negras que 

lutaram pela abolição. Porém, não encontramos menção da palavra “racismo” nos 

livros e, mesmo admitindo que ainda hoje, negros e negras no Brasil precisam resistir 

para manter acesa e aceita sua cultura de matriz africana, não se diz explicitamente 

e de forma clara que essa resistência se deve principalmente a existência dura, sofrida 

e cruel de um racismo que sufoca, oprime e até mesmo mata a população negra do 

Brasil e do mundo. 

No tópico avaliador 2. b) a respeito das categorias/conceitos/nomenclaturas utilizadas 

para realização dos recortes civilizacionais e sobre a utilização/indicação de algum 

autor africano dentro das obras, são empregados textos de alguns 

autores/pesquisadores africanistas, por exemplo o pesquisador Alberto da Costa e 

Silva e Eliesse dos Santos Teixeira Scaramal. Encontramos nos livros, assim como 

usado em Oliva (2009), que Boulos Júnior emprega a nomenclatura “sociedades 

africanas” e além desta, os conceitos de “Império” e “Reino” para designar os povos 

destacados nos livros. Percebemos, contudo, que além das sociedades já mostradas 

em parágrafos anteriores, outras sociedades que fogem ao padrão europeu de 

organização política e econômica não são sequer citadas, como Oliva (2009) também 

apresentou em seu estudo: 

A partir desse prisma, as sociedades africanas que não receberam a 
classificação de “grande expressão política” ou que possuem ressonância 
civilizacional de menor visibilidade acabam por não ser estudadas. E como 
se, diante da impossibilidade de atentar para as milhares de sociedades que 
se espalhavam pelo continente, deveríamos ter como base alguns dos 
conceitos ou postulados historiográficos celebrizados pelo referencial 
eurocêntrico (OLIVA, 2009, p. 223). 

E, ainda em Bittencourt (2008, p. 14) encontramos que “[...] o livro didático é também 

um veículo portador de um sistema de valores, de uma ideologia e de uma cultura”, e 

dessa forma, percebemos que mesmo implicitamente, valores e conceitos ocidentais 

europeus ainda reinam não somente nos livros didáticos, mas nos documentos oficiais 

que regulamentam seu conteúdo, como já dito em capítulo anterior.      
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Sobre o tópico avaliador 2. d) que indaga de que forma se dá as abordagens acerca 

da escravidão africana e do tráfico de escravos, verificamos no livro do 7º ano, dentro 

do capítulo “Economia e Sociedade Colonial Açucareira”, como dissemos 

anteriormente, temos uma breve menção de africanos sendo trazidos ao Brasil em 

substituição a mão de obra indígena e de suas funções dentro e fora do engenho. 

Já no livro do 8º ano, há um leque maior de temas a esse respeito. Um dos conteúdos 

mais interessantes é o que explica os tipos de escravidão que existiam na África antes 

da intervenção dos europeus, sendo elas escravidão por fome, por punição judicial e 

por penhora humana. Cada uma dessas apresenta sua explicação. Citando a penhora 

humana, o autor a descreve como “quando o indivíduo oferecia a si mesmo como 

garantia de um empréstimo e, se não pudesse pagar era escravizado” (BOULOS 

JÚNIOR, 2015b, p. 13).  

Logo após, o mesmo: 

No século XV, com a chegada dos portugueses ao litoral africano, a 
escravidão na África aumentou muito. E um novo tipo de guerra passou a 
fazer parte do dia a dia dos africanos: a guerra com o objetivo de conseguir 
pessoas para serem vendidas a traficantes especializados. Esta talvez tenha 
sido a consequência mais trágica da chegada dos europeus ao continente 
africano (BOULOS JÚNIOR, 2015b, p. 13). 

Nesse momento, compreendemos que seria possível e crucial explicar as justificativas 

dadas pela sociedade europeia, principalmente, para que os africanos fossem de fato 

escravizados, o porquê dos europeus realizarem essa prática cruel, por exemplo, 

mostrando qual a visão que a sociedade europeia tinha a respeito da cultura, modos 

de vida e organização, da religião das sociedades africanas, uma vez que como já 

dissemos neste texto, um dos pretextos/fundamentos/explicações para a escravidão 

era de que os africanos possuíam uma cultura e civilização inferior à dos padrões 

europeus. Porém, isso não é abordado em momento algum e a oportunidade se perde. 

Após isso, o autor dos livros cita, dentro de pequenos subtópicos, a quantidade de 

africanos que foram escravizados ao longo de 350 anos de escravidão no Brasil, e 

dos locais de onde mais eram apanhados africanos, de como era a travessia no navio 

negreiro e dos diversos sofrimentos vividos por eles, como, escassez de alimentação, 

as humilhações, os trabalhos realizados e os diversos castigos que lhes eram 

infligidos. Além desses, um dos boxes explicativos trata da perda de seus nomes, que 
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os africanos sofriam ao chegarem aqui, onde enxergamos uma oportunidade ímpar 

de trabalhar em sala a respeito da perda de identidade que lhes era imposta. 

Figura 21 – Exemplos de castigos infligidos aos africanos escravizados 

 

Fonte: Boulos Júnior (2015b, p. 19) 

A respeito das formas de resistência que os africanos realizavam contra a escravidão: 

Eles resistiam praticando religiões de origem africana, jogando capoeira; 
promovendo festejos, como o congado, o reisado, o jongo e fundando 
irmandades. [...]. Os africanos e seus descendentes resistiam também 
desobedecendo, fazendo corpo mole no trabalho, quebrando ferramentas, 
incendiando plantações, suicidando-se, agredindo feitores e seus senhores, 
negociando melhores condições de vida e trabalho, fugindo sozinhos ou com 
companheiros e formando quilombos. Uma das principais formas de lua 
contra a escravidão foi a formação de quilombos por toda a América 
escravista (BOULOS JÚNIOR, 2015b, p. 21-22). 
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Um ponto positivo nesta parte do conteúdo é o subtópico que trata dos 

“Remanescentes de Quilombos” da atualidade, pois aqui o autor apresenta uma maior 

continuidade sobre as incidências da escravidão colonial, que perduram até nossos 

dias, em pontos positivos, como as leis que amparam os remanescentes, as formas 

como eles procuram manter suas antigas tradições, como conservar a língua falada 

por seus antepassados e, ainda, suas dificuldades, como exemplo,  a de documentar 

a posse de suas terras, porém, mais uma vez, não se explica o porquê dessas 

dificuldades e não se diz nada a respeito do racismo. 

Em um capítulo posterior, “Abolição e República”, ainda é dito como forma de 

resistência os levantes urbanos realizados pelos africanos e seus descendentes, no 

entanto, das 20 revoltas, só se é apresentada uma, a Revolta de Manuel Congo 

Um exemplo expressivo da resistência dos escravizados no século XIX foi o 
ciclo de revoltas lideradas por eles na Bahia entre 1807 e 1835. Segundo o 
historiador João José Reis, naqueles anos a Bahia foi palco de mais de vinte 
revoltas e conspirações promovidas pelos africanos e seus descendentes. 
Enfim, as lutas levadas adiante pelos próprios escravizados contribuíram 
decisivamente para o fim da escravidão (BOULOS JÚNIOR, 2015b, p. 260). 

Além das formas de resistência dos negros serem vistas como seu papel dentro da 

conquista da abolição, há vários boxes com personalidades negras do período colonial      

que tiveram grande influência como abolicionistas, por exemplo, o político e advogado 

André Rebouças e do jornalista José do Patrocínio. As leis do Ventre Livre e dos 

Sexagenários, descritas e apresentadas como uma “conquista falsa”, visto que que 

sanções dentro dessas leis não condiziam com a realidade vivida pelos escravos na 

época, e desse modo, não os beneficiavam de fato. 

Após a Princesa Isabel descrita assinando a Lei Áurea, em 1888, o texto revela 

algumas das dificuldades que os escravos passavam após serem libertos, que podem 

ser discorridas em sala para mediação do conhecimento em como se deu o processo 

de formação dos guetos e favelas, na atualidade, nas rupturas e permanências da 

História. O autor ressalta, ainda, como os negros se organizavam em grupos, 

formando até mesmo uma Imprensa Negra, como retratamos no capítulo anterior.  

Para finalizar, sobre os tópicos avaliadores 2. e) e 2.f) interpelam se o continente 

africano é retratado a partir da atualidade e como essa temática é exposta e, ainda, 

se os livros apresentam alguma temática a respeito de aspectos culturais/históricos 
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no nosso país, que tenham se originado a partir da história e cultura africana e se há 

alguma sugestão de bibliografia complementar/filmes/vídeos/livros ou alguma outra 

fonte onde os alunos possam buscar mais informações sobre estes assuntos, temos 

poucas considerações. 

O continente africano, na atualidade, não é retratado em nenhum dos dois exemplares      

além de um mapa político do continente, do ano de 2015, no livro do 7º ano, com a 

fotografia de 5 pessoas ao redor, cada uma de uma país africano diferente, que, ao 

nosso ver,  foram utilizadas para representar a diversidade populacional do continente. 

Logo abaixo da imagem um único parágrafo: 

A África é um continente com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, 
dezenas de países e centenas de povos com culturas e línguas singulares; 
por ser o berço da humanidade e o lugar de origem dos ancestrais de milhões 
de brasileiros, a África e sua história têm grande importância para nós 
(BOULOS JÚNIOR, 2015a, p. 64). 

Para nós, o autor não foi feliz em justificar a importância do estudo da África no Brasil, 

somente porque milhões de brasileiros são afrodescendentes. E se não tivéssemos 

vivido o período colonial escravocrata em nosso país, não seria então de grande 

importância estudarmos este continente? Para além desta colocação, não 

encontramos menção a África na atualidade. 

Sobre os aspectos culturais e históricos existentes em nossos país, originados da 

África, há, como dissemos, imagens de personalidades negras famosas na atualidade, 

como: Milton Santos e Daiane dos Santos. Manifestações culturais como a Capoeira 

e de bandas afrodescendentes do Pelourinho (BA), de manifestações como o Jongo 

e de palavras da língua portuguesa originadas de línguas faladas na África.  

Nos dois livros não há sugestões de bibliografia complementar/filmes/vídeos/livros ou 

alguma outra fonte em que os alunos e professores possam buscar mais informações 

sobre a temática da História africana e afrodescendente. 

Percebemos que o autor dos exemplares, apesar de os ter elaborado para que escolas 

de todo o Brasil pudessem usá-los, como dissemos no subcapítulo 3.5 “Leis, 

Documentos Oficiais e seus impactos na Educação Escolar”, especificamente no 

currículo base do Espírito Santo ou “Conteúdo Básico Comum”, as temáticas 
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presentes nos volumes didáticos seguem a demanda do currículo. Por exemplo, nesse 

documento, para o 7º ano, é previsto o estudo das “Resistências indígenas e 

africanas”, e para o 8º ano “Movimentos imperialistas da Europa em direção a África 

e a Ásia”, “Resistência de escravos e Quilombos” e “Leis abolicionistas e interesses 

diversos” (ESPÍRITO SANTO, 2009, p. 73-75). 

Como percebemos, encontramos nos livros pontos positivos, como textos voltados 

para características da cultura e manutenção/perpetuação da história e cultura 

africana dentro dessas sociedades, por exemplo, a valorização da oralidade e textos 

de incentivo a auto aceitação racial. E que o autor atende, mesmo que de forma 

genérica, ao que é exigido na constituição. No entanto, as carências que percebemos, 

as faltas, textos descritivos que dificilmente incitam a mente dos alunos a uma 

racionalidade crítica, ainda são encontrados. 

Já temos grandes conquistas, porém, isso não significa que todos os problemas com 

relação ao ensino da História e cultura afro-brasileira foram sanados. Ora, se 

buscamos o empoderamento de sujeitos, ainda precisamos tomar medidas para que 

a lei seja cumprida de forma mais fiel possível, uma vez que escrever os livros de 

modo que os conteúdos sejam de fácil entendimento aos alunos, não significa que os 

textos precisam ser escritos de forma simplista.  

Em Bittencourt (2008) entendemos que o saber escolar, para se tornar frutífero, 

transcorre um diálogo entre “o saber a ser ensinado”, que se torna a “saber ensinado” 

em sala de aula, e que 

[...] o professor é elemento fundamental tanto na interpretação que fornece a 
esse conhecimento proposto como nos métodos que utiliza em sua 
transmissão, com os meios de comunicação que dispõe. Finalmente, para a 
configuração integral do saber escolar, temos o saber aprendido, ou seja, o 
conhecimento incorporado e utilizado pelos alunos de acordo com a vivência 
de cada um deles, das condições sociais e das relações estabelecidas no 
espaço escolar (BITTENCOURT, 2008, p. 16. Grifo do original). 

Nesse sentido, o meio de comunicação e o método que estudamos nesta pesquisa é 

o livro didático escolar que, como instrumento didático, perpassa em sala a 

subjetividade do professor e dos alunos, para que juntos se elabore o conhecimento 

almejado como humanizador. 
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E é nesse instante, após já termos realizado a intervenção no lócus desta pesquisa 

participante, que voltamos ao objetivo geral da mesma, proposto no início deste texto, 

que é o de compreender a contribuição dos livros didáticos de História dos anos finais 

do ensino fundamental II, utilizados na Escola Zaíra Manhães de Andrade, a respeito 

da História e Cultura Africana e Afro-brasileira após a promulgação da Lei 10.639/2003, 

para a formação da memória e identidade racial de seus discentes, com vistas ao 

empoderamento popular. Neste sentido, entendemos que os livros didáticos 

contribuem sim ao empoderamento popular, desde que a mediação do professor 

também seja feita de forma crítica, em que o docente, além de sua formação 

obrigatória, tenha formação continuada sobre o tema, para que possa criar, junto aos 

alunos, formas alternativas de abordagem ao conteúdo, uma vez que, se o professor 

utilizar somente o livro didático em sala – com todas as falhas que ele ainda possui –  

sem trazer outras fontes de estudo, a formação dos discentes, enquanto formação de 

sujeitos em sua omnilateralidade e enquanto auto reconhecimento de sua identidade 

racial, será realizada de forma deficitária. 
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7 PRODUTO EDUCACIONAL – A CASACA DE DIARA 

O mestrado profissional no qual se insere esta pesquisa pressupõe, conforme prevê 

a Portaria nº 389, de 23 de março de 2017, a elaboração de um produto educacional 

que possa contribuir com o ensino dentro das diversas áreas das Ciências Humanas, 

propondo novas práticas e metodologias de trabalho pedagógico. Sendo assim, um 

dos objetivos específicos deste trabalho foi de criar uma Literatura infantil na forma de 

um paradidático, voltada principalmente para crianças do ensino fundamental II, que 

trata do processo histórico e cultural de perpetuação da manifestação folclórica do 

congo no Brasil, mais especificamente de Cariacica – ES, porquanto os alunos 

sujeitos dessa pesquisa são residentes deste local, e ainda pois esse conteúdo foi 

trabalhado nos círculos de cultura com os mesmos. 

Esse tema foi escolhido e iniciado com o apoio dos professores pesquisadores, uma 

vez que, a maioria das crianças ainda não conheciam como se formaram o movimento 

das bandas de congo, e não percebiam essa manifestação de fé e cultura que faz 

parte da cultura capixaba, mesmo estando tão próxima deles, como ocorrendo no 

bairro de Roda D’água, também em Cariacica – ES, por exemplo. Além disso, a 

temática tornou-se ainda mais propícia em virtude de contemplar uma parte 

significativa da História e Cultura africana e afro-brasileira em nosso país e que, 

dificilmente, é discutida em sala de aula durante o período letivo, o que ajudou a 

potencializar o estudo da questão étnico-racial. 

Dessa forma, esse paradidático busca uma imersão na história de uma personagem 

mirim, chamada Diara, residente num bairro de Cariacica, que possui toda a família 

envolvida na execução dos cortejos do congo e que irá começar a compor uma Banda 

de congo do seu bairro após seu aniversário, momento em que ganhará uma casaca. 
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Figura 22 – Capa do paradidático “A casaca de Diara” 

 

Fonte: Acervo da autora (2019) 

A história perpassa algumas características peculiares da formação das Bandas de 

congo no Brasil com o enfoque em Cariacica, buscando uma perspectiva lúdica de 

linguagem acessível a essa faixa etária. 

O mesmo já foi exposto aos professores regentes e alunos durante a intervenção e 

após a sua diagramação, em segunda validação (Apêndice M). A partir daqui nossa 

proposta é de que o produto educacional seja disponibilizado online na forma de um 

e-book, no site deste programa de mestrado, para domínio público. 

Figura 23 – Validação do produto educativo após diagramação 

 

Fonte: Acervo da autora (2018) 
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Outra motivação que nos levou a construção deste paradidático foi a seguinte: após a 

análise dos livros didáticos utilizados na escola EEF Zaíra Manhães de Andrade, 

percebemos que os livros didáticos são elaborados para atenderem a demanda 

nacional, e, diante de tal questão, o mesmo dificilmente conseguiria abranger a 

realidade local de todas as regiões 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – 
Lei nº 9.394/96 – o artigo 26, ressalta que a parte diversificada dos currículos 
do ensino fundamental e médio deve ressaltar as características regionais e 
locais da sociedade e da cultura, o que gera lugar para a construção de um 
projeto de ensino de História Local pensado para a disseminação do 
patrimônio cultural dos municípios e estados. Seu campo de ação é 
importante para a preservação histórica de culturas, por exemplo, que não 
usam a escrita, como algumas populações indígenas, as quais apresentam 
culturas particularmente únicas. Essa perspectiva da história visa a 
ressignificação do olhar do educando, a partir da sua problematização com o 
objetivo de o aluno perceber o seu entorno como uma construção histórica 
(SANTOS, 2015, p. 24-25). 

Assim, a fim de criar um produto que rememore e valorize a história local, ou seja, a 

história dos participantes da pesquisa, “A casada de Diara” foi pensado com vistas a 

resgatar a memória e identidade das crianças, bem como incutir dentro de cada um o 

sentimento de representatividade e de reconhecimento identitários.   
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Admitimos que essa pesquisa foi pensada de forma desafiadora a realidade social 

vigente, onde a desunião, a meritocracia, a individualidade e os preconceitos são cada 

vez mais incentivados nos meios de comunicação. No entanto, também admitimos o 

papel do educador que se propõe a mediar a construção do conhecimento de modo a 

empoderar indivíduos quanto a todos os direitos dos quais eles possuem enquanto 

cidadãos do mundo, enquanto seres humanos, e ainda, de todas as suas 

responsabilidades com relação aos seus iguais, enquanto sujeito histórico. É um dever 

de quem enxerga nos outros o amor que todos deveríamos ter. 

Com vistas em nossos ideais, nos pautamos assim em utilizar o viés e os preceitos 

defendidos pela Pedagogia Libertadora, em Paulo Freire, em que captamos a 

necessidade que temos em perceber nossas memórias, de saber quem somos, de 

aceitar nossas raízes, caso estas não sejam aquelas preconizadas e valorizadas pelo 

padrão social.  

Dessa forma, analisando o movimento de opressão realizado sobre nossas crianças 

negras e afrodescendentes, cada vez mais bombardeadas não só por sua 

ancestralidade, mas também, por sua pele, seu cabelo, seus traços fenotípicos, 

embasamos essa pesquisa na busca de entender um pouco mais de seu sofrimento, 

e de realizar atos que podem contribuir à superação dessa realidade marcada pelo 

racismo, pela aflição de não conseguir se aceitar enquanto o ser humano que é, e no 

empoderamento de sujeitos de são capazes de mudar sua realidade social, não só 

por si, mas por todos que ainda virão. 

Encontramos, na escola, o local trivial para realizar tais anseios, visto que , em seu 

meio encontravam-se representadas, todas as peculiaridades dos cidadãos em 

formação. Dentro da escola, as relações sociais são afirmadas e reafirmadas, são 

repetidas e consolidadas, e os alunos levam para o ambiente escolar toda sua 

moralidade apreendida desde então, e esta é confrontada com a moralidade dos 

outros colegas. É lá onde ocorre uma das primeiras experiências dos discentes      

enquanto vida organizada, de fato, em coletividade. 
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A partir de uma experiência deveras angustiante já vivenciada com o livro didático, 

principalmente de história, onde nossos antepassados negros ali também eram 

vítimas de racismo, dentro de um símbolo didático utilizado como norteador em sala, 

compreendemos ser necessário inseri-lo dentro da pesquisa, a fim de entendermos 

se, ainda na atualidade, após a promulgação da Lei 10.639/2003, que trata da 

obrigatoriedade do ensino da História africana e afro-brasileira nas escolas, se esta 

situação ainda se repetia, e que impactos poderiam causar sobre a vida dos alunos. 

Assim, estreitamos o objetivo principal dessa pesquisa, que é o de compreender a 

contribuição dos livros didáticos de História dos anos finais do ensino fundamental II, 

utilizados na Escola Zaíra Manhães de Andrade – escola essa que está inserida dentro 

de uma comunidade carente de um bairro em Cariacica – a respeito da História e 

Cultura Africana e Afro-brasileira após a promulgação da Lei 10.639/2003, para a 

formação da memória e identidade racial de seus discentes, com vistas ao 

empoderamento popular. Vimos que os livros contribuem sim ao empoderamento das 

crianças, desde que não sejam utilizados sozinhos em sala, sem nenhum outro 

recurso didático, e de que seu conhecimento seja mediado junto aos professores, 

adaptados à realidade dos alunos e de cada região onde é empregado. 

Como dito, embasamos nossa prática dentro de ações, a partir da Pedagogia 

Libertadora de Paulo Freire, para potencializar e enriquecer as atividades já realizadas 

na escola sobre esse tema e nos propomos, ainda, a sugerir novas ações pedagógicas, 

em vista dos objetivos propostos na legislação. 

Dentro da intervenção, trabalhamos junto aos participantes da pesquisa atividades 

lúdicas que valorizassem suas experiências, os levassem a revisitar suas memórias, 

e as memórias do bairro onde moram. Os convidamos a encontrarem-se com si 

mesmos e com seus antepassados, a fim de perceberem suas raízes, sua identidade. 

No intuito de que formassem memórias positivas sobre sua ancestralidade negra, 

sobre sua própria cultura, que aceitassem sua aparência e se orgulhassem de si 

mesmos. O objetivo principal era a auto aceitação de sua história e de si mesmos, era 

a formação do respeito para com o outro e para consigo mesmos, combatendo o 

racismo. 
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Após a intervenção e a análise das atividades, compreendemos que muito está sendo 

feito pela legislação educacional no que tange a luta por igualdade racial e para 

sanarmos o racismo, no entanto, é de suma importância que os livros didáticos sejam 

considerados, para além de um depósito de conteúdos e histórias, um local onde se 

encontra a nossa história, a história da humanidade, nossas memórias, que 

entendamos que seu conteúdo será parte formadora de nossa identidade enquanto 

sujeitos históricos. 

Além disso, investir na formação dos professores quanto a temática da História e 

Cultura africana e afro-brasileira é algo imprescindível, pois os conteúdos dos livros 

serão mediados pelos eles, na construção do conhecimento com seus alunos, visto 

que o livro por si só não é capaz de problematizar as situações do cotidiano, na 

formação de um sujeito crítico (VIGOTSKY, 2016). 

A partir da intervenção, elaboramos um material educativo, chamado “A casada de 

Diara”, que conta a história de uma menininha moradora de um bairro de Cariacica, 

que ama o congo, e que viverá uma aventura no primeiro ano de sua participação 

numa Banda de congo. Este material, em formato de livreto, foi elaborado para ajudar 

as crianças a pensarem suas raízes africanas, a valorizá-las, a perceberem como a 

cultura africana está viva e presente em nosso cotidiano, dentro de seu próprio 

município. O livreto traz uma forma de representatividade da cultura afro-brasileira, 

para que outras crianças, além das que participaram da pesquisa, possam ler, se 

enxergarem em cada linha e para que possam se sentir empoderadas. 

Ao final da intervenção, realizada em círculos de cultura embasados em Freire (2005) 

e Vigotsky (2016), a partir do diálogo como pilar de respeito entre os saberes de todos 

os envolvidos, percebemos que os alunos conseguiram romper seus silêncios, seus 

medos de falar e conseguiram pronunciar sua palavra e compreender seu papel 

enquanto detentores das transformações que ainda vão ocorrer na sociedade. Se 

conscientizaram de si mesmos e de sua identidade, se empoderando de sua própria 

história. 

 

 



161 

 
 

 

REFERÊNCIAS 

BAIRRO, Catiane Colaço de. Livro didático: um olhar nas entrelinhas da sua história. 
In: SEMINÁRIO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS: História, Sociedade e 
Educação no Brasil, 7., 2009, Campinas. Anais eletrônicos..., São Paulo: 
HISTEDBR, 2009. Disponível em: 
<http://www.histedbr.fae.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/seminario8/_files/Cj5G
gE6L.doc>. Acesso em: 15 jul. 2017. 

BEZERRA, Holien Gonçalvez. O Processo de Avaliação de Livros Didáticos. In: 
SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA... 1999, Florianópolis. Anais... São Paulo: 
ANPUH, 2009. p. 195-202.  

BITTENCOURT. Circe Maria Fernandes. Autores e editores de compêndios. 

Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 30, n. 3, p. 475-491, set. 2004a. 

BITTENCOURT. Circe Maria Fernandes. Em foco: história, produção e memória do 
livro didático. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 20, n. 2, p. 471-483, set., 2004b. 

BITTENCOURT. Circe Maria Fernandes. O saber histórico em sala de aula. 12. 
ed. São Paulo: Contexto, 2012. 

BOULOS JÚNIOR, Alfredo. História, sociedade & cidadania (7º ano). 3. ed. São 
Paulo: FTD, 2015a.  

BOULOS JÚNIOR, Alfredo. História, sociedade & cidadania (8º ano). 3. ed. São 
Paulo: FTD, 2015b. 

BOULOS JÚNIOR, Alfredo. Imagens da África, dos africanos e seus 
descendentes em coleções de didáticos de História aprovados no PNLD de 
2004. São Paulo, 2008. 204 f. Tese (Doutorado em Educação) – Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008.  

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. A pesquisa participante: um momento da educação 
popular. Revista Educação Popular, Uberlândia, v. 6, n. 2, p. 51-62, jan. 2007. 

BRANDÃO, Carlos Rodriguez; FALS BORDA, Orlando. Investigación Participativa. 

Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 1985. 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues; BORGES, Maristela Correa. A pesquisa participante: 
um momento da educação popular. Revista Educação Popular, Uberlândia, v. 6, n. 
2, p. 51-62, jan. 2007.  

BRASIL. Decreto-lei nº 4. 228, de 13 de maio de 2002. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Poder executivo, Brasília, DF, 14 maio. 2002. 
Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 10 nov. 2017. 



162 

 
 

 

BRASIL. Lei nº 9. 394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial 
[da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 20 dez. 1996. 

BRASIL. Lei nº 10. 639, de 09 de janeiro de 2003. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 
incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História 
e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 09 jan. 2003. 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Base Nacional 
Comum Curricular: educação é a base. Brasília: MEC/SEB, 2017. No prelo. 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Fundamental. 

Parâmetros Curriculares Nacionais: história. Brasília: MEC/SEF, 1998a.  

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Fundamental. 

Parâmetros Curriculares Nacionais: pluralidade cultural, orientação sexual 
Brasília: MEC/SEF, 1997. 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino 
fundamental: introdução aos parâmetros curriculares. Brasília: MEC/SEF, 1998b. 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria Especial de Políticas de Promoção à 
Igualdade Racial. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 
Africana. Brasília: MEC/SEPPIR, 2004. 

CASTANHA, André Paulo. A introdução do método Lancaster no Brasil: história e 
historiografia. In: SEMINÁRIO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO DA REGIÃO SUL... 
2012, Caxias do Sul. Anais... Caxias do Sul: ANPED, 2012. Não paginado. 

CHOPPIN, Alain. História dos livros e das edições didáticas: sobre o estado da arte. 

Revista Paedagogica Histórica, Espanha, v. 38, n. 1, p. 21-49, set. 2002. 

COLETO, Fernando Cardoso; RODRIGUES, Juciano Martins. Favela e periferia 
como espaços de pobreza: estudo sobre a configuração urbana de metrópoles 
brasileiras. In: ENCONTRO NACIONAL E ECONOMIA, 5., 2011, Paraná. Anais 
eletrônicos..., Paraná: ANPEC, 2011. Disponível em: 
<https://www.anpec.org.br/encontro/2011/inscricao/arquivos/000-
fc7308246dab129c326a470798186d24.pdf>. Acesso em: 2 maio 2019. 

COSTA, Eliezer Raimundo de Souza. Livro Didático: lugar de memória. Cultura 
Histórica & Patrimônio, Minas Gerais, v. 2, n. 1, p. 168-181, ago. 2013. 

CRUZ, Ricardo G.; BIGLIARDI, Rossane V.; MINASI, Luis F. A dialética materialista 
de Paulo Freire como método de pesquisa em educação. Conjectura: Filosofia e 
Educação, Caxias do Sul, v. 19, n. 2, p. 40-54, maio. 2014. 



163 

 
 

 

DELLA FONTE, Sandra Soares. A formação humana em debate. Educação Social, 
Campinas, v. 35, n. 127, p. 379-395, abr. 2014. 

DEZIDERIO, Diego. A Lei 10.639 e o Programa Nacional do Livro Didático: 
tensões de um processo e seus sujeitos. 2016. 121 f. Dissertação (Mestrado em 
História Social) – Faculdade de Formação de Professores – Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro, São Gonçalo, 2016. 

DOMINGUES, Petrônio. Movimento negro brasileiro: alguns apontamentos 
históricos. Paraná: UNIOESTE, 2007. 

DUARTE, Newton. Vigotski e o “aprender a aprender”: crítica às apropriações 
neoliberais e pós-modernas da teoria vigotskiana. São Paulo: Autores Associados, 
2004. 

ESPÍRITO SANTO (Estado). Secretaria da Educação. Ensino fundamental: anos 
finais: área de Ciências Humanas. Vitória: SEDU, 2009. (Currículo Básico Escola 
Estadual; v. 3). 

FALS BORDA, Orlando. Aspectos teóricos da pesquisa participante: considerações 
sobre o significado e o papel da ciência na participação popular. In: Brandão, Carlos 
Rodrigues (Org.). Pesquisa participante. São Paulo: Brasiliense, 1990. p. 42-62. 

FERNANDES, Viviane Barboza; SOUZA, Maria Cecilia Cortez Christiano. Identidade 
negra entre exclusão e liberdade. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, 
São Paulo, v. 45, n. 63, p. 103-120, abr. 2016. 

FERRACINI, Rosemberg Aparecido Lopes. A África e suas representações no (s) 
livro (s) escolar (es) de Geografia no Brasil – 1890-2003. São Paulo, 2012. 228 f. 
Tese (Doutorado em Educação) – Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, São Paulo, 2012.  

FERRAZ, Ronaldo Oliveira. A classe operária brasileira no livro didático: 
memória e história. 2011. 154 f. Dissertação (Mestrado em Memória: Linguagem e 
Sociedade) – Programa de Pós-Graduação em Memória: Linguagem e Sociedade, 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista, 2011. 

FONSECA, Selva Guimarães. Didática e prática de ensino de História: 
experiências, reflexões e aprendizados. Campinas: Papirus, 2003. 

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1967.  

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 

 

 



164 

 
 

 

FREITAS, Neli Klix; RODRIGUES, Melissa Haag. O livro didático ao longo do tempo: 
a forma do conteúdo. Revista DaPesquisa, Santa Catarina, v. 3. n. 1, 2008. 
Disponível em: 
<http://www.ceart.udesc.br/revista_dapesquisa/volume3/numero1/plasticas/melissa-
neli.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2017. 

FORMIGA, Nilton Soares. Os estudos sobre empatia: reflexões sobre um construto 
psicológico em diversas áreas científicas. Psicologia: o portal dos psicólogos, 
Portugal, v. 6, n. 9, p. 1-14, set. 2012.  

GASPARELLO, Arlette M. Construtores de identidades: os compêndios de História 
do Brasil do Colégio Pedro II (1838-1920). São Paulo, 2002. 198 f. Tese (Doutorado 
em Educação) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2002. 

GATTI JÚNIOR, Décio. Saberes e livros didáticos de História: questões teórico-
metodológicas e fontes (1970-1990). In: SEMINÁRIO NACIONAL DE ESTUDOS E 
PESQUISAS “HISTÓRIA, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO NO BRASIL”... 2006, 
Campinas. Anais... Campinas: HISTEDBR, 2006. p. 1-24. 

GATTI JÚNIOR, Décio. Um Itinerário de desigualdades: livros didáticos de história e 
massificação do ensino na escola brasileira (1960-1990). In: SIMPÓSIO NACIONAL 
DE HISTÓRIA... 1999, Florianópolis. Anais... Florianópolis: ANPUH, 1999. p. 213-
222. 

KÖSSLING, Karin Sant’ Anna. Movimentos Negros no Brasil entre 1964 e 1983. 

Perseu: história, memória e política, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 29-57, ago. 2008. 

LE GOFF, Jacques. História e memória. 7. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 
2013. 

LIMA, José Ferreira. O indígena no livro didático: possibilidades e desafios no uso 
da linguagem imagética no ensino de história. 2016. 116 f. Dissertação (Mestrado 
Profissional em Ensino de História) – Programa de Pós-Graduação em História, 
Universidade Federal do Tocantins, Tocantins, 2016. 

MAUÉS, Maria Angélica Motta. “Da ‘branca senhora’ ao ‘negro herói’: a trajetória de 
um discurso racial”. Estudos afro-asiáticos, Campo dos Goitacazes, v. 10, n. 21, p. 
125-138, set. 1991. 

M’BOKOLO, Elikia. África negra história e civilizações: até o século XVIII. Lisboa: 
Vulgata, 2003. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa 
qualitativa em saúde. São Paulo: HUCITEC, 1992. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). Pesquisa social: teoria, método e 
criatividade. 29. ed. Petrópolis: Vozes, 2010.  



165 

 
 

 

MUNAKATA, Kazumi. Produzindo livros didáticos e paradidáticos. São Paulo, 
1997. 223 f. Tese (Doutorado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo, São Paulo, 1997.  

MUNANGA, Kabengele. Diversidade, identidade, etnicidade e cidadania. 
Movimento: revista de educação, Rio de Janeiro, v. 6, n. 12, 2005. Disponível em: 
<http://www.revistamovimento.uff.br/index.php/revistamovimento/article/view/158>. 
Acesso em: 4 jan. 2017. 

OLIVA, Anderson Ribeiro. A História da África nos bancos escolares. 
Representações e imprecisões na literatura didática. Estudos afro-asiáticos, 
Campo dos Goitacazes, v. 25, n. 3, p. 421-461, abr. 2003. 

OLIVA, Anderson Ribeiro. A história africana nas escolas brasileiras. Entre o 
prescrito e o vivido, da legislação educacional aos olhares dos especialistas (1995-
2006). História, São Paulo, v. 28, n. 2, 2009. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010190742009000200007&script=sci_abstrac
t&tlng=pt>. Acesso em: 03 abr. 2019. 

PIRES, Iracy Barbosa, A construção de uma identidade: representações do negro 
no livro didático de História de 1930 a 2005. 2009. 128 f. Dissertação (Mestrado em 
História Cultural) –  Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiás, 2009. 

PIROLA, André Luiz Bis. O livro didático no Espírito Santo e o Espírito Santo no 
livro didático: história e representações. 2008. 265 f. Dissertação (Mestrado em 
Educação) – Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2008. 

PURIFICAÇÃO, Ana Teresa de Souza e Castro da. (Re) criando interpretações 
sobre a independência do Brasil: um estudo das mediações entre memória e 
história nos livros didáticos. 2002. 211 f. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. 

RODRIGUES, Tatiane Consentino. Movimento negro no cenário brasileiro: 
embates e contribuições à política educacional nas décadas de 1980-1990. 2005. 
113 f. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de São Carlos, 
São Paulo, 2005. 

RODRIGUES JÚNIOR, Osvaldo. Manuais de didática da História no Brasil (1997-
2013): entre tenções e intenções. Paraná, 2015. 163 f. Tese (Doutorado em 
Educação) – Universidade Federal do Paraná, Paraná, 2015. 

ROIZ, Diogo da Silva. A escrita da História nos livros didáticos do ensino 
fundamental. Anos 90, Porto Alegre, v. 14, n. 25, p. 229-235, jul. 2007. Resenha. 

SANTOS, Joel Rufino dos. Movimento negro e crise brasileira: atrás do muro da 
noite; dinâmica das culturas afro-brasileiras. Brasília: Ministério da Cultura/Fundação 
Cultural Palmares, 1994. 



166 

 
 

 

SILVA, Carla; TRAPP, Rafael. Movimento negro no Brasil contemporâneo: 
estratégias identitárias e ação política. Revista Jovem Pesquisador, Santa Cruz do 
Sul, v. 1, n. 2, p. 89-98, fev. 2010. 

SILVA, Jorge Luiz da; LONGAREZI, Andréa Maturano. Pesquisas de Intervenção no 
campo da formação de professores: limites e possibilidades. In: ENCONTRO 

NACIONAL DE DIDÁTICA E PRÁTICAS DE ENSINO... 2012, São Paulo. Anais... 
São Paulo: ENDIPE, 2012. p. 1-12. 

SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves e. Aprender, ensinar e relações étnico-raciais 
no Brasil. Educação, Porto Alegre, v. 3, n. 3, p. 489-506, set. 2007. 

TAMRAT, Taddesse. O chifre da África: os solomônidas na Etiópia e os estados do 
chifre da África. In: NIANE, Djbril (Org.). História geral da África: África entre os 
séculos XII e XVI. São Paulo: Ática, 1988. p. 437-466. 

VAHL, Mônica Maciel. O Programa do Livro Didático para o ensino fundamental 
do Instituto Nacional do Livro – PLIDEF/INL (1971-1976): um estudo sobre as 
condições históricas e sociais e as paradas em jogo no campo. 2015. 295 f. 
Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 
2014. 

VIGOTSKI, Levy S. Psicologia pedagógica. São Paulo: Martins Fontes, 2016. 

WENDT, Wanessa Tag. A república nos livros didáticos de História da Era 
Vargas (1938 - 1945). 2015. 149 f. Dissertação (Mestrado em História) – Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 

 
 

 

APÊNDICE A – TCLE PROFESSORES 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – PROFESSORES 

Eu, _________________________________________________, RG 

nº______________, professor(a), estou sendo convidado/a à participar da pesquisa 

de intervenção participante “História e cultura africana e afro-brasileira em livros 

didáticos: uma questão de memória e identidade” por intermédio de reuniões para 

discussão e realização de práticas pedagógicas chamados “Círculos de Cultura”, 

realizada pela pesquisadora Mileide Belchior Costa, sob a orientação do professor Dr. 

Antonio Donizetti Sgarbi e professora Dra. Mariluza Sartori Deorce. Passo, a saber, 

que se trata de pesquisa em nível de mestrado vinculado ao Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Humanidades/Ifes, campus Vitória – ES, na linha de 

pesquisa práticas educativas, e irá tematizar as práticas educativas visando a 

análise de livros de História referentes aos anos finais do ensino fundamental II, 

usados na EEEF Zaíra Manhães de Andrade, a respeito da História e Cultura Africana 

e Afro-brasileira após a promulgação da Lei 10.639/2003, para a formação da 

memória e identidade racial de seus discentes, com vistas ao empoderamento popular, 

e, propor ações, a partir da Pedagogia Libertadora de Paulo Freire, da Psicologia 

Histórico-Cultural de Levy Vigotski, e da formação da memória e identidade em 

Jacques Le Goff. A fim de potencializar e enriquecer o que existe ou propor novas 

ações pedagógicas, se for o caso, em vista dos objetivos propostos na legislação. A 

partir dessa temática, tenho ciência que a questão definida para a pesquisa é: qual (is) 

a (s) contribuição (ões) dos livros didáticos de História dos anos finais do ensino 

fundamental II desta escola para a formação da memória e identidade racial dos 

discentes e como propor atividades pedagógicas que facilitem uma experiência de 

aprendizagem significativa a estes alunos na referida escola, a partir da demanda dos 

participantes da pesquisa e dos conteúdos destes livros? 

Estou ciente que para responder essa questão a pesquisa adotará a abordagem de 

uma análise qualitativa e uma pesquisa do tipo participante, pautadas pela perspectiva 

histórico-cultural. 

Os dados serão produzidos a partir das observações e intervenções na EEEF Zaíra 

Manhães de Andrade realizadas pela pesquisadora Mileide Belchior Costa, no 
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processo de intervenção pedagógica participante com Círculos de Cultura, como 

explicitado anteriormente. Também estou ciente de que a investigação, em tela, será 

realizada em parceria com os professores auxiliares da pesquisa, professores 

regentes das turmas de 7º e 8º anos da referida escola, através de questionários e 

entrevistas semiestruturadas, gravações de áudio e vídeo, fotos, rodas de conversa, 

atividade de campo, ou seja, uma visita a comunidade local e escrita de diário de 

bordo. Os nomes dos participantes serão preservados atendendo as questões éticas 

orientadoras da pesquisa com seres humanos. Eu, enquanto participante da pesquisa, 

estou ciente de que, embora os riscos em pesquisas dessa natureza sejam 

minimizados, existe o risco de constrangimento que é inerente às relações 

interpessoais, riscos na atividade de campo que mereceram alguns cuidados como: 

que a turma seja acompanhada como, pelo menos, três professores, lembrar a 

atenção que se deve ter de estar sem juntos e cuidado ao atravessar as ruas. Fico 

sabendo também dos benefícios desta pesquisa, para mim e para a comunidade. Vou 

ser beneficiado a partir da análise de meu desenvolvimento profissional enquanto 

docente, além disto, compreendo que a pesquisa trará benefícios aos professores que 

quiserem trabalhar com a temática enriquecendo o livro didático com discussões 

sobre questões étnico raciais e locais. Quaisquer dúvidas e/ou necessidades em 

relação ao estudo, a pesquisadora poderá ser contactada pelo telefone (27) 9 9807-

4483 ou endereço eletrônico mileidebelchior@gmail.com, assim como seu orientador, 

professor Dr. Antonio Donizetti Sgarbi, no telefone (27) 3331-2277 ou endereço 

eletrônico donizetti@ifes.edu.br. Ainda será possível contatar o Conselho de Ética/Ifes 

no endereço Av. Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória/ES, ou no telefone (27) 

3357-7518, e-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br.  

As informações que eu fornecer para a pesquisadora serão armazenadas por ela em 

arquivo, físico ou digital, em computador próprio e/ou em impressos e/ou em 

CDs/DVDs (áudio e vídeo). Os dados serão mantidos, sob sua guarda e 

responsabilidade, por um período de 5 (cinco) anos após o término da pesquisa, 

ficando assegurado de que os mesmos serão utilizados somente para fins de pesquisa, 

restrita aos conhecimentos científicos e acadêmicos, observando as normas éticas da 

pesquisa.  
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Declaro que estou assinando, junto com a pesquisadora, duas vias deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, e que ficará sob minha posse uma via e a outra 

será devolvida para ser arquivada pela pesquisadora. Li às informações sobre o 

estudo e estou claramente informado (a) sobre minha participação nessa pesquisa. 

Como voluntário, durante ou depois da pesquisa é garantido o anonimato das 

informações que eu fornecer. Ficam claros para mim quais as finalidades do estudo, 

os riscos e benefícios para minha pessoa, à forma como a pesquisa será aplicada e a 

garantia de confidencialidade e privacidade de minhas informações. Concordo em 

participar voluntariamente deste estudo e, se for de meu desejo, poderei deixar de 

participar da pesquisa em qualquer momento, durante ou após minha participação, 

sem penalidades, perdas ou prejuízos para minha pessoa ou de qualquer 

equipamento ou benefício que possa ter adquirido.  

Cariacica (ES), ____ de __________ de 201__.  

___________________________________________________________________ 

Assinatura do (a) Participante 

___________________________________________________________________ 

 Assinatura da Pesquisadora 
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APÊNDICE B – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE) 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa chamada “História e Cultura 

Africana e Afro-Brasileira em Livros Didáticos: uma questão de memória e identidade”, 

coordenada pela professora Mileide Belchior Costa – e-mail  

mileidebelchior@gmail.com ou pelo telefone: (27)9 9807-4483 – e autorizada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisas do Instituto Federal do Espírito Santo endereço Av. Rio 

Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória/ES, e-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br e 

telefone (27) 3357-7518. Seus pais permitiram que você participe.  

Queremos saber como é trabalhado o assunto da História e Cultura africana e afro-

brasileira nas aulas de História, e da importância que vocês dão ao uso livro didático 

de História.  

Você só participará da pesquisa se quiser e poderá se retirar da pesquisa quando 

quiser. Este é um direito seu e não terá nenhum problema se desistir. Informo também 

outras pessoas, que têm de 11 a 13 anos, estão sendo convidadas a participar desta 

pesquisa.  

A pesquisa será feita aqui na escola EEEF Zaíra Manhães de Andrade, no bairro de 

Nova Rosa da Penha I, Cariacica – Espírito Santo. Os (as) estudantes e os 

professores participarão em sala de aula e em visitas a estabelecimentos dentro do 

bairro, no horário das aulas. Para isso, realizaremos conversas, gravações de áudio 

e vídeo podemos assistir filmes, escrever histórias, músicas, apresentar teatro e 

poesias, danças, desfiles, trazer comidas típicas da África e responder a entrevistas 

no papel. Essas atividades são consideradas seguras, mas é possível ocorrer 

imprevistos, como incomodo, ou mesmo, constrangimento dos estudantes durante a 

discussão dos temas que serão abordados. Existem riscos também na atividade de 

campo, ou seja, na visita à comunidade local e escrita de diário de bordo. Frente aos 

riscos que existem na atividade de campo, sei que serão tomadas as seguintes 

providências: cada turma será acompanhada por, pelo menos, três professores; os 

alunos serão orientados em questões como a atenção que se deve ter de estarem 

sempre juntos e cuidado redobrado ao atravessar as ruas. Caso aconteça algo errado, 

você pode nos procurar pelos telefones que tem no começo do texto. As coisas boas, 

benefícios, que podem acontecer com esta pesquisa serão: divertirmos na 

mailto:etica.pesquisa@ifes.edu.br
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convivência com os colegas, fazermos novos amigos, aprender coisas novas em 

relação ao tema da pesquisa, conhecimento de outros locais e, além disto, a pesquisa 

poderá auxiliar professores que queiram trabalhar com a temática, com estudantes do 

ensino fundamental.  

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras 

pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados 

da pesquisa vão ser publicados no site Mestrado em Humanidades do Instituto 

Federal do Espírito Santo, onde eu estudo, e também num livro sobre as atividades 

que realizamos, mas sem identificar os estudantes participaram, a não ser em casos 

que sejam autorizados por você e pelos seus responsáveis.  

============================================================ 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

Eu ___________________________________________________ aceito participar 

da pesquisa “História E Cultura Africana e Afro-Brasileira em Livros Didáticos: uma 

questão de memória e identidade”. 

Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer.  

Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer 

“não” e desistir e sem problema algum.  

Declaro que os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus 

responsáveis.  

Li e recebi e uma cópia deste termo de assentimento e sei que poderei entrar em 

contato com as professoras pesquisadoras ou com o Conselho de Ética do Ifes, caso 

seja necessário.  

Cariacica, _____de _________de 201__. 

___________________________________________________________________ 

Assinatura do Aluno 
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APÊNDICE C – TERMO DE CESSÃO DE IMAGEM E VOZ PARA FINS 

EDUCACIONAIS 

Nome: Idade: 

Nacionalidade: Estado Civil: 

CPF: Telefone: E-mail: 

Endereço: UF: 

Cidade: CEP:  

Ora designado CEDENTE, firma e celebra com o Ifes – Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, Avenida Vitória, nº 1729, Bairro Jucutuquara 

– CEP: 29040-780– Vitória – ES, por meio dos pesquisadores Mileide Belchior Costa, 

CPF 137.710.037-50, e Antonio Donizetti Sgarbi, portador do CPF 977.726.318-04, 

inseridos na pesquisa “História E Cultura Africana e Afro-Brasileira em Livros Didáticos: 

uma questão de memória e identidade”, designado CESSIONÁRIO, o presente 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ PARA FINS 

EDUCACIONAIS mediante as cláusulas e condições abaixo discriminadas, que 

voluntariamente aceitam e outorgam:  

Por meio do presente instrumento autorizo o Ifes a utilizar minha imagem e/ou voz, 

captados por meio de fotografias, gravações de áudios e/ou filmagens de depoimentos, 

declarações, videoconferência, exercícios, conferência web, entrevistas e/ou ações 

outras realizadas a serem utilizados com fins educacionais nas redes de ensino 

público. Afirmo ter ciência que a transferência é concedida em caráter total, gratuito e 

não exclusivo, não havendo impedimento para que o (s) CEDENTE (s) utilize (m) o 

material captado como desejar (em).  

Declaro que o Ifes está autorizado a ser proprietário dos resultados do referido 

material produzido, com direito de utilização, de forma ilimitada e por um prazo 

indefinido no que se refere à concessão de direitos autorais, utilização e licenciamento 

a terceiros, para que façam uso, de qualquer forma, no todo ou em parte, deste 

material ou de qualquer reprodução, respeitando as questões éticas orientadoras da 

pesquisa com seres humanos.  
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Declaro ainda que renuncio a qualquer direito de fiscalização ou aprovação do uso da 

imagem e outras informações ou de utilizações decorrentes da mesma. A cessão 

objeto deste Termo abrange o direito do CESSIONÁRIO de utilizar a IMAGEM E VOZ 

PRODUZIDOS DURANTE O CURSO do CEDENTE sob as modalidades existentes, 

tais como reprodução, representação, tradução, distribuição, entre outras, sendo 

vedada qualquer utilização com finalidade lucrativa. Os dados serão armazenados em 

arquivo, físico ou digital, em computador próprio e/ou em impressos e/ou em 

CDs/DVDs (áudio e vídeo) e serão mantidos, por um período de 5 anos após o término 

da pesquisa. Fica assegurado de que os mesmos serão utilizados somente para fins 

de pesquisa, restrita aos conhecimentos científicos e acadêmicos, observando as 

normas éticas da pesquisa. A cessão dos direitos autorais relativos à IMAGEM E VOZ 

PRODUZIDOS DURANTE O CURSO do CEDENTE é por prazo indeterminado, a não 

ser que uma das partes notifique a outra, por escrito, com a antecedência mínima de 

180 (cento e oitenta dias).  

Recebi duas vias deste Termo de cessão de Imagem e Voz para fins educacionais 

assinadas pela pesquisadora de maneira que uma ficará sob minha posse e outra 

devolvida e arquivada com a pesquisadora. Quaisquer dúvidas e/ou necessidades em 

relação ao estudo, a pesquisadora poderá ser contactada pelo telefone (27) 9 9807-

4483 ou endereço eletrônico mileidebelchior@gmail.com, assim como seu orientador, 

professor Dr. Antonio Donizetti Sgarbi, no telefone (27) 3331-2277 ou endereço 

eletrônico donizetti@ifes.edu.br. Ainda será possível contactar o Conselho de 

Ética/Ifes no endereço Av. Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória/ES, ou no telefone 

(27) 3357-7518, e-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br. Fica designado o foro da Justiça 

Federal, da seção Judiciária do Espírito Santo, para dirimir quaisquer dúvidas relativas 

ao cumprimento deste instrumento, desde que não possam ser superadas pela 

mediação administrativa.  

 

Local: Cariacica – ES, ___ de ________ de 201_. 

 

________________________________________________ 

 Assinatura do Cedente 
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__________________________________________ 

Assinatura do Professor Orientador 

__________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM – MENORES DE IDADE 

Eu, _________________________________________________, portador(a) de 

cédula de identidade nº ______________________, responsável legal pelo(a) menor 

_____________________________________________________, portador(a) de 

cédula de identidade nº ______________________, autorizo a gravação em vídeo 

da imagem e depoimentos do(a) menor supracitado(a), bem como a veiculação de 

sua imagem e depoimentos em qualquer meio de comunicação para fins didáticos, de 

pesquisa e divulgação de conhecimento científico, elaboração de produtos e 

divulgação de projetos audiovisuais sem quaisquer ônus e restrições. 

Fica ainda autorizada, de livre e espontânea vontade, para os mesmos fins, a cessão 

de direitos da veiculação das imagens e depoimentos do (a) menor supracitado (a), 

não recebendo para tanto qualquer tipo de remuneração. 

Cariacica (ES), _____, de __________ de 201_. 

___________________________________________________________________ 

Assinatura do (a) responsável legal 

___________________________________________________________________ 

Assinatura do (a) menor 
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

RESPONSÁVEL 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA E RESPONSÁVEL 

LEGAL 

1. NOME: ___________________________________________________________ 

DATA NASCIMENTO: _____/_____/_____ 

ENDEREÇO: ___________________________________________ Nº __________ 

BAIRRO: ___________________________________________________________ 

CIDADE: ___________________ 

CEP: ___________________________ TELEFONE (       ) ____________________ 

2. RESPONSÁVEL LEGAL: _____________________________________________ 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.): 
__________________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: _________________ 

DATA NASCIMENTO: _____/_____/_____ 

ENDEREÇO: ___________________________________________ Nº __________ 

BAIRRO: ___________________________________________________________ 

CIDADE: ____________________ 

CEP: ___________________________ TELEFONE (       ) ____________________ 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

Eu,________________________________________, responsável pelo(a) aluno(a), 

__________________________, autorizo o(a) mesmo(a) a participar da pesquisa de 

intervenção participante “História e cultura africana e afro-brasileira em livros didáticos: 

uma questão de memória e identidade” por intermédio de reuniões para discussão e 

realização de práticas pedagógicas chamados “Círculos de Cultura”, realizada pela 

pesquisadora Mileide Belchior Costa, sob a orientação do professor Dr. Antonio 

Donizetti Sgarbi e professora Dra. Mariluza Sartori Deorce. Passo, a saber, que se 

trata de pesquisa em nível de mestrado vinculado ao Programa de Pós-Graduação 

em Ensino de Humanidades/Ifes, campus Vitória – ES, na linha de pesquisa práticas 

educativas, e irá tematizar as práticas educativas visando a análise de livros de 
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História referentes aos anos finais do ensino fundamental II, usados na EEEF Zaíra 

Manhães de Andrade, a respeito da História e Cultura Africana e Afro-brasileira após 

a promulgação da Lei 10.639/2003, para a formação da memória e identidade racial 

de seus discentes, com vistas ao empoderamento popular, e, propor ações, a partir 

da Pedagogia Libertadora. A fim de potencializar e enriquecer o que existe ou propor 

novas ações pedagógicas, se for o caso, em vista dos objetivos propostos na 

legislação. A partir dessa temática, tenho ciência que a questão definida para a 

pesquisa é: qual (is) a (s) contribuição (ões) dos livros didáticos de História dos anos 

finais do ensino fundamental II desta escola para a formação da memória e identidade 

racial dos discentes e como propor atividades pedagógicas que facilitem uma 

experiência de aprendizagem significativa a estes alunos na referida escola, a partir 

da realidade local e da demanda dos participantes da pesquisa e dos conteúdos 

destes livros? 

Estou ciente que para responder essa questão a pesquisa adotará a abordagem de 

uma análise documental e uma pesquisa do tipo participante, pautadas pela 

perspectiva histórico-cultural. 

Os dados serão produzidos a partir das observações e intervenções na EEEF Zaíra 

Manhães de Andrade realizadas pela pesquisadora Mileide Belchior Costa, no 

processo de intervenção pedagógica participante com Círculos de Cultura, como 

explicitado anteriormente, e em parceria com os professores auxiliares da pesquisa, 

professores regentes das turmas de 7º e 8º anos da referida escola, através de 

questionários e entrevistas semiestruturados, gravações de áudio e vídeo, fotos, rodas 

de conversa e escrita de diário de bordo. Os nomes dos participantes serão 

preservados atendendo as questões éticas orientadoras da pesquisa com seres 

humanos. Estou ciente de que, embora os riscos em pesquisas dessa natureza sejam 

minimizados, existe o risco de constrangimento que é inerente às relações 

interpessoais, e que as ações propostas serão pensadas visando minimizar quaisquer 

situações que provoquem desequilíbrio psicológico ou emocional, e qualquer outro 

sentimento de incômodo, e em caso de surgimento de alguma das situações citadas, 

ou não, no decorrer do processo, a pesquisadora se propõe a buscar solucionar os 

casos, bem como repensar a proposta visando o bem-estar dos sujeitos participantes 

da pesquisa. Quanto a atividade de campo, serão tomadas as seguintes providências: 



177 

 
 

 

cada turma será acompanhada por, pelo menos, três professores; os alunos serão 

orientados em questões como a atenção que se deve ter de estarem sempre juntos e 

cuidado redobrado ao atravessar as ruas. Tenho ciência de que a pesquisa trará 

inúmeros benefícios ao aluno (a) que está sob minha responsabilidade, como: estudo 

contextualizado e aprendizagem significativas das questões que envolvem a memória 

e a identidade do mesmo. Sei também que a pesquisa contribuirá, em parte, na 

melhoria da aprendizagem no ensino fundamental. 

A pesquisadora compromete-se a esclarecer antes e durante a pesquisa a 

metodologia que será desenvolvida e utilizada. Quaisquer dúvidas e/ou necessidades 

em relação ao estudo, a pesquisadora poderá ser contactada pelo telefone (27) 9 

9807-4483 ou endereço eletrônico mileidebelchior@gmail.com, assim como seu 

orientador, professor Dr. Antonio Donizetti Sgarbi, no telefone (27) 3331-2277 ou 

endereço eletrônico donizetti@ifes.edu.br. Ainda será possível contactar o Conselho 

de Ética/Ifes no endereço Av. Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória/ES, ou no 

telefone (27) 3357-7518, e-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br. As informações que o 

aluno fornecer para a pesquisadora serão armazenadas pela pesquisadora em 

arquivo, físico ou digital, em computador próprio e/ou em impressos e/ou em 

CDs/DVDs (áudio e vídeo). Os dados serão mantidos, sob sua guarda e 

responsabilidade, por um período de 5 (cinco) anos após o término da pesquisa, 

ficando assegurado de que os mesmos serão utilizados somente para fins de pesquisa, 

restrita aos conhecimentos científicos e acadêmicos, observando as normas éticas da 

pesquisa.  

Assinei duas vias deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, também 

assinado pela pesquisadora, de maneira que uma ficará sob minha posse e outra 

devolvida para ser arquivada pela pesquisadora. Li as informações sobre o estudo e 

estou claramente informado (a) sobre a participação do aluno nessa pesquisa. Estou 

ciente de que o aluno, participará como voluntário, e que durante ou depois da 

pesquisa é garantido o anonimato das informações que fornece a não ser em casos 

que sejam explicitamente solicitados, como cessão do direito de imagem. Ficam claros 

para mim quais as finalidades do estudo, os riscos e benefícios para o aluno, à forma 

como a pesquisa será aplicada para os discentes e a garantia de confidencialidade e 

privacidade de suas informações a não ser em casos explicitamente autorizados, por 
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mim e pelo (a) aluno (a) que está sobre minha responsabilidade. O (a) aluno (a) 

concorda em participar voluntariamente deste estudo, bem como o responsável o (a) 

autoriza a participar. Se for de desejo do aluno ou do responsável, o aluno poderá 

deixar de participar da pesquisa em qualquer momento, durante ou após sua 

participação, sem penalidades, perdas ou prejuízos para sua pessoa ou de qualquer 

equipamento ou benefício que possa ter adquirido.  

Cariacica – ES, ___ de _________ de 201___.  

___________________________________________________________________ 

Assinatura do Responsável 

___________________________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE E – ENTREVISTA AO PROFESSOR 

Prezado (a) professor (a), 

Agradecemos sua participação voluntária em fazer parte da pesquisa “História e 

cultura africana e afro-brasileira em livros didáticos: uma questão de memória e 

identidade”. Nossa proposta é a de que façamos juntos um percurso que nos leve à 

construção crítica de nossos conhecimentos a respeito do livro didático juntamente a 

temática africana e afro-brasileira, e de possíveis práticas significativas e 

diferenciadas para trabalharmos os mesmos não só em sala de aula. 

Para que possamos caminhar juntos desde o início, pedimos que responda o 

questionário abaixo: 

Lembramos que as informações aqui produzidas serão usadas como fonte de 

pesquisa. Ao aceitar respondê-lo, fica entendido que autorizará ao pesquisador à 

utilização dos dados aqui descritos. 

DADOS PESSOAIS 

Disciplina que leciona: __________________________ 

1. Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino 

2. Idade: __________ anos 

3. Formado em qual Curso de graduação? __________ 

4. Possui Curso de pós-graduação? Sim( ) Não( ). Se sim, qual? 

_______________________________________________________________ 

5. Há quanto tempo você atua como professor da rede pública de ensino? Já atuou 

na rede privada? 

_______________________________________________________________ 

6. Você atua em: (  ) Uma rede de Ensino (  ) Duas redes de Ensino 
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7. Seu vínculo com a Rede de Ensino para a (s) qual (quais) trabalha é: 

 Efetivo (  ) Contratado(  ) Outros (  ): _________________________________ 

8. Turno de trabalho: (  ) Matutino (  ) Vespertino (  ) Noturno 

9. Trabalha em mais de 1 turno? Se sim, quais? Na mesma escola? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10. Sua experiência profissional foi adquirida: 

(  ) Em nível fundamental (1º ao 5º ano) 

(  ) Em nível fundamental (6º ao 9º ano) 

(  ) Em nível médio 

(  ) Em funções técnicas de ensino 

11. Por que se tornou professor? Por que desta disciplina? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

12. Qual sua concepção acerca do que é “educar”? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

13. Ao elaborar seu plano de ensino, quais as metas/objetivos que busca alcançar? 

(Cite no máximo duas) 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

14. Você acha que seus alunos respondem de forma positiva a sua prática educativa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

15. Quais os impactos, na sua concepção, que a educação deve surtir nos discentes? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

16. Você recebe elogios e críticas quanto as suas ações como professor (a)? Se sim 

para elogio, cite pelo menos um. Se sim para críticas, cite pelo menos uma e relate 

como você lida com a (s) crítica (s). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

17. Você se sente satisfeito/feliz/realizado profissionalmente? Por que? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

18. Levando em consideração a forma como encontra-se nosso país, econômica e 

politicamente, você considera possível que a educação possa formar sujeitos 

conscientes e críticos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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19. Como é a dinâmica das suas aulas? Costuma inserir atividades diferenciadas a 

sua prática? Se sim, quais são e com quais objetivos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

20. A respeito do livro didático: 

a) Você acha importante utilizar o livro didático em suas aulas? Se sim, com quais 

objetivos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b) Na sua opinião, considerando os conteúdos e atividades propostas nos livros 

didáticos de sua escola, estes mesmos livros contribuem para facilitar as suas práticas 

pedagógicas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

21. A respeito da História e cultura africana e afro-brasileira: 

a) Na sua opinião, é importante trabalhar esse tema em sala de aula? Por que? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b) Você costuma trabalhar essa temática em suas aulas fora do período da Semana 

da consciência negra? Se sim, de que forma? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c) A forma como este conteúdo é trazido dentro do livro didático, bem como suas 

atividades, contribuem a sua prática pedagógica? Por que? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

22. Você já presenciou alguma situação de racismo no seu cotidiano e/ou durante 

suas aulas? Se sim, como ocorreu? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

23. O que podemos fazer para acabar com esse tipo de preconceito? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F – ENTREVISTA A SER REALIZADA COM ALUNO (A) 

Querido (a) aluno (a), 

Agradecemos sua participação voluntária em fazer parte da pesquisa “História e 

cultura africana e afro-brasileira em livros didáticos: uma questão de memória e 

identidade”.  

O nosso objetivo é de que façamos juntos um caminho que nos leve a aumentar 

nossos conhecimentos a respeito do seu livro didático de História, e sobre o tema da 

história e cultura africana e afro-brasileira dentro destes livros. A ideia é de que junto 

aos seus professores, possamos construir ações que deixem as aulas mais 

prazerosas, e que incentivem sua aprendizagem. 

Para que possamos caminhar juntos desde o início, pedimos que responda as 

perguntas abaixo. 

Lembramos que ao aceitar respondê-las, entendemos que você nos dá permissão 

para usar suas respostas na pesquisa. 

DADOS PESSOAIS 

1. Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino 

2. Idade: __________ anos 

3. Qual profissão deseja seguir no futuro? Por que?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Em qual bairro mora? 

___________________________________________________________________ 

5. Você tem vontade de morar em outro lugar? Diga o porquê. 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Você já foi vítima de preconceito por morar neste local? Se a resposta for sim, diga 

como foi. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. Com quem você mora? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8. Sobre seu livro didático de História, responda: 

a) Você entende com facilidade os textos e atividades do livro? Explique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b) Você acha que o que os assuntos escritos no livro são importantes para sua vida? 

Por que?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c) O que é História para você? Você acha importante estudar essa disciplina? Por que? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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d) Na sua opinião, os assuntos escritos no livro fazem parte da sua história? Explique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

f) Se você pudesse escolher algum tema/assunto para ser explicado dentro do livro 

didático, qual seria? Por que? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. Na sua opinião, quais atividades podem ser feitas na escola para que as aulas 

fiquem mais interessantes? Por que? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10. Sobre a história e cultura africana e afro-brasileira, responda: 

a) Você já havia estudado algo sobre a história da África e sobre a cultura dos povos 

de lá? Se a resposta for sim, diga como e onde estudou. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b) Na sua opinião, o estudo sobre esses povos é importante? Por que? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c) Você se considera um afrodescendente? Explique. 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

d) Dentro do seu livro didático, quais os temas/assuntos que você encontra, que falam 

a respeito dos negros? O que você acha sobre isso? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11. O que é racismo para você? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

12. Você já foi vítima de racismo ou já viu outra pessoa sendo? Como foi? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

13. Na sua opinião, o que podemos fazer para acabar com esse tipo de preconceito? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE G – ROTEIRO PARA SAÍDA A CAMPO NO BAIRRO 

Olá queridos! 

Hoje faremos como planejado, nossa aula de campo ao bairro, para conhecer alguns 

locais e entrevistar alguns moradores. Para organizar nossas atividades, temos abaixo 

algumas sugestões: 

- A visita se dará em horário de aula das disciplinas envolvidas na pesquisa, com seus 

respectivos professores pesquisadores e com a pesquisadora, por meio de caminhada 

nas ruas; 

- Os locais a serem visitados serão escolhidos pelos alunos e professores antes da 

visita; 

- A saída a campo será dividida em 2 dias, com dois grupos, preferencialmente, uma 

turma por dia; 

- Escolher alguns alunos para fotografar a visita – decidir anteriormente se usarão 

câmera ou celular, e de quem será o equipamento; 

- Antes de sair, os alunos deverão se dividir em grupos de no máximo 5 alunos, para 

entrevistarem os moradores; 

- As entrevistas podem ser realizadas a moradores acima de 16 anos, e também 

donos de estabelecimentos locais, caso estes não morem no bairro; 

- As perguntas feitas não seguirão uma ordem temática, para que os entrevistados 

tenham respostas mais espontâneas sobre os assuntos, e não um pensamento em 

cadeia; 

- Durante as entrevistas será realizado o acompanhamento de um dos professores, 

para auxílio dos discentes; 

- O registro das entrevistas se dará através de escrita de diário de bordo pelos alunos; 

- Caso julguem necessário, os discentes também poderão entrevistar, além de 

moradores escolhidos aleatoriamente no bairro, seus familiares, mas sempre 

preservando sua identificação; 

- Entrevistar um familiar não justifica ao aluno de não participar da visita ao bairro; 

- Os dados recolhidos serão posteriormente discutidos em sala de aula. 
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CUIDADOS QUE SE DEVE TER DURANTE A ATIVIDADE DE CAMPO 

- Cada turma será acompanhada por, pelo menos, três professores;  

- Os alunos devem ter o cuidado de estarem sempre juntos;  

- Cuidado ao andar pela calçada e principalmente ao atravessar as ruas. 
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APÊNDICE H – ENTREVISTA AOS MORADORES 

DADOS PESSOAIS 

1. Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino 

2. Idade: __________ anos    

3. Se denomina: Preto (   ) Branco (   ) Amarelo (Asiático) (   ) Pardo (   ) Indígena (  )  

4. Há quanto tempo mora no bairro? _______________ 

5. Grau de escolaridade: ____________________________________________ 

6. Estudou em alguma escola do bairro? Qual? 

_______________________________________________________________ 

7. Você considera importante que as crianças possam ir à escola? Por que? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8. Se você pudesse, trocaria de profissão? Por qual trocaria? Por que? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. Você já sentiu vontade de se mudar deste bairro? Por qual motivo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10. O que você acha da infraestrutura do bairro? E das escolas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11. Há alguém da sua família que estuda em uma dessas escolas? Quantas? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

12. Você gosta de ler? Costuma ler? Se sim, quais assuntos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

13. Você considera importante cultivar o hábito de leitura? Já foi a alguma biblioteca 

ou comprou algum livro? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

14. Qual sua opinião a respeito do racismo? O que acha que é? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

15. Você já foi vítima de preconceito racial? Já viu alguém ser? Como foi? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

16. Na sua opinião, o que pode ser feito para se acabar com essa prática? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO FINAL A SER RESPONDIDO PELO PROFESSOR 

Prezado (a) professor (a), 

Agradecemos sua participação como professor pesquisador e sua predisposição em 

construir conosco a pesquisa “História e cultura africana e afro-brasileira em livros 

didáticos: uma questão de memória e identidade”.  

Abaixo, elencamos algumas questões para que você possa explicitar suas impressões, 

sugestões e questões a respeito de nossa trajetória, sempre com total liberdade para 

expressar seu ponto de vista. Pedimos então, que continue a colaborar e em 

enriquecer com esta pesquisa. 

Disciplina que leciona: _____________________________ 

1. Você considera que o período gasto para o desenvolvimento da pesquisa foi 

suficiente? Por que? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Você já havia participado de algum projeto ou pesquisa semelhante a esse? Se sim, 

como ocorreu? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. A pesquisa lhe propiciou adquirir novos conceitos/conhecimentos? Se sim, cite 

exemplos. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. A pesquisa lhe propiciou desenvolver novas práticas pedagógicas? Se sim, cite 

exemplos. 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Quais atividades, dentro da pesquisa, chamaram mais sua atenção? Por que? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Nesse momento, qual a sua visão a respeito do papel do livro didático em sala de 

aula? Essa visão se modificou do início da pesquisa até agora? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. Você acha que os alunos responderam de forma positiva às práticas educativas 

desenvolvidas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8. As atividades incitaram papel ativo/participação dos alunos em sala de aula e na 

escola? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. Os questionamentos e discussões suscitadas permitiram o desenvolvimento de 

uma consciência crítica dos alunos, a respeito do bairro onde moram e de seus 

deveres e direitos enquanto moradores do bairro? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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10. Você considera que a pesquisa contribuiu para a discussão a respeito do racismo? 

Como? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11. Você pretende realizar alguma mudança na sua prática educativa a partir de agora? 

Quais? Por que? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

12. Escreva aqui, se quiser, suas impressões e críticas a respeito dos aspectos gerais 

da pesquisa. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE J – QUESTIONÁRIO A SER FEITO COM ALUNOS – 7º ANO 

Querido (a) aluno (a), 

Agradecemos sua participação na pesquisa “História e cultura africana e afro-

brasileira em livros didáticos: uma questão de memória e identidade”.  

Abaixo, separamos algumas perguntas para que você possa nos mostrar a sua 

opinião, sugestões e até mesmo algo para melhorarmos, a respeito de nossa trajetória, 

sempre com total liberdade para expressar o que pensa. Pedimos então, que continue 

a colaborar e em enriquecer com esta pesquisa. 

1. Idade: __________ anos 

2. Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino 

3. Na aula de campo dentro do bairro, o que você achou a respeito das respostas das 

pessoas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Você já havia participado de uma aula de campo dentro do bairro? Conte a respeito 

do que mais gostou de fazer na nossa aula de campo. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Você contou a seus familiares algo sobre a nossa pesquisa? Se contou, nos diga 

qual foi a reação deles. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. A partir da participação nesta pesquisa, você acha que possui alguma 

responsabilidade e direitos sobre seu bairro? Quais? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. Se você pudesse melhorar algo no seu bairro, o que seria? Por que? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8. Dos assuntos que nós estudamos, qual você mais gostou? E das atividades? Por 

que? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. Durante nossa pesquisa, você conversou com alguém a respeito do que é racismo? 

Sem sim, comente como foi. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10. O que você escolheu para apresentar nas oficinas? Por que escolheu essa 

atividade e esse tema? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11. Você acha que atividades como essas ajudam a diminuir com o racismo entre as 

pessoas? Por que? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

12. Se pedíssemos para você escolher um tema no seu livro de História que você 

considera importante para sua vida, qual seria? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

13. Seus colegas ficaram empolgados em participar das atividades? Você ficou? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

14. Você gostaria de nos contar mais alguma coisa sobre o que achou da pesquisa? 

Dar sugestões, tirar alguma dúvida, elogiar, ou até mesmo fazer alguma reclamação? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE K – QUESTIONÁRIO A SER FEITO COM ALUNOS – 8º ANO 

Querido (a) aluno (a), 

Agradecemos sua participação na pesquisa “História e Cultura africana e afro-

brasileira em livros didáticos: uma questão de memória e identidade”.  

Abaixo, separamos algumas perguntas para que você possa nos mostrar a sua 

opinião, sugestões e até mesmo algo para melhorarmos, a respeito de nossa trajetória, 

sempre com total liberdade para expressar o que pensa. Pedimos então, que continue 

a colaborar e em enriquecer com esta pesquisa. 

1. Idade: __________ anos 

2. Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino 

3. A respeito do filme “Pantera Negra”, que nós assistimos, o que mais te chamou a 

atenção dentro do mesmo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

4. Você já havia assistido algum filme que retratasse a temática africana? Se sim, o 

que achou dessa experiência? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

5. Você contou a seus familiares algo sobre a nossa pesquisa? Se contou, nos diga 

qual foi a reação deles. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

6. A partir da participação nesta pesquisa, você acha que possui alguma 

responsabilidade e direitos sobre seu bairro? Quais? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

7. Se você pudesse melhorar algo no seu bairro, o que seria? Por que? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

8. Dos assuntos que nós estudamos, qual você mais gostou? E das atividades? Por 

que? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

9. Durante nossa pesquisa, você conversou com alguém a respeito do que é racismo? 

Sem sim, comente como foi. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

10. O que você escolheu para apresentar nas oficinas? Por que escolheu essa 

atividade e esse tema? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

11. Você acha que atividades como essas ajudam a diminuir com o racismo entre as 

pessoas? Por que? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

12. Se pedíssemos para você escolher um tema no seu livro de História que você 

considera importante para sua vida, qual seria? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

13. Seus colegas ficaram empolgados em participar das atividades? Você ficou? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

14. Você gostaria de nos contar mais alguma coisa sobre o que achou da pesquisa? 

Dar sugestões, tirar alguma dúvida, elogiar, ou até mesmo fazer alguma reclamação? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE M – QUESTIONÁRIO DE VALIDAÇÃO DE PRODUTO EDUCATIVO 

1. Sobre a história do livro “A casaca de Diara”, responda: 

 

a) Você acha que o título explica bem o conteúdo da história? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

b) Você conseguiu entender a história com facilidade? As palavras usadas são fáceis 

ou difíceis? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

c) Você mostraria essa história para sua família ou amigos? Por que? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Sobre as ilustrações e a aparência do livro, responda? 

 

a) O que você achou das imagens? Elas mostram de forma clara o que a história conta? 

Explique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

b) As imagens apresentam tamanho e cor adequado? Explique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Você acha que a história contada no livro é importante para sua vida? Para o seu 

município? Por que? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Quer dar alguma sugestão, fazer alguma observação ou algum elogio ao livro? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE N – LIVRO DE HISTÓRIA DO 7º ANO 
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APÊNDICE O – LIVRO DE HISTÓRIA DO 8º ANO 
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APÊNDICE P – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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