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RESUMO 

 

 

O presente texto traz os resultados da pesquisa desenvolvida no âmbito de dissertação de 

mestrado. Neste trabalho, buscamos compreender a forma como duas escolas da rede estadual 

de ensino, localizadas no município de Itupiranga, estado do Pará, entre os anos de 2017 e 

2019, desenvolveram (ou não) ações e estratégias para a implementação da Lei Federal nº 

10.639, de 9 de janeiro de 2003, compreendendo a persistência de um ―silêncio‖ acerca das 

abordagens envolvendo a história e a cultura afro-brasileira e africana tanto nos livros 

didáticos quanto em sala de aula. Os resultados apontaram que as duas escolas não possuem 

uma prática específica e efetiva para tratar das questões propostas pela referida lei em seus 

Projetos Político-Pedagógicos (PPP), incluindo a formação de professores. Porém, as duas 

instituições de ensino promoviam, pelo menos de forma esporádica, eventos em alusão ao Dia 

da Consciência Negra. Os livros didáticos, mesmo com algumas ressalvas, abordam a 

temática. Os docentes, ainda que tenham observado tais mudanças, chamam a atenção para a 

forma como ainda se prioriza a história europeia nesses manuais didáticos. Uma das questões 

colocadas pelos professores, como entrave para suas abordagens acerca da temática, encontra-

se na falta de formação continuada voltada para a implementação da referida lei e de suas 

determinações. 

 

Palavras-chave: Ensino de História; Projeto Político-Pedagógico; Livro Didático; Lei 

Federal nº 10.639/2003; História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This text contains results of the research in the scope of a master's thesis. In this article, we 

seek to understand how two schools that ruled by the public state education system, in a 

district of the city Itupiranga, State of Pará, between 2017 and 2019, developed or not actions 

and strategies for the implementation of Federal Law 10.639/2003, including the persistence 

of a ―silence‖ about approaches involving Afro-Brazilian and African history and culture both 

in textbooks and in the classroom. The results showed that the schools do not practice specific 

and effective techniques to deal with the issues proposed by Federal Law 10639/03 in their 

pedagogical political projects, including teacher training. However, as two educational 

institutions they promoted, at least sporadically, events alluding to the national Day for Black 

Awareness. Textbooks, even with some reservations, address the topic. The professors 

observed such changes, but they draw attention to the way in which European history is still 

prioritized in these textbooks. One of the questions posed by teachers as an obstacle to their 

approaches to the theme is the lack of continuing education focused on the implementation of 

the Law and its determinations. 

 

Keywords: History Teaching; Political Pedagogical Project; Textbook. Federal Law 

10639/2003; Afro-Brazilian and African History and Culture. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Em 9 de janeiro de 2003, o então presidente Luís Inácio Lula da Silva promulgou a 

Lei Federal nº 10.639, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de diretrizes 

e Bases da Educação [LDB]) para incluir, no currículo oficial da Rede de Ensino, a 

obrigatoriedade da temática ―História e Cultura Afro-Brasileira‖. Essa conquista é fruto das 

lutas dos movimentos negros e de militantes, ativistas e intelectuais em suas dinâmicas de 

combate ao racismo (BRASIL, 2003). 

 A Lei nº 10.639/2003 estabeleceu que, a partir daquela data, os estabelecimentos de 

Ensino Fundamental e Médio, das redes públicas e privadas, teriam a obrigatoriedade de 

incluir no âmbito de todo o currículo escolar — em especial nas áreas de Educação Artística, 

Literatura e História Brasileira — o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana, tendo conteúdos sobre 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, além de incluir no calendário escolar o dia 20 de novembro como o ―Dia 

Nacional da Consciência Negra‖. (BRASIL, 2003). 

 Com base no que é proposto pela lei, e levando em consideração alguns anos de 

trabalho docente em sala de aula, percebemos ausências profundas quanto ao ensino de 

história e cultura afro-brasileira e africana, mesmo tendo suas bases legais. De certa forma, 

ainda prevalece um ―silêncio‖ sobre a temática nas escolas da Rede Estadual de Ensino do 

Estado do Pará localizadas no município de Itupiranga. Diante dessas observações, surgiu o 

interesse em realizar a pesquisa acerca da implementação da lei nas escolas estaduais 

Albertina Barreiros e Izabel Maracaipe, entre os anos de 2017 e 2019. 

Tendo em vista que a escola é um espaço de reflexão, construção e/ou desconstrução 

de conceitos, e observando a existência latente de um silêncio acerca da efetividade de 

implementação dessa lei nas escolas estaduais em estudo, consideramos pertinente 

compreender o que está sendo feito. Oportunamente, tentamos dimensionar os ―porquês‖ de 

silêncios, ausências e possíveis lacunas quanto ao desenvolvimento de ações e estratégias 

condizentes com a lei em questão, suas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 

(2004) e seu Plano de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
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das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 

(2009). 

O interesse em pesquisar a temática envolvendo a história de africanos e africanas e 

seus descendentes, na região Norte do Brasil, surgiu na graduação; contudo, naquele 

momento, o interesse ainda não estava direcionado ao ensino de História, o que foi sendo 

transformado a partir de minha experiência docente na Educação Básica. 

Em 2003, ingressei no curso de Bacharelado e Licenciatura em História da 

Universidade Federal do Pará (UFPA). Nos últimos anos do curso, fui bolsista de iniciação 

científica do Museu Paraense Emilio Goeldi, na área de Arqueologia, onde fiz parte do 

projeto Programa de Arqueologia Preventiva na Área Influência do Projeto Bauxita 

Paragominas/MPEG/CVRD/FIDESA, no Estado do Pará, coordenado pelo pesquisador Paulo 

Roberto do Canto Lopes. Nesse projeto, foram detectados três sítios arqueológicos 

denominados PA-BA-83: Bittencourt, localizado em Abaetetuba; PA-BA-84: Alunorte, 

localizado em Barcarena, e PA-BA-85: Jambuaçu, localizado em Moju, região em que 

desenvolvi minha pesquisa
1
. 

Essa localidade, além de ter chamado a atenção pela riqueza dos artefatos encontrados 

(cerâmicas, cachimbos etc.), também é uma comunidade Remanescente de Quilombo
2
. Isso 

me fez pensar que, se existe comunidade remanescente de quilombo naquele local, é porque 

existiu quilombo, e essa informação era extremamente importante para tentar desconstruir a 

imagem de que a presença do negro foi irrelevante no Pará. Nessa perspectiva, pesquisas 

sobre a presença da origem africana podem somar-se a trabalhos já existentes, como os de 

Vicente Salles (2004, 2005), José Maia Bezerra Neto (2000, 2001), Flávio dos Santos Gomes 

(2005), Edna de Castro (1999), Rosa Acevedo Marín (1999), Anaíza Vergolino-Henry e 

                                                   
1
 O resultado da bolsa de pesquisa possibilitou a elaboração do meu trabalho de conclusão de curso de graduação 

em História intitulado Compreender a necessidade e o desejo em que estes moradores se acham de que se lhes 

introduza maior número de pretos para poderem suprir o tráfico de suas lavouras: o (re)conhecimento da 

importância do negro na ocupação e na formação do Moju/PA (2007), orientado pelo pesquisador Paulo 
Roberto do Canto Lopes (Museu Paraense Emilio Goeldi) e a pela Professora Dra. Benedita Celeste de Moraes 

Pinto (Universidade Federal do Pará). 
2
 O município de Moju situa-se na Mesorregião do Nordeste paraense, na Microrregião de Tomé-Açu. Nesse 

município foi localizado um Sítio Arqueológico denominado PA-BA-85: Jambuaçu na comunidade de São 

Bernardino, uma Comunidade Remanescente de Quilombo. Segundo Ana D‘Arc Martins de Azevedo (2011), o 

quilombo de Jambuaçu tem atualmente 14 comunidades tituladas, denominadas Santa Maria de Tracuateua, 

Conceição do Mirim de vírgula Jacundá, Santo Cristo, Ribeira, São Manuel, Santa Maria do Mirindeua, Vila 

Nova, Centro Ouro, São Bernardino, Nossa Senhora das Graças, Santa Luzia do Tracuateua, Santana, São 

Sebastião e uma comunidade que se encontra em processo de titulação viva, chamada Santa Luzia do Bom 

Prazer do Poacê. Para saber mais, consultar: AZEVEDO, Ana D‘Arc Martins de. Tensões na construção das 

identidades quilombolas: a percepção de professores de escolas do quilombo de Jambuaçu Moju (PA). Tese 

(Doutorado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). São Paulo, 2011. 
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Napoleão Figueiredo (1990), entre outros que, por meio de seus estudos e obras, tentaram 

evidenciar as experiências e as articulações de africanos e descendentes na região. 

Eu, como mulher e negra, busquei trazer minha contribuição às pesquisas sobre a 

presença africana na região. Além do material arqueológico, trabalhamos com as Cartas de 

Data e de Sesmaria (documentos de doação de terras) da região de Moju, relatos de fugas de 

escravizados em jornais e entrevistas com moradores da comunidade onde foi encontrado o 

sítio arqueológico, e desenvolvemos uma pesquisa bibliográfica acerca da temática. 

Uma das conclusões a que chegamos nessa pesquisa remete ao fato de que a presença 

de africanos/as e seus descendentes em nossa região não poderia mais ser silenciada e 

invisibilizada pela historiografia. Essa invisibilidade da presença e das experiências da 

diáspora também foi uma constante na historiografia do Sul do País, como bem aponta Karla 

Leandro Rascke (2016) no livro Irmandades Negras: memórias da diáspora no Sul do Brasil. 

Em se tratando de região conhecida por valores culturais portugueses, açorianos, alemães e 

outros europeus, a partir de diferentes fontes históricas, é possível vislumbrar existências 

físicas e sociais dinâmicas culturais de povos de matrizes africanas. 

Nesse sentido, tais reflexões permitem pensarmos que a invisibilidade é um projeto 

hegemônico de valorização de determinados povos e feitos, ao passo que retira de outros 

povos e culturas os valores de suas ações, estratégias e lutas. Dentro dessa mesma linha, 

Paulino de Jesus Francisco Cardoso (2004, 2010, 2014) também desconstrói a memória 

negligenciada pela historiografia tradicional acerca da presença africana no Sul do Brasil. 

Com base nessa dimensão, depreendemos que, de Norte a Sul do País, há uma historiografia 

que ainda demanda novos estudos e olhares sobre as populações de origem africana e suas 

experiências, muito além de compreensões sobre o sistema escravista. 

 Na historiografia — ora dita tradicional ora dita hegemônica — percebemos que os 

silêncios são constantes no que se refere aos povos africanos, que, em grande medida, têm 

expressiva circulação das diferentes regiões do País; são uma constante. Assim sendo, 

mobilizar temáticas, pressupostos teóricos e metodológicos que permitam revisitar essa 

historiografia e repensar abordagens e resultados é algo que pode constituir um caminho de 

renovação dos estudos que envolvem a presença africana e de seus descendentes no Norte do 

País, cuja ocorrência temos registrado em diferentes regiões e estados. 

Em 2008, cheguei a Marabá para trabalhar na rede pública estadual e, nesse mesmo 

ano, iniciei o Curso de Aperfeiçoamento em Culturas, Historicidade e Diversidade Étnico-

Racial na Amazônia, realizado pela Secretaria de Educação do Estado do Pará (SEDUC) e a 
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Coordenadoria de Educação para a Promoção da Igualdade Racial (COPIR). Infelizmente, não 

pude terminar o curso devido às mudanças nos prazos em virtude de fatores econômicos, 

segundo informou o coordenador do projeto à época. 

Em 2016, fui transferida para Itupiranga e, a partir de então, mesmo com uma carga 

horária extensa por estar nas redes de ensino estadual e municipal, concomitantemente, 

comecei a me inquietar e querer ir além da prática em sala de aula, procurando compreender 

como estavam sendo as abordagens sobre história e cultura afro-brasileira e africana nas aulas 

de História. Também procurava entender os silêncios e/ou as ausências nas escolas estaduais 

Albertina Barreiros e Izabel Maracaipe, localizadas no município de Itupiranga, onde a 

pesquisa foi realizada, tendo como referência o que determina a já citada lei. 

Diante do exposto, o objetivo central desta pesquisa é compreender como estão sendo 

desenvolvidas as abordagens sobre história e cultura afro-brasileira e africana nas aulas de 

História para o Ensino Médio nas escolas estaduais Albertina Barreiros e Izabel Maracaipe, 

em Itupiranga, estado do Pará, entre os anos de 2017 e 2019. Escolhemos tal recorte temporal 

em virtude de alguns fatores, como o meu tempo de atuação nas escolas no ano de 2017, além 

do uso de uma coleção do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD 2018) escolhida 

pelos professores e professoras das duas escolas. 

O fato de ter um intervalo considerável entre a criação da Lei Federal nº 10.639/2003 e 

o recorte desta pesquisa, em nossa concepção, seria um tempo suficiente para adequar os 

materiais didáticos e os Projetos Político-Pedagógicos (PPP) das escolas, assim como 

propiciar formações para que educadores e educadoras tivessem condições de abordar a 

temática, de forma mais específica, e impactar no currículo das escolas. 

A pesquisa se direciona para o Ensino Médio, o que justifica a escolha das escolas 

Albertina Barreiros e Izabel Maracaipe como espaços a serem estudados, dado serem as 

únicas a oferecer esse nível de ensino na cidade (sede) de Itupiranga. 

 Em termos de fontes históricas, a pesquisa utiliza os Projetos Políticos Pedagógicos 

das escolas, objetivando entender como se estruturam e como as instituições têm 

desenvolvido atividades e ações para a implementação da Lei. Os livros didáticos utilizados 

na disciplina de História nas escolas pesquisadas também compõem o rol de fontes, 

dimensionados e analisados em olhares e perspectiva decolonial
3
 com intuito de verificar os 

                                                   
3
 De acordo com Reis e Andrade (2018, p. 3) ―o pensamento decolonial objetiva problematizar a manutenção das 

condições colonizadas da epistemologia, buscando a emancipação absoluta de todos os tipos de opressão e 

dominação. Compreender os desafios em torno da decolonialidade de corpos, saberes e seres demanda 

questionar postulados eurocêntricos tidos como verdades universais, indagar as formas de construção do 
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conteúdos existentes e a forma como os mesmos estão sendo trabalhados em sala de aula e se 

contemplam o disposto na Lei Federal 10.639/03 e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação das Relações Étnico-Raciais e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana (2004). 

 Usamos informações do Censo Educacional de 2010 com o objetivo de verificar dados 

referentes às escolas em estudo; analisamos fichas de matrícula para tentar perceber como os 

alunos e alunas se autodeclararam no que se refere à cor/raça; por fim, utilizamos entrevistas 

realizadas com professores e uma professora de História, visando a conhecer suas abordagens 

sobre a temática história e cultura afro-brasileira e africana em sala de aula, bem como suas 

percepções acerca dos PPP e dos livros didáticos em uso. 

Após a primeira análise do PPP, percebemos a necessidade de incluir novos 

documentos, como as fichas de matrículas e os dados do censo escolar referentes ao recorte da 

pesquisa. Foi feita uma seleção, já que, analisar as fichas dos terceiros anos das duas escolas 

se mostrou, naquele momento, inviável em virtude das restrições sanitárias pela covid-19. 

Diante disso, selecionamos uma amostra referente ao ano de 2017. A análise possibilitou 

perceber que as fichas não eram preenchidas com todos os dados de cada aluno/a, mesmo 

sendo um documento de extrema relevância para sabermos o perfil do discente, que inclusive 

são dados informados no Censo Educacional. 

Observando os PPP das escolas em estudo, assim como o processo de escolha dos 

livros didáticos e os critérios utilizados para tal escolha, além de conversas diversas com os 

colegas da área de História, desenvolvemos questionamentos e uma proposta de pesquisa. 

Diante das argumentações, foram mobilizadas várias fontes documentais, entre elas, os PPP, 

os livros didáticos e as entrevistas junto aos docentes das duas instituições de ensino. Nesse 

eixo investigativo, buscou-se entender e evidenciar não apenas as ações e estratégias, mas 

também os silêncios sobre a temática e refletir sobre os fatores que levam a essa situação. 

Utilizamos os livros didáticos de História para o Ensino Médio no intuito de 

dimensionar as abordagens presentes nesses materiais que contemplem o disposto na Lei 

Federal nº 10.639/2003 e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (2004). 

A coleção usada pelas duas escolas intitula-se História: passado e presente, produzida 

pela Editora Ática e publicada em 2016. Foi organizada por Gislaine Azevedo, que é Mestra 

                                                                                                                                                               
conhecimento e lançar conhecimentos na contramão das configurações hegemônicas e dominantes de produção 

cultural, social e política ocidental/europeia‖. 
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em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), professora 

universitária, pesquisadora e ex-professora de História do Ensino Fundamental e Médio das 

redes pública e particular de ensino; e Reinaldo Seriacopi, bacharel em Língua Portuguesa 

pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (USP) 

e em Jornalismo pelo Instituto Metodista de Ensino Superior (IMS), sendo também editor 

especializado na área de História. 

A coleção em análise, composta por três volumes, destina-se aos alunos do Ensino 

Médio. O primeiro volume contém 272 páginas, incluindo a bibliografia e sem o manual do 

professor, e 384 páginas com o manual, abrangendo desde os conteúdos referentes aos 

processos de hominização até o chamado Renascimento. O segundo volume contém 288 

páginas, incluindo a bibliografia e sem o manual do professor, e 384 páginas com o manual, 

destacando conteúdos com recorte temporal do mundo moderno ao século XIX. O primeiro 

volume contém 288 páginas, incluindo a bibliografia e sem o manual do professor, e 384 

páginas com o manual, contemplando desde os conteúdos relativos ao século XX até os dias 

atuais. 

Acerca do livro didático, encontramos uma vasta literatura especializada, utilizando 

autores como Thiago Figueira Boim (2010), Kazumi Munakata (1997, 2012), Circe Maria 

Fernandes Bittencourt (1993, 2008), Erinaldo Cavalcanti (2016, 2018), Anderson Oliva 

(2007, 2009, 2009b, 2012), Mauro Cezar Coelho (2008), entre outros. Tais autores e autoras 

nos possibilitaram observar que pesquisas com o livro didático, enquanto fonte documental, 

requerem reflexões sobre vários fatores, como elaboração, comercialização, boa formação dos 

docentes, contexto político no qual o livro foi produzido e seus diferentes usos, manuseios e 

interpretações. 

Além dos PPP e dos livros didáticos recorremos também a entrevistas realizadas com 

professores e uma professora de História das duas escolas
4
. As entrevistas foram conduzidas 

de modo on-line (áudios via whatsapp) com duração que variou entre 50 minutos e 1 hora 

cada diálogo (em formato remoto) em decorrência da pandemia do covid-19, com um roteiro 

de questões (semiestruturado) com 07 perguntas abertas. As questões abordam a trajetória 

acadêmica dos três professores e de uma professora, mobilizam o PPP e o livro didático de 

História (em especial sobre a forma como são abordados os conteúdos sobre história e cultura 

afro-brasileira e africana). Também constituiu interesse os modos como são desenvolvidas as 

                                                   
4
 Dos quatro docentes entrevistados somente 01 não faz parte do corpo efetivo. 
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abordagens em sala de aula quanto à história e cultura africana e afro-brasileira, e por fim, 

também indagamos sobre a Lei Federal 10.639/2003. 

Assim como as outras fontes, foi necessário buscarmos uma base teórica pertinente ao 

desenvolvimento de entrevistas, embasando-nos em perspectivas metodológicas da história 

oral. Nesse sentido, Marieta de Moraes Ferreira (2012), em seu artigo História do Tempo 

Presente, História Oral e Ensino de História nos fez pensar sobre a história do tempo 

presente e sua relação com o ensino de História, a memória e a história oral, dando subsídios 

para análise das entrevistas realizadas. 

Segundo Ferreira, ―[...] as entrevistas precisam ser analisadas de forma crítica, 

submetidas a contraprovas, para ser materiais capazes de fornecer pistas e informações 

preciosas [...] impossíveis de serem obtidas de outro modo.‖ (FERREIRA, 2012, p. 10). A 

autora acrescenta que, se a metodologia da história oral permite acessar o ―[...] universo 

simbólico dos indivíduos e grupos sociais, as entrevistas também o permitem e devem ser 

utilizadas por historiadores como fontes de informação.‖ (FERREIRA, 2012, p. 134). 

Para além dos diálogos críticos em relação às fontes documentais, nossa dissertação 

embasa-se em categorias de análise, de modo a compreender determinados aspectos históricos 

vinculados ao tema abordado. Auxilia-nos a categoria de memória coletiva, partindo da 

compreensão de Jacques Le Goff, para quem tal categoria: 

 

[...] foi posta em jogo de forma importante na luta das forças sociais pelo poder. 

Tonarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes 

preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam as 
sociedades históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história são reveladores 

desses mecanismos de manipulação da memória coletiva. (LE GOFF, 2013, p. 390). 

 

Marcos Montysuma, em Memória e Esquecimento (2019), destaca a relação entre 

história e memória, historiografia, silêncios, esquecimentos e disputas, refletindo sobre as 

memórias construídas no passado e as memórias que continuam a ser construídas, todas 

carentes de problematização. No entendimento do autor, ―[...] a memória — dita coletiva — é 

construída social e culturalmente, em disputas, nem sempre as mais saudáveis [...]‖  

(MONTYSUMA, 2019, p. 48). As leituras envolvendo a construção da memória como fruto 

de disputa e com propósitos determinados pelo grupo ou pela classe dominante foram 

essenciais para refletirmos acerca da memória construída sobre a África, os povos africanos e 

seus descendentes, expropriados e despojados de suas terras de origem, assim como da 
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memória construída sobre a importância que esses povos diversos tiveram na construção da 

nação brasileira
5
. 

A memória colocada em questão neste trabalho é aquela construída sobre a formação 

da sociedade brasileira, que prioriza europeus e padrões sociais, estéticos, culturais e éticos 

dessa matriz cultural, em detrimento de outros povos e matrizes culturais (SCHWARCZ, 

1993; MUNANGA, 2005; 2008; RASCKE, 2016). Nosso intuito envolve perceber em que 

medida tal memória ainda se faz presente nas aulas de História das duas escolas pesquisadas, 

a partir das falas dos docentes que cotejam os PPP e os livros didáticos. 

Partindo da ideia de que a memória não se constrói sozinha ou isolada, como bem 

colocava Frantz Fanon: ―O colono faz a história e sabe que a faz. [...] A história que escreve 

não é portanto a história da região por ele saqueada, mas a história de sua nação no território 

explorado, saqueado e esfaimado.‖ (FANON, 1968, p. 38). Dentro desse contexto, 

acrescentamos que a memória não se desconstrói sem crítica e persistência. 

Para a apreciação da coleção de livros didáticos, dos PPP e das falas de professores 

acerca de suas abordagens em sala de aula sobre determinada temática é necessário conhecer 

uma nova história, crítica ao colonizador e articulada aos saberes de diferentes povos e 

respectivas matrizes socioculturais. Não se trata, porém, de ―trocar‖ uma história única por 

outra, que também se queira ou pretenda hegemônica. Nosso intento é enfatizar, a partir dos 

elementos presentes nas fontes analisadas, os problemas da ―história única‖ e seu fator 

limitante e hegemônico. O trabalho de Homi Bhabha (1998) suscitou nosso entendimento a 

respeito do perigo de olharmos sob uma perspectiva dualista, em que o ―existir‖ do outro 

significa exterminar o ―eu‖. Enquanto sujeito da afro-diáspora, o indiano Bhabha enfatiza a 

perspectiva de uma teoria pós-colonial, dos povos subalternos, crítica à história hegemônica 

colonial. 

Edgardo Lander (2005), em A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências 

sociais. Perspectivas latino-americanas traz à tona diferentes autores com narrativas sob a 

perspectiva decolonial, embasando nossa compreensão sobre eurocentrismo, colonialismo, 

decolonialidade e povos subalternizados. Essa obra faz questionar e repensar nossa prática 

docente e os cuidados necessários ao escrever essa dissertação para não cairmos nas 

armadilhas que tanto questionamos. Oportunamente, impulsionou ultrapassar muitos 

                                                   
5
 Segundo Lilia Moritz Schwarcz (1993), o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro foi criado logo após a 

independência política do Brasil, com o intuito, assim como os demais institutos históricos, de ―[...] construir 

uma história da nação, recriar um passado, solidificar mitos de fundação, ordenar fatos buscando 

homogeneidades em personagens e eventos até então dispersos.‖ (SCHWARCZ, 1993, p. 75). 
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conhecimentos cristalizados, tidos como universais, mas que são, em grande medida, 

eurocêntricos, convidando-nos a questionar saberes oriundos dessa matriz de perspectiva 

eurocêntrica. Segundo Carlos Walter Porto-Gonçalves, essa crítica: 

 

[...] nos abre amplas perspectivas teóricas (e políticas) para entender complexos 

processos, muitos dos quais postos em marcha por vários movimentos sociais que 

tomam a nossa paisagem. Não é que tenhamos aqui intelectuais dos movimentos. O 

que temos aqui são os intelectuais que põem em xeque, também, o lugar dos 

intelectuais e, assim, são intelectuais em movimento. Abrem-se aqui boas pistas para 

que os intelectuais se encontrem com a vida e, quem sabe assim, nos ajudem a 

reinventar a polis, ou melhor, a plaza. (PORTO-GONÇALVES, 2005, p. 3). 

 

Aníbal Quijano (2005), Frantz Fanon (1952, 1968) e Grada Kilomba (2008, 2016, 

2017) são leituras indispensáveis para todas as áreas do conhecimento, visto não serem 

compatíveis com os atuais interesses e objetivos de cidadania que ainda ensinamos da mesma 

forma, nem com os mesmos conteúdos eurocêntricos. Dessas leituras, emergem questões que 

trazem esperança de outro mundo possível, ou melhor, do mesmo mundo visto e 

experimentado de outras formas por diferentes sujeitos; um mundo onde todos e todas possam 

falar, onde todas e todos sejam visíveis, onde as feridas não sejam tratadas só quando 

sangrarem, mas cujo tratamento acontece continuamente (KILOMBA, 2017). 

Em termos de crítica à historiografia e aos seus silêncios e permanências/mudanças, 

em especial no que tange a questões envolvendo o ensino de história da África, Anderson 

Ribeiro Oliva (2007, 2009, 2009b, 2012) possibilita direcionamentos articulados aos estudos 

pós-coloniais. Para construirmos outras memórias, como bem coloca o autor, seria necessário: 

 

Conhecer as contribuições para a construção do patrimônio histórico-cultural da 

humanidade e do Brasil dessas sociedades permite que tenhamos uma visão mais 

panorâmica da nossa condição humana, de nossas múltiplas identidades e de nossa 

pluralidade cultural. (OLIVA, 2012, p. 44). 

 

O autor chama a atenção para a necessidade de se falar de respeito e valorização nas 

salas de aula, destacando que ―[...] ensinar, aprender, refletir e debater sobre as ‗identidades‘ é 

um exercício fundamental para o combate à intolerância, à discriminação, à xenofobia, ao 

racismo e ao sexismo.‖ (OLIVA, 2012, p. 15). Nesse sentido, sua abordagem incita reflexões 

sobre a importância que a escola tem no processo de desconstrução da memória oficial, criada 

de forma excludente e hierarquizada e que reflete até os dias atuais nas salas de aula. 

Segundo Ana Maria Monteiro (s/d p. 20-21), ―[...] as abordagens sobre a história da 

África que entram em cena em muitos livros e aulas após o contato com os europeus, 
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provocaram impactos na construção da memória e das identidades de afrodescendentes [...].‖ 

Na concepção da autora, a Lei nº 10.639/2003 traria grandes possibilidades na desconstrução 

dessa memória hegemônica, permitindo o emergir de reivindicações, como as do movimento 

negro, em torno de um ―lugar de memória‖ na formação da nação brasileira. 

Circe Bittencourt (2018) também destaca a importância da lei e as mudanças que sua 

implementação acarreta: 

  

De forma inédita, como fruto das lutas de movimentos sociais foram introduzidas a 

História da África e das culturas afro-brasileiras e a História dos indígenas por 

intermédio das leis 10.639/03 e 11.645/08, que estão em processo de integração em 

currículos ainda submetidos à lógica eurocêntrica, mas que anunciam uma formação 
política e cultural para o exercício de uma cidadania social com vistas a um convívio 

sem preconceitos e democrático. (BITTENCOURT, 2018, p. 142). 

 

Para compreender como tem sido essa implementação e os desafios que dela 

decorrem, inclusive dificuldades, silêncios e ausências, nos respaldamos em estudos de 

autoras e autores que vêm desenvolvendo pesquisas sobre a temática em suas diversas 

abordagens, como, por exemplo, o surgimento e a implementação da Lei Federal nº 

10.639/2003, a mudança dos currículos e dos livros didáticos, a alteração dos PPPs, a 

formação de professores. Alguns trabalhos expõem as permanências e as mudanças, assim 

como os silenciamentos acerca da temática no cenário nacional; entre esses podemos citar 

Nilma Lino Gomes (2010, 2012, 2017), Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva (2018), Wilma 

de Nazaré Baía Coelho e Mauro Cezar Coelho (2010, 2012; 2008, 2018) e Kabengele 

Munanga (2008, 2006). 

A presente pesquisa de mestrado está dividida em três capítulos, além das 

considerações iniciais (capítulo 1). O segundo, é intitulado A Lei Federal nº 10.639/2003 e os 

projetos político-pedagógicos das escolas Albertina Barreiros e Izabel Maracaipe no 

município de Itupiranga. Nele, buscamos apresentar o locus da pesquisa, a contextualização 

das escolas e as análises dos PPP das duas escolas, o que teve como referência a Lei Federal 

10.639/03 e suas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (2004). O intuito foi 

perceber, por meio desses documentos, se as escolas desenvolveram (ou não) estratégias para 

a implementação da lei. 

O terceiro capítulo — História e cultura afro-brasileira e africana nos livros 

didáticos: uma leitura da coleção história, passado e presente para o ensino médio — almeja 

demonstrar os resultados das análises dos livros didáticos mobilizados como fonte e que são 
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utilizados nas escolas estaduais Albertina Barreiros e Izabel Maracaipe, cujo foco envolve 

identificar quais conteúdos têm sido abordados e como se articulam ao proposto pela Lei nº 

10.639/2003, permitindo perceber aspectos do que tem sido trabalhado em sala de aula. 

No quarto e último capítulo, denominado A Lei Federal nº 10.630/2003, os Projetos 

Político-Pedagógicos e os livros didáticos na visão de docentes de História das escolas 

estaduais de Itupiranga, abordamos questões acerca da história e cultura afro-brasileira no 

cotidiano escolar a partir do olhar dos docentes que lecionam a disciplina de História no 

Ensino Médio. As análises foram feitas com base nos resultados obtidos com as entrevistas 

realizadas com uma professora e três professores das duas escolas, em um cruzamento de 

informações entre a produção de análise sobre os PPP e os livros didáticos. 
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2 A LEI FEDERAL Nº 10.639/2003 E OS PROJETOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS 

DAS ESCOLAS ALBERTINA BARREIROS E IZABEL MARACAIPE NO 

MUNICIPÍO DE ITUPIRANGA 

 

 Este capítulo busca apresentar o locus da pesquisa, a contextualização das escolas e as 

análises dos PPP. Partimos da ideia de que o PPP
6

 de uma escola é um documento 

extremamente importante, não só por garantir legalmente a funcionalidade da instituição de 

ensino, mas também por ser um instrumento capaz de demonstrar concepções de ensino e 

aprendizagem em suas diversas abordagens. Assim, as análises foram realizadas com base em 

pressupostos teórico-metodológicos que permitam compreender como a Lei Federal nº 

10.639/2003 — que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 

(2004) — está sendo implementada nas escolas. 

 

2.1 Itupiranga e seus aspectos regionais 

 

 O Município de Itupiranga localiza-se na mesorregião sudeste do estado do Pará, na 

microrregião de Tucuruí. À margem esquerda do Rio Tocantins, ao longo da Rodovia Federal 

BR-230, denominada Transamazônica
7
, o município está distante da capital Belém cerca de 

600km. Sua área ocupada é equivalente a 7.880,109Km². Limita-se ao norte com o município 

de Novo Repartimento, ao sul com o município de Marabá; a Leste com Nova Ipixuna e a 

oeste com os munícipios de Marabá e Novo Repartimento (IBGE, 2010), conforme mostra o 

Mapa 1. 

                                                   
6
 De acordo com as falas dos docentes, existe pouco contato com os PPP das escolas, visto como uma ferramenta 

para cumprir questões burocráticas. 
7
 A Rodovia Transamazônica foi construída na década de 1970 em pleno período civil-militar, que foi de 1964 a 

1985. A construção da rodovia tinha como objetivo atrair mão de obra para a região em função dos projetos a 

serem implantados e de diminuir as tensões sociais em outras áreas do País, por meio do Incra. Foram instalados 

projetos de colonização com o objetivo de assentar produtores ao longo da rodovia. 
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Figura 1 - Mapa do Município de Itupiranga. 

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Itupiranga. 

 

Figura 2 - Mapa do Estado do Pará com destaque para o município de Itupiranga 

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Itupiranga. 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, a 

população do município era de 51.220 pessoas com densidade demográfica de 6,50 habitantes 

por quilômetros quadrados com uma estimativa de 53.355 pessoas em 2020. Cerca de 60% da 

população encontra-se na zona rural, com o maior número de pessoas na faixa etária de 30 a 

39 anos e o menor número na faixa etária de 70 anos ou mais, como mostra o Quadro 1 a 

seguir. 
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Quadro 1. População residente no município de Itupiranga (2010). 

POPULAÇÃO RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM O CENSO DE 2010 

Grupo por 

faixa etária 
TOTAL 

Situação domiciliar 

Sexo 

Masculino 
Urbano Rural 

Sexo 

Feminino 
Urbano Rural 

0 a 4 anos 5.947 3.111 1.281 1.830 2.836 1.082 1.755 

5 a 9 anos 6.027 3.101 1.179 1.922 2.926 1.181 1.745 

10 a 14 anos 6.412 3.360 1.351 2.009 3.052 1.283 1.769 

15 a 19 anos 5.449 2.825 1.857 1168 2.624 1.228 1.396 

20 a 24 anos 4.841 2.459 1.474 985 2.382 1.003 1.379 

25 a 29 anos 4.347 2.217 837 1.380 2.130 903 1.127 

30 a 39 anos 6.650 3.556 1.341 2.215 3.094 1.336 1.758 

40 a 49 anos 4.664 2.504 814 1.690 2.160 833 1.327 

50 a 59 anos 3.615 1.988 590 1.398 1.627 610 1.017 

60 a 69 anos 2.121 1.221 409 812 900 435 465 

70 anos ou mais 1.147 684 334 350 463 308 155 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do IBGE (2010). 

 

Os dados do Censo de 2010 informam, ainda, que a maior parte da população 

residente no município é da região Norte, porém, existem sujeitos de todas as regiões do País, 

como podemos observar no Quadro 2. 

Quadro 2. Migração e população residente em Itupiranga. 

AMOSTRA – MIGRAÇÃO/POPULAÇÃO RESIDENTE 

Sexo Feminino: 24.194 

Sexo Masculino: 27.026 

Lugar de nascimento Nacionalidade 

Região Norte 33.894 
Região Sudeste 

1.392 

Região Centro-Oeste 

2.055 
Brasileira nata: 51.213 

Região Nordeste 13.191 Região Sul 150 Sem especificação 531 
Estrangeira: 7 pessoas 

(todas do sexo feminino) 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do IBGE (2010). 

 

No que se refere à religião, os dados do IBGE (2010) demonstram que o município 

possui uma população com diferentes práticas religiosas; no entanto, as religiões de matriz 

cristã são as mais professadas,
8
 conforme mostram os números informados no Quadro 3 a 

seguir. 

Quadro 3. Religiões em Itupiranga. 

AMOSTRA - RELIGIÃO 

Prática religiosa Número de adeptos 

Sem religião 3.739 

Católica apostólica brasileira
9
 828 

Católica apostólica romana 31.662 

Católica ortodoxa 4 

                                                   
8
 Por mais que não seja o foco da pesquisa, os dados do Quadro 3 chamam a atenção, pois levantam a hipótese 

de que possa existir uma relação entre a predominância das religiões de matriz europeia e os ―silenciamentos‖ 

acerca da temática africana, com base na qual também se discutem as questões religiosas. 
9
 Para saber sobre as diferenças entre a Igreja Católica apostólica brasileira e Igreja Católica apostólica romana, 

consultar: DA SILVA, Wagner Pires. Um outro catolicismo: o Bispo de Maura e a igreja católica apostólica 

brasileira. Revista de História Bilros. História(s), Sociedade(s) e Cultura(s). v. 5, n. 8, p. 106-125, 2017. 
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Judaísmo 11 

Evangélica 14.269 

Não determinada e múltiplo pertencimento 288 

Testemunhas de Jeová 58 

Tradições indígenas 124 

Umbanda 11 

Umbanda e candomblé 11 

Outras religiosidades cristãs 209 

Não sabe 17 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do IBGE (2010). 

 

 No que se refere à educação (Quadro 4), de acordo com o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) (2017), o município teve um total de 13.441 

matrículas na Educação Básica, distribuídas em 188 escolas com 586 docentes. Já em 2018, 

foram 13.310 matrículas distribuídas em 176 escolas e 583 docentes. Em 2019, foram 13.639 

matrículas em 166 escolas, com 585 docentes. 

Quadro 4. Matrículas na Educação Básica (2017-2019). 

ENSINO BÁSICO 

Ano Número de matriculados por nível Número de docentes por nível Número de escolas 

2017 Infantil 1.545 Infantil 51 Infantil 87 

2017 Fundamental 9.780 Fundamental 469 Fundamental 97 

2017 Médio 2.116 Médio 66 Médio 4 

2018 Infantil 1.572 Infantil 67 Infantil 81 

2018 Fundamental 9.712 Fundamental 452 Fundamental 91 

2018 Médio 2.026 Médio 64 Médio 4 

2019 Infantil 1.609 Infantil 67 Infantil 75 

2019 Fundamental 9.448 Fundamental 459 Fundamental 86 

2019 Médio 1.927 Médio 59 Médio 5 

Fonte: Inep. Censo Educacional 2019. 

 

 Por mais que não sejam o foco da pesquisa, tais dados possibilitam uma dimensão 

mais ampla da situação do município com base no Censo Demográfico de 2010 e no Censo 

Escolar dos anos 2017, 2018 e 2019, período que abrange o recorte temporal desta pesquisa. 

 O Censo escolar, de acordo com Simone Pinheiro Matos (2018): 

 

[...] é uma ferramenta indispensável para se conhecer a realidade das escolas e da 

educação nos Municípios, nos Estados, no Distrito Federal e no país. Além de 

fotografar essa realidade, ele permite a visualização dos problemas e auxilia na 

busca de possíveis soluções para esses problemas. (MATOS, 2018, p. 31). 

 

Segundo a autora, os dados do Censo Escolar, por apresentarem detalhes e 

informações específicas relacionadas à educação, permitem um panorama amplo das 

realidades escolares tanto em âmbito regional como nacional. Concordamos com Matos 

(2018) que tais dados são ―[...] ferramentas importantes de estudos técnicos como base para 
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que os responsáveis em legislar possam formular políticas que realmente atendam às 

demandas educacionais da sociedade.‖ (MATOS, 2018, p. 33). 

 Além dessas informações mais recentes sobre o município, consideramos coerente 

informar alguns aspectos de como se deu a ocupação do município pelos primeiros migrantes 

(populações não indígenas), assim como mencionar os diferentes povos que já viviam na 

região antes da chegada dos migrantes, os povos indígenas. Segundo Antônio Braga e Chaves 

(1990), com base em informações do historiador Jorge Hurley (1938), o nome ―Itupiranga‖ 

tem origem indígena e significa ―lago vermelho, tendo sido introduzido no vocabulário local 

por antigos exploradores da região. 

Jorge W. Marques e Paulo Ricarto (2015, p. 27) relatam que o município tem 

nomenclatura indígena devido ao fato de o território ter sido habitado por indígenas do povo 

Caiapó. Também no século XX foi constatada a presença de indígenas Gavião, povo que 

estabeleceu os primeiros contatos com migrantes de outras regiões, conhecidos na 

historiografia como ―exploradores‖ ou colonizadores. Segundo João Brasil Monteiro (2007), 

o município de Itupiranga, criado em 1948, ―[...] era habitado pelos índios da etnia Parakanã 

do grupo Tupi distribuídos em três aldeias, localizadas entre o rio Bacuri e Tucuruí, à 

esquerda da Rodovia BR-230 Transamazônica, sentido Marabá a Altamira.‖ (MONTEIRO, 

2007, p. 124). Monteiro relata também que, em 1990, os indígenas da etnia Guajajara teriam 

migrado do estado do Maranhão ―[...] para habitar em terras itupiranguenses numa só aldeia, 

instalada em áreas extrativistas concedidas pelo INCRA [...]‖ e que o povo ―[...] Atikum, do 

grupo Tupi também migrou do Estado de Pernambuco naquela mesma década para 

Itupiranga.‖ (MONTEIRO, 2007, p. 124).
10

 

Atualmente, existem três etnias no município de Itupiranga: os Parakanã 

(Maroxewara, Oarano‘ana. Itapeyga e Inaciganga), os Guajajara (comunidade Guajarina de 

migrantes vindos do Maranhão) e os Atikum (comunidade Ororobá de migrantes 

pernambucanos). De acordo com as informações do geógrafo e professor Paulo Ricarto, os 

Parakanã são aldeados
11

, enquanto os Guajajara e os Atikum, assentados. Informou que 

algumas práticas dos povos Parakanã se assemelham às dos povos Gavião. 

Além dos relatos e da atual presença desses povos na região, outros indícios mostram 

que, de fato, essa localidade já era habitada há muito tempo pelos povos indígenas, antes da 

                                                   
10

 As terras ocupadas pelos povos Guajajara e Atikum, segundo Monteiro (2007), teriam sido concedidas pelo 

Incra, ou seja, eles são assentados. 
11

Aldeados vem de ―aldeamento‖, termo utilizado para definir os espaços ocupados por indígenas, montados 

desde o século XVI por missionários. 
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chegada dos não indígenas. Foram identificados alguns sítios arqueológicos
12

 que 

demonstram a ocupação do local muito antes da chegada dos migrantes nos séculos XIX e 

XX. 

O sítio arqueológico denominado Tauari: PA-AP-08 (IT-2), encontrado na Vila Santa 

Terezinha do Tauiry e registrado em 27 de julho de 1984 pela Fundação Casa da Cultura de 

Marabá (FCCM), estava exposto a céu aberto. O material coletado, apesar de se encontrar na 

FCCM, pertence ao município de Itupiranga. Foram cadastrados, também, os sítios Pedro da 

Mata: PA-AT-152 (IT-5) e Itupiranga: PA-AT-153 (IT-4), resultado de uma parceria entre o 

Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) e a FCCM. O Núcleo de Arqueologia, Etnologia e 

Educação Patrimonial (NAEEP) de Marabá identificou os sítios Tonhão: PA-AT: (IT-3), 

Cajazeiras: PA-AT (IT-1), Fuscão: PA-AT (IT-6) e Rio da Direita: PA-AT (IT-7). 

De acordo com Monteiro (2007), Marques e Ricarto (2015), e Chaves (1990), no final 

do século XIX, por volta de 1892, um homem chamado Lúcio Antônio dos Santos, 

juntamente com sua família e mais alguns homens, motivados por problemas políticos da 

região onde viviam, teriam saído de Boa Vista (atualmente, Tocantinópolis, pertencente ao 

estado do Tocantins). Nessa cidade, à época pertencente ao estado de Goiás, ocorria uma 

revolta conhecida como Revolta de Boa Vista, que ocasionou a saída de várias pessoas para 

outras regiões à procura de um local onde pudessem viver e trabalhar. Essas teriam descido o 

rio Tocantins e formado povoações que, posteriormente, tornaram-se cidades, como foi o caso 

de Marabá e Itupiranga. 

A Revolta de Boa Vista de Goiás, segundo Monteiro (2007), teria começado em 31 de 

março de 1892, envolvendo duas frentes antagônicas: uma religiosa e outra política, 

articuladas às mudanças no contexto nacional. Aldair José Dias Carneiro (2018) também cita 

a Revolta de Boa Vista como um dos fatos que teria proporcionado a ocupação do sudeste do 

Pará: 

 

As características econômicas e sociais que possibilitaram a formação do núcleo 

urbano de Marabá, como a fuga de Boa Vista e as práticas extrativistas, foram 

determinantes na formação de um povoamento na foz do rio Lago Vermelho, 

também à margem esquerda do Tocantins a cerca de 30 quilômetros de Marabá, que 

resultaria na cidade de Itupiranga. (CARNEIRO, 2018, p. 17). 

 

                                                   
12

 Para saber mais sobre os vários sítios arqueológicos registrados na região sudeste paraense, ver: LEITE, Nunes 

Luiz Coimbra; VIANA, Joane. 20 anos de pesquisa arqueológica pelo núcleo de arqueologia e etnologia de 

Marabá Fundação Casa da Cultura. Boletim n. 3, ano de 2004, n. 6, ano de 2012. 
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No entanto, Carneiro (2018, p. 49) relata, com base em sua vasta pesquisa, que ―[...] 

embora a ocupação do sudeste do Pará tenha sido promovida por pessoas oriundas da região 

central do país, foi o governo paraense quem geriu o processo.‖ O governo, na visão do autor, 

teria ―aproveitado‖ os derrotados da revolta para executar seus planos: 

 

A movimentação em fuga dos derrotados de Boa Vista, nas argumentações de 

Velho, foi vista pelo ―Governador do Estado do Pará, Lauro Sodré, como uma 

oportunidade de afirmar o seu domínio sobre os limites litigiosos entre os três 

Estados‖, tendo em vista especialmente as riquezas naturais e a produção agrícola. 
Através de uma manobra política, Sodré apoiou os fugitivos de Boa Vista e os 

colocou sob sua égide. (CARNEIRO, 2018, p. 57). 

 

O autor ainda coloca que a grande quantidade de produtos extrativistas, associada à 

facilidade de mobilidade devido aos rios e igarapés, também foram determinantes para a 

ocupação do sudeste paraense: 

 

Sobre a dinâmica de ocupação do sudeste paraense, a produção bibliográfica na 

região, em caráter unânime, reforça o que já dissemos sobre a condição navegável, 

proporcionada pelos rios Araguaia, Tocantins e seus afluentes, destacando-os como 

fundamental no processo migratório. Esses cursos fluviais foram tomados enquanto 

meio determinante para despertar interesses nos recursos naturais de caráter 

extrativista. (CARNEIRO, 2018, p. 42). 

 

 Percebemos que a Revolta de Boa Vista, mesmo não sendo o principal fator, 

contribuiu com a migração à região sudeste paraense. Porém, as questões econômicas 

associadas ao domínio político da região teriam sido propulsoras da ocupação sudeste
13

 do 

estado do Pará, a partir do final do século XIX. Itupiranga
14

 está dentro dessa lógica. Essas 

articulações políticas são bem explícitas, aponta Carneiro: 

 

[...]. A gênese da ocupação formal do sudeste do Pará foi, reafirmo, arquitetada e 

regulamentada enquanto política de Estado e impulsionada por interesses de controle 

espacial sendo que, Carlos Gomes Leitão estava isento dessas decisões. A região, 

enquanto área contestada, já era monitorada pelo executivo em Belém, como lembra 

                                                   
13

 ―A região sudeste do Pará esteve constituída por muito tempo pela microrregião de Marabá, formada pelos 

municípios paraenses de Tucuruí, Itupiranga, Jacundá, Marabá e São João do Araguaia. Pela sua importância 

econômica e político-estratégica, a região receberia tratamentos específicos e nomenclaturas características às 

suas peculiaridades: Polígono dos castanhais, Microrregião de Marabá e Terra dos castanhais, assim conhecida 

pelo fato de a região ter sido, sobretudo em 1926-1930 e 1945-1960 a maior produtora de castanha da 

Amazônia.‖ (CARNEIRO, 2018, p. 88). 
14

 Segundo Marques e Ricarto (2015), em 31 de dezembro de 1947, através da Lei 62, Itupiranga deixa de 

pertencer ao município de Marabá e, na mesma data, através da Lei 158, artigo 36, foi decretada a criação do 

município de Itupiranga, e finalmente em 14 de julho de 1948 aconteceu sua instalação. Inicialmente, Itupiranga 

pertenceu ao município de Baião, sendo desanexado em 27 de fevereiro de 1913, mediante a Lei nº 1.278 para 

fazer parte do novo município de Marabá, com a Lei nº 8, de 31 de outubro de 1935. 
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Roberto Santos. Conforme esse historiador, o governo paraense de Sodré ―não 

estava desatento ao que se passava no Tocantins e tratou até de dar apoio financeiro 

à colonização parcial da área, prevenindo posições de vantagem em conflitos 

territoriais com Goiás e o Maranhão‖. A escolha de Sodré para a colonização 

desejada se justificava, como já dito, por ser uma região em litígio e, por isso, 

aconteceu em caráter de urgência. As benfeitorias precisavam estar à mostra e 

regulamentadas não aparentando desordem. A colonização precisava acontecer de 

forma estruturada e com a patente do governo do Pará. (CARNEIRO, 2018, p. 60). 

 

 

 Diante dessas informações, percebemos a necessidade de pesquisas mais específicas 

acerca da ocupação do município de Itupiranga, para além do discurso oficial que considera a 

chamada Revolta de Boa Vista como fator principal. Também são fundamentais as pesquisas 

que deem ênfase às ocupações anteriores, atentando, principalmente, para a riqueza 

arqueológica da região. 

 

2.2 Lócus da pesquisa: as escolas Albertina Barreiros e Izabel Maracaipe, os PPP e a Lei 

Federal Nº 10.639/03 

 

 Trazemos para o foco aqui os Projetos Político-Pedagógicos das escolas Albertina 

Barreiros e Izabel Maracaipe, ambas localizadas na zona urbana do município de Itupiranga.  

Elencamos os PPP como fonte de pesquisa pelos aspectos que tais documentos enfatizam: 

 

[...] a identidade da escola, que os espaços de autonomia serão delineadas ao longo 

do processo de construção, desenvolvimento e avaliação do projeto que a escola 

deve ser sensível às expectativas e aos anseios da comunidade, entre outros. Cabe, 

portanto, a nós, profissionais da educação e pesquisadores, o papel decisivo no 

sentido de contribuir para clarificar e desvelar as fundamentações teóricas que 

respaldam essas lógicas. (VEIGA, 2001, p. 70). 

 

Ilma Passos Alencastro Veiga (1998) afirma que o PPP tem sido objeto de estudos 

realizados por vários sujeitos e instituições em âmbito nacional, estadual e municipal, em 

busca da melhoria da qualidade do ensino. No entendimento da autora, ―[...] o projeto 

político-pedagógico vai além de um simples agrupamento de planos de ensino e de atividades 

diversas [...]‖, e que ―[...] não é algo que é construído e em seguida arquivado ou 

encaminhado às autoridades educacionais como prova do cumprimento de tarefas 

burocráticas.‖ (VEIGA, 1998, p. 1). 

Tais reflexões auxiliam na compreensão dos elementos constitutivos do PPP e como 

esse documento é essencial no processo educativo, desde que não fique engavetado, ou seja, 
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desde que se faça presente na vida da comunidade escolar. Os trabalhos de Gadotti (1994), 

Veiga e Fonseca (2013), Resende e Veiga (2013), Santiago (2013), Resende (2013) e Sousa 

(2013) nos ajudam a pensar sobre a relação da escola e das políticas públicas no tocante às 

bases de construção de um PPP, aos métodos utilizados para a organização e às relações de 

poder na sua produção. Também nos possibilita refletir sobre a importância da construção 

coletiva de um projeto pedagógico e de sua contribuição para a edificação da identidade do 

indivíduo. 

A primeira questão que levantamos a partir dessas leituras foi a de autocrítica, pelo 

fato de estarmos atuando há 12 anos na Educação Básica e sabermos tão pouco sobre um 

documento tão importante. Depois desse primeiro impacto, realizamos novamente a leitura 

dos PPP para tentar perceber suas principais questões norteadoras, que pudessem gerar 

percepções, compreensões e comparações, mesmo ciente de que cada escola tem seu próprio 

perfil. Logo, os projetos apresentam diferenças, mas também elementos em comum (como as 

bases legais, por exemplo), o que mostra quais legislações são apontadas (dando ênfase à Lei 

Federal nº 10.639/2003) e quais estratégias foram usadas para sua implementação. 

 

2.2.1 Escola Albertina Barreiros 

 

O PPP da Escola Albertina Barreiros, utilizado nesta pesquisa, não está dentro do 

recorte temporal proposto, sendo anterior, datado de 2011. O documento contém 44 páginas e 

está estruturado da seguinte forma: identificação, objetivos gerais e específicos, bases legais, 

finalidades, histórico, histórico da construção do PPP, subdividido em quatro partes. A 

primeira trata das concepções pedagógicas e da função social da escola. A segunda parte trata 

do sistema de ensino e suas modalidades, além da organização, da estrutura e do 

funcionamento dos cursos. A terceira parte destaca as funções da escola, e a quarta, aborda as 

dimensões da escola. 

Consideramos esse PPP por ser o mais recente e ainda vigente na escola, mesmo que 

desatualizado. Em 2020, a escola fez uma mobilização para atualizar o documento, ocasião 

em que a gestão e a coordenação da escola marcaram reuniões para o debate sobre a 

construção de um novo PPP, mobilizando autoras como Veiga (1998; 2013) para nortear tal 

constituição. Nessa versão, os professores de história sugeriram a inclusão das Leis Federais 

nº 10. 639/2003 e nº 11.645, de 10 de março de 2008. 
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De acordo com o PPP de 2011, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Prof.ª Albertina Barreiros
15

 (Figura 3) está localizada na Avenida 14 de Julho nº 100, sendo a 

escola pública mais antiga da cidade de Itupiranga. Faz parte da esfera estadual e a direção 

recebe orientações através da 4ª Unidade Regional de Educação, localizada em Marabá/PA. 

Situada no centro da cidade, no entorno da escola existem bares, casas e estabelecimentos 

comerciais. No que se refere à estrutura física, as instalações da instituição educacional estão 

passando por uma reforma, que teve início em julho de 2018 e finaliza em março de 2022. 

Figura 3 - Fachada da Escola Albertina Barreiros. 

 
Fonte: Arquivo de imagens da escola. 

 

A escola, segundo o PPP, foi inaugurada em 1977 e funcionava apenas com o 1º Grau 

Menor (primário). A partir de 1978 foi implantado o 1º Grau Maior, com 5ª e 6ª séries e em 

1980 a 7ª e a 8ª série do 1º Grau
16

. Em 1985 foi implantado o Projeto Logos II, objetivando 

qualificar professores leigos
17

 através de um curso de 1º e 2º Graus
18

 com habilitação em 

magistério, atendendo assim, aquelas pessoas que não tinham condições para deslocar-se a 

                                                   
15

 A professora Albertina de Azevedo Barreiros nasceu em 6 de julho de 1898, na cidade de Cametá, no estado 

do Pará. Filha de Serafim de Azevedo Barreiros e de dona Maria Branca Farias Barreiros, chegou à cidade de 

Itupiranga no dia 23 de janeiro de 1933, vinda como professora nomeada pelo então governador Coronel 
Joaquim Cardoso Barata, por ato de permuta da cidade de Vigia. 

A professora Albertina também se destacou na política elegendo-se vereadora da 1ª Câmara Municipal, onde 

legislou de 1948 a 1952. Depois de sessenta e sete anos residindo na cidade, 37 vividos ativamente no 

magistério, a professora conseguiu se aposentar em 08 de janeiro de 1960, indo embora de Itupiranga no ano de 

1980, vindo a falecer em 31 de agosto de 1981, na capital Belém. 
16

 O primeiro grau é composto pelos 9 anos do atual ensino fundamental, dividido entre primeiros anos ou anos 

iniciais (1º ao 5º) e anos finais (6º ao 9º). Antigamente ele tinha o nome de 1º grau e era composto por 8 anos. 
17

 Segundo Meneses (2001) o termo se refere aos professores e professoras sem qualificação pedagógica. De 

acordo com o autor, é mais comum a existências desses professores e professoras leigos em países do terceiro 

mundo, nas áreas mais pobres e, principalmente, na zona rural. 
18

 O segundo grau era composto por três anos e atualmente é o ensino médio. Ele é feito após a conclusão do 

ensino fundamental e é composto por três anos (1º ao 3º). 
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outras áreas para estudar. Em 1985 foi implantado na escola o 2º Grau com habilitação em 

magistério, iniciando a redução do déficit de profissionais para atuar junto a crianças e jovens. 

Em 17 de maio de 1990 a escola implantou o curso de Ciências Humanas.  

A Escola atualmente atende apenas alunos do Ensino Médio, tendo passado por uma 

reforma no ano de 1996 e desde 2018 passa por outra reforma. 

De acordo com o PPP, antes da reforma de 2018, a escola tinha as seguintes 

dimensões físicas: 12 salas de aula, 1 biblioteca, 1 sala informatizada com 10 computadores, 2 

secretarias, 1 sala da direção, 1 sala para professores e professoras, 1 pátio coberto, 1 cozinha, 

8 banheiros para os alunos, 2 banheiros para os funcionários e 1 laboratório multidisciplinar.  

Atualmente a escola possui 20 turmas alocadas em outro espaço em virtude da 

reforma, com uma média de 744 alunos matriculados, distribuídos pelos três turnos: manhã, 

tarde e noite. O corpo docente é composto por 20 professores e professoras concursados/as e 6 

contratados/as. Todos os docentes possuem graduação e alguns são especialistas, contando 

também que há um mestre, dois mestrandos e apenas um doutor. No ano de 2017 a escola 

Albertina Barreiros teve um total de 978 matrículas, ao passo que em 2018 foram 1113 

matrículas e em 2019 foram 846 matrículas. Percebemos, nesse sentido, que houve uma 

redução no número de matrículas, seguindo o fluxo dos índices nacionais
19

, com exceção de 

2018. 

Ainda com base no PPP, a escola tem um grande número de alunos e alunas que 

―vivem sozinhos‖ 
20

 ou na companhia de parentes ou amigos, e os pais vivem na área rural 

(PPP, p. 16). Há situações de envolvimento com ―drogas, bebidas alcoólicas, prostituição e 

gravidez na adolescência‖ (PPP, p. 16). No entanto é importante lembrar que o PPP analisado 

é do ano de 2011 e muitas mudanças ocorreram não só no espaço físico e no entorno da 

escola, mas também dos alunos e alunas. 

Para tentarmos saber um pouco mais do perfil dos estudantes da escola, em especial a 

questão étnico-racial, buscamos informações nas fichas de matrículas
21

. Mas os resultados 

                                                   
19

 De acordo com Inep (2020, p. 30), em 2019, foram registradas 7,5 milhões de matrículas no Ensino Médio. O 

total de matrículas segue a tendência de queda nos últimos anos, o que se deve tanto à redução da entrada 

proveniente do Ensino Fundamental (a matrícula do 9º ano teve queda de 8,3% de 2014 a 2018) como à melhoria 

no fluxo no Ensino Médio (a taxa de aprovação subiu 3,1 p.p. de 2014 a 2018). O número total de matrículas 

desta etapa de ensino reduziu 7,6% de 2015 a 2019. 
20

 É comum na cidade alunos e alunas que vivem sem a companhia dos pais já que estes precisam ficar na zona 

rural trabalhando e os filhos e filhas na cidade para estudar. Quando não moram com parentes ficam morando 

sozinhos, recebendo a visita dos pais nos finais de semana ou em tempos mais espaçados. 
21

 No total, foram analisadas 182 pastas de alunos matriculados em 2017. Desse total, 29 pastas não tinham 

ficha; 96 pastas tinham fichas, mas que não estavam preenchidas. Apenas 11 fichas foram preenchidas de forma 
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informam pouco sobre a ―cor ou raça‖ dos estudantes, pois a maioria das fichas não era 

completamente preenchida. Pela amostra
22

 realizada com as matrículas de 2017, a maioria das 

pastas consultadas continha as fichas de matrícula, mas, por algum motivo, não estavam 

totalmente preenchidas; talvez, por falta de profissionais para atender as demandas na época 

da matrícula, ou pela falta de atenção desses profissionais; o fato é que isso dificultou nossas 

análises. 

Não sabemos os motivos pelos quais as fichas não foram preenchidas, mas é um 

questionamento relevante, visto que tais dados são essenciais para indicar o perfil dos alunos, 

dando subsídio para a elaboração do PPP. Ademais, essas informações devem constar no 

Censo Educacional. Retornamos às reflexões levantadas por Matos (2018) sobre a 

importância das informações obtidas com o Censo Escolar, que, segundo a autora, são ―[...] 

fonte de informações, pois apresentam uma visão geral e por escola da educação, 

possibilitando a identificação de problemas que precisam ser solucionados em determinadas 

localidades e/ou em nível nacional.‖ (MATOS, 2018, p. 17). 

Das fichas preenchidas, observamos que a maioria mostra que os alunos/alunas 

matriculados/as se declararam ou foram declarados pardos/as. Ressaltamos que, no caso de 

crianças e adolescentes de até 16 anos de idade incompletos, a classificação racial é atribuída 

pelos pais ou responsáveis no Censo Escolar, no momento do preenchimento da ficha de 

matrícula. Nesse caso, não se trata de autodeclaração, mas de heterodeclaração, uma 

atribuição feita por terceiro. Essas questões são importantes, pois, a ausência dos dados 

implica subnotificação do quesito cor/raça para questionários, documentos, ações, 

planejamentos e outros que estejam vinculados à educação (SENKEVICS; MACHADO; 

OLIVEIRA, 2016, p. 37). 

A falta de preenchimento das fichas de matrícula impacta nos dados do Censo e, 

diante disso, pode não haver a possibilidade de ocorrer as intervenções necessárias ou 

políticas direcionadas por causa de silenciamento/omissão das informações. No caso de nossa 

pesquisa, por exemplo, em virtude da as fichas não estarem completamente preenchidas, ficou 

complicado afirmar qual é o perfil de cor/raça dos estudantes da escola no ano de 2017, ano 

selecionado para a amostra. O preenchimento do quesito cor/raça no Censo Escolar depende 

não apenas da iniciativa do respondente, mas também dos procedimentos de obtenção do 

                                                                                                                                                               
parcial e 46 foram preenchidas indicando a cor/raça dos estudantes. Desse total, 39 estudantes constam como 

pardos, 5 brancos, 1 preto e 1 indígena. 
22

 As pastas selecionadas para a amostra eram dos alunos do 1º ano do Ensino Médio, dos três turnos. 
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dado, desde sua coleta nas fichas de matrícula até a transmissão dessa informação ao 

interessado, ou seja, o Inep (SENKEVICS; MACHADO; OLIVEIRA, 2016). 

Informações em relação à composição racial da população brasileira e, 

consequentemente, da escola, são fundamentais para a formulação, a execução, o 

monitoramento e a avaliação de políticas públicas, em especial no que tange ao combate às 

desigualdades. Atualmente, os sistemas de classificação racial no Brasil, consultados quando 

lidamos com questionários institucionais e/ou governamentais, incluindo o IBGE e o Censo 

Escolar, são os seguintes: branco, preto, amarelo, pardo e indígena. Cinco categorias às quais 

a população é habitualmente apresentada ao preencher e/ou responder a questionários e 

formulários
23

. 

Em relação a esses questionários ou formulários, o quesito cor/raça ainda requer a 

adoção dos termos que definam o sujeito, como um modo de apreensão do sistema de 

classificação racial. Normatizar a configuração do item cor/raça nesses documentos também 

implica colocar em pauta as categorias de não declaração racial, a começar pela padronização 

dessas categorias entre os diversos instrumentos (SENKEVICS; MACHADO; OLIVEIRA 

2016). 

Diante das ausências verificadas nas fichas de matrículas e das tensões que envolvem 

o debate em torno das categorias cor/raça, concordamos com a análise produzida pela equipe 

do Inep quanto à importância desses dados e informações raciais da educação, de modo a 

possibilitar uma educação igualitária, capaz de superar as desigualdades raciais tão marcantes 

em nossa sociedade (SENKEVICS; MACHADO; OLIVEIRA 2016). 

 

2.2.2 O Projeto Político-Pedagógico e a Lei Federal nº 10.639/2003 

 

É imprescindível que a temática que trata da cultura africana, esteja inserida no 

Político Pedagógico da Instituição de ensino com propostas de agregação de valores 

estimulem o respeito às diferenças, a diversidade e como meio de prevenção para 

extirpar estigmas infelizmente existentes há séculos. (SANTOS, 2018, p. 7). 

 

 Nas leituras realizadas, foi uma constante a ideia de inclusão da Lei nº 10.639 nos 

PPP. Diante disso, analisar esse tipo de documento, no maior número de escolas possível, 

seria uma forma de motivar as instituições de ensino a repensar seus PPP. 

                                                   
23

 Sugerimos consultar a seguinte leitura para fins de detalhamento sobre tais classificações e categorias: 

SENKEVICS, Adriano Souza; MACHADO, Taís de Sant‘Anna; OLIVEIRA, Adolfo Samuel de. A cor ou raça 

nas estatísticas educacionais: uma análise dos instrumentos de pesquisa do Inep. Brasília: Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2016. (Série Documental. Textos para Discussão, n. 41). 
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 Segundo Moacir Gadotti (1994, p. 3), ―[...] o projeto pedagógico da escola pode ser 

considerado como um momento importante de renovação da escola. Projetar significa ‗lançar-

se para frente‘, antever um futuro diferente do presente.‖ O autor menciona que todo projeto 

envolve rupturas com o presente e promessas ou expectativas em relação ao futuro, 

esclarecendo que ―Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se 

[...].‖ (1994, p. 4). Inserir a lei em estudo seria lançar-se para o avanço, provocando a 

expectativa de um futuro diferente no que tange às discussões acerca das temáticas africana e 

afro-brasileira. 

Nilma Lino Gomes (2011), em seu artigo Diversidade étnico-racial, inclusão e 

equidade na educação brasileira: desafios, políticas e práticas, auxilia na reflexão sobre o 

distanciamento entre o ―legal‖ e o ―real‖. Considerando os PPPs das escolas, aqui, em estudo, 

e as entrevistas realizadas junto aos professores e professoras das escolas Albertina Barreiros 

e Izabel Maracaipe, observamos que a prática ainda requer ações e estratégias dos diferentes 

órgãos e instâncias responsáveis pela implementação da lei que institui as Diretrizes para 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana. 

Em Práticas Pedagógicas de Trabalho com Relações Étnico-Raciais na Escola na 

Perspectiva da Lei nº 10.639/2003 (2012), organizado por Nilma Lino Gomes, foi 

desenvolvido um estudo, em âmbito nacional, que traz, de forma detalhada, elementos para 

conhecer o grau de enraizamento da lei nos sistemas de ensino e as condições de sua 

implementação. Um dos objetivos da pesquisa era: 

 

Identificar e disseminar referências sobre o processo de implementação da Lei nº 

10.639/03 nas escolas públicas brasileiras, considerando as práticas pedagógicas, a 

produção de materiais didáticos e paradidáticos, os processos de formação 

continuada e a introdução da temática racial como um dos eixos orientadores do 

Projeto Político-Pedagógico (PPP) dessas escolas. (GOMES, 2012, p. 9). 

 

Os dados referentes à região Norte mostraram que, nas escolas selecionadas para a 

pesquisa, a maioria cita a importância da alteração do PPP nas instituições de ensino, 

destacando, também, o caráter interdisciplinar e o envolvimento da gestão e coordenação 

nesse processo. Das seis escolas selecionadas para a pesquisa na região Norte, pelo menos 

quatro fazem referência à lei no PPP: 

 

O projeto é desenvolvido pelo coletivo de professores(as) com o apoio da equipe 

gestora, no entanto destacam-se as professoras de Ensino Religioso e História e a 
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vice-diretora como responsáveis diretas por sua implementação. As três 

profissionais são reconhecidas graças à atuação pedagógica na inclusão da temática 

no PPP da escola e à sistematicidade e manutenção das atividades organizadas em 

torno do projeto pedagógico. (COELHO; COELHO; NASCIMENTO, 2012, p. 175). 

 

 O trecho citado é de uma escola do estado do Pará; mas, no decorrer do documento, 

outras escolas também indicam a lei no PPP: ―Tais eventos estão no PPP da escola e parecem 

ser o carro-chefe das práticas pedagógicas voltadas para as relações étnico-raciais.‖ 

(COELHO; COELHO; NASCIMENTO, 2012, p. 181), conforme depreendem os autores ao 

analisarem o material de uma escola do estado do Tocantins. 

 No contexto geral, envolvendo todas as regiões, ainda que algumas escolas tenham, de 

fato, implementado a referida lei, constatou-se que ―[...] não há uma uniformidade no 

processo de implementação da Lei nº 10.639/2003 nos sistemas de ensino e nas escolas 

públicas participantes.‖ (GOMES, 2013, p. 32). De acordo com a pesquisa, em muitos casos, 

as ações inclusas no PPP ainda se limitam a eventos na semana ou no mês da Consciência 

Negra (novembro). 

 Levando em consideração a importância do PPP enquanto instrumento que possibilita 

mudanças nas práticas da escola, fizemos uma análise do documento referente à escola 

Albertina Barreiros com o intuito de observar de que forma essa instituição de ensino se 

posiciona diante da Lei Federal nº 10.639 e de sua implementação, ou seja, o que essas 

Diretrizes representam em termos de alteração de posicionamento da escola e de seu 

currículo. 

Uma vez que o foco da pesquisa foi perceber de que forma a escola desenvolveu ações 

e estratégias para a implementação da lei, não fizemos uma análise profunda de todos os 

pontos do documento, mas nos detemos nas informações acerca das bases legais, do currículo, 

do calendário letivo e dos eventos que se destacam no projeto. De acordo com o PPP, a escola 

se preocupa com as questões legais que regem o ensino público e cita as seguintes leis:  

Constituição da República Federativa do Brasil (1988) e Constituição Estadual do Pará; LDB; 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); Regimento das Escolas Públicas Estaduais do 

Pará e Regimento Interno. 

A Lei nº 10.639 não é citada no PPP, mesmo que seja um documento datado de 2011 

(a lei é de 2003), com considerável distância temporal entre ambos. Assim, podemos concluir 

que essa legislação nacional é conhecida pelas redes escolares, pelas secretarias de educação e 

pelos professores. No entanto, em nenhum momento o documento menciona tal lei, tampouco 
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a Lei Federal nº 11.645/2008, que inclui a obrigatoriedade do ensino de história e cultura dos 

povos indígenas também em todos os currículos das redes oficiais de ensino. 

 O que consta no PPP indica que, antes de sua elaboração, foi feito um estudo de 

aspectos teóricos que possibilitariam a elaboração do documento. Mas, tais estudos não se 

reportaram às mudanças e alterações da própria LDB, conforme podemos observar: 

 

Para elaboração do PPP, inicialmente estudou-se alguns aspectos teóricos que 

norteiam a elaboração do mesmo, e em momentos mais distantes, construiu-se um 

documento denominado PPP, que hoje analisado, percebe-se que são necessárias 

ações mais democráticas que envolvam toda comunidade escolar, para que cada 

sujeito da escola repense seu fazer, trace seus objetivos e faça uma autoavaliação de 

sua colaboração para o andamento da vida escolar desta Unidade de Ensino. (PPP. 

Escola Albertina Barreiros, 2011, p. 12). 

 

 Outro ponto analisado consiste nas informações referentes ao currículo, com o intuito 

de observar de que forma a escola se reportava a tais questões. De acordo com o PPP, a 

instituição entende o currículo a partir da seguinte concepção: 

  

[...] extrapola o ―fazer‖ pedagógico abrangendo elementos como grade curricular, 

disciplinas, conteúdos e conhecimento. A sua implementação carrega a necessidade 

de resgatar os saberes que o/a aluno/a traz de seu cotidiano. Elencado o objeto do 

conhecimento, este não deve ser trabalhado de forma superficial e desvinculado da 

realidade. (PPP. Escola Albertina Barreiros, 2011, p. 15). 

 

No trecho, a fala dos professores se refere aos PPP e às determinações do Parecer 

CNE/CP nº 3, de 10 de março de 2004 — que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana — e evidencia ―[...] a autonomia dos estabelecimentos de ensino para 

compor os projetos pedagógicos, no cumprimento do exigido pelo artigo 26A da Lei nº 

9.394/1996.‖ (BRASIL, 2004, p. 8). Na fala, percebemos um distanciamento entre o ―legal‖ e 

o ―real‖. Por mais que o documento faça um discurso de mudança, na prática, ainda há muitos 

desafios e parte das escolas continua sem fazer as alterações necessárias. 

No entendimento de Gomes (2013), a introdução da referida lei, nos PPP, e sua 

implementação constituem caminho para romper silêncios e propiciar ―[...] uma mudança 

cultural e política no campo curricular [...].‖ (GOMES, 2013, p. 105). A autora faz reflexões 

extremamente relevantes acerca dos currículos e do lugar que a questão racial ocupa neles, 

atentando para mudanças necessárias e urgentes. 
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Descolonizar os currículos é mais um desafio para a educação escolar. Muito já 

denunciamos sobre a rigidez das grades curriculares, o empobrecimento do caráter 

conteudista dos currículos, a necessidade de diálogo entre escola, currículo e 

realidade social, a necessidade de formar professores e professoras reflexivos e 

sobre as culturas negadas e silenciadas nos currículos. (GOMES, 2013, p. 102). 

 

 No PPP da Escola Albertina Barreiros, não conseguimos enxergar nada específico para 

as questões raciais no currículo, mas há trechos que, de certa forma, abrem possibilidade para 

entendermos que a escola se preocupa com as diferenças e as injustiças, e reconhece as 

culturas e os valores diversos: 

 

O mundo é o local onde ocorrem as interações homem-homem e homem-meio social 

caracterizadas pelas diversas culturas e pelo conhecimento. Devido à rapidez dos 

meios de comunicação e tecnológicos e pela globalização torna-se necessário 

proporcionar igualmente ao homem o alcance dos objetivos materiais, políticos, 

culturais e espirituais para que sejam superadas as injustiças sociais, diferenças, 

distinções e divisões na tentativa de se formar o ser humano. Isto será possível se a 

escola for um espaço que contribua para a efetiva mudança social. (PPP. Escola 

Albertina Barreiros 2011, p. 14). 

 

Outro ponto mobilizado no PPP foi o calendário escolar, que tem como objetivo 

estabelecer os eventos que a escola proporciona. Nossa expectativa era localizar alguma 

informação sobre o trato com as diferenças, ao menos algum evento no mês de novembro, 

ação bastante comum em muitas escolas brasileiras. É evidente a preocupação de que, em 

diferentes instituições, as temáticas relativas às relações étnico-raciais despontam apenas no 

mês da consciência negra, prática significativamente criticada por estudiosos e estudiosas da 

questão e pela própria legislação. De acordo com o PPP, o calendário escolar deve ser 

elaborado considerando a legislação vigente: 

 

O calendário escolar será elaborado de acordo com a legislação vigente pelo 

Conselho Escolar e a Direção, que fixará os dias letivos, dias de trabalho escolar, 

dias de estudo, reuniões pedagógicas, conselho de classe, recesso escolar e demais 

eventos. (PPP. Escola Albertina Barreiros, 2011, p. 26). 

 

O documento não descreve de que forma o calendário escolar deve funcionar, nem 

quais eventos pretende proporcionar e seus objetivos didático-pedagógicos. Não incluiu o 20 

de novembro, mostrando um descompasso, já que o artigo 79-B da Lei nº 10.639/2003 diz 

que ―O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como 'Dia Nacional da Consciência 

Negra.‖ (BRASIL, 2003, art. 79-B). 

Mas, mesmo não aparecendo no calendário dentro do PPP, havia um momento no mês 

de novembro dedicado à data, organizado principalmente pela iniciativa da professora de 
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Filosofia, Josefa de Aquino Gomes
24

, mas que envolvia os demais docentes e a própria escola, 

como podemos observar nas Figuras 4A-J. 

 

Figuras 4A-J - Projeto Escravo nem Pensar. Evento realizado no mês de novembro de 2017 e 2018 

            

 

 

                                                   
24

 A professora Irmã Josefa de Aquino Gomes era a principal articuladora dos eventos referentes à temática.   
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                   Fonte: arquivo pessoal das professoras Irmã Josefa e Vera Lima e da aluna Larissa. 
. 

Essas fotos possibilitam perceber que existiam momentos na escola no mês de 

novembro, mas de forma desarticulada com o PPP e mais ligada ao engajamento da docente 

citada como articuladora de tais momentos. 

Esse fato se assemelha a outras pesquisas realizadas em escolas de diferentes estados 

do Brasil, que, quando tratam das questões referentes ao que determina a lei, muitas vezes são 

ações isoladas, que partem de alguns professores e professoras preocupados com a temática e 

politicamente atuantes nessa área. 

De acordo com nossas análises na escola Albertina Barreiros, essa instituição de 

ensino não possui incorporadas ao seu PPP questões vinculadas à história e à cultura africana 

e afro-brasileira. O documento cita, em alguns trechos, a questão da diversidade cultural, da 

importância de conhecer os alunos e elaborar um PPP envolvendo a comunidade em sua 

diversidade, mas não aponta nada específico para a implementação da lei em questão. 

 Segundo Rosa Elizabeth Marin, ―o papel da escola é desconstruir o conhecimento 

produzido pela cultura dominante e ajudar a construir um outro saber. A dimensão ética é 

essencial nas práticas de ensinar a aprender e debater a educação em uma realidade desigual‖. 

(MARIN, 2008, p. 85). 

Percebemos, a partir da análise do PPP, que memórias e histórias ancoradas em outras 

possibilidades, de epistemologias dos povos que compõem as multiplicidades de experiências 

da e na Amazônia, de povos e culturas que constituem a pluralidade do Brasil e do mundo, 

pouco aparecem nas tessituras do documento. Vislumbramos, diante de tais percepções, os 

desafios em torno de articular perspectivas anticoloniais, emancipadoras e antirracistas que 

pautem sujeitos históricos subalternizados, marginalizados e socialmente alienados de muitos 

direitos, o que ainda se constitui necessário, urgente e pertinente para a transformação 

educacional. 
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2.3 Escola Izabel Maracaipe 

 

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Izabel Maracaipe
25

 está 

localizada no município de Itupiranga, na travessa Domingos Wolff, no centro da cidade. De 

acordo com o seu PPP, a escola foi construída em 1986 e inaugurada no dia 3 de março de 

1987. Na época, funcionava como anexo da escola Albertina Barreiros, ofertando apenas o 

Ensino Fundamental I, de 1ª à 4ª série. Durante 17 anos, a escola não passou por nenhum tipo 

de reforma. Em consequência do descaso, Em consequência do descaso, no ano de 2001 ficou 

em eminência de desabar e no final do mesmo ano a obra de reforma e ampliação foi iniciada 

finalizando em 2003. Observa-se, com base na situação atual da escola, que a reforma foi 

insuficiente ou ineficiente para a resolução de todos os problemas estruturais, o que envolve a 

necessidade de nova reforma nos dias atuais. 

De acordo com seu PPP, a escola funciona em três turnos, com turmas do Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio. Atualmente, são três turmas do Fundamental e 15 turmas do 

Médio. No que se refere ao corpo docente, a escola possui, hoje, 13 professores e 13 

professoras dos quais 8 são contratados e 18 efetivos. Em termos de infraestrutura, a 

instituição conta com 10 salas de aula, 1 sala da direção, 1 sala de coordenação, 1 sala de 

arquivo, 1 quadra de esportes, 4 banheiros, 1 sala de leitura, 1 sala de professores, 1 sala de 

orientação educacional, 1 cozinha, 1 refeitório, 1 pátio coberto, 1 depósito de materiais de 

limpeza e 1 dispensa. A escola necessita de reforma urgente, sendo que, praticamente, todos 

os espaços estão deteriorados. 

No ano de 2017, a escola teve um total de 816 matrículas nos dois níveis (Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio); no ano de 2018, 668, e, em 2019, 675. Percebemos que 

houve uma redução de forma geral no número de matriculados; uma das justificativas para 

essa redução pode ser a diminuição do número de turmas do Ensino Fundamental. Porém, de 

acordo com o Censo Educacional (2018), a redução do quantitativo de matrículas, de maneira 

mais abrangente, deve-se tanto à redução da entrada proveniente do Ensino Fundamental (a 

matrícula do 9º ano teve queda de 8,3% de 2014 a 2018) como à melhoria no fluxo no Ensino 

Médio (a taxa de aprovação subiu 3,1 pontos percentuais [p.p.] de 2014 a 2018). O número 

total de matrículas dessa etapa de ensino reduziu 7,6% de 2015 a 2019 em contexto nacional. 

                                                   
25

 A professora Izabel Chaves Franco Maracaipe nasceu em 18 de junho de 1947, na cidade de Belém, estado do 

Pará. Filha de Tomé de Souza Franco e Laudy Chaves Franco. Iniciou sua atividade como professora primária no 

município de Itupiranga em 1969, no grupo escolar Jarbas Gonçalves Passarinho, lecionando para a 4ª série do 

Ensino Fundamental. No ano de 1971, foi nomeada professora do Estado para atuar na Escola Estadual 

Professora Albertina Barreiros. 
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A Figura 4 traz a fachada da escola. 

 

Figura 4 - Fachada da Escola Izabel Maracaipe. 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Gilvanice da Luz, 2021. 

 

Segundo o PPP, a escola está situada em uma comunidade marcada por atos de 

violência, discriminação e ―vícios‖, principalmente as drogas. O documento ressalta, ainda, 

que o desemprego é uma constante, que a região necessita de saneamento básico, além de não 

apresentar alternativas de acesso a vários setores do serviço público, de bens culturais e 

materiais. No texto, aparece menção à Itupiranga como cidade com alto índice de 

desemprego, falta de saneamento básico, pouco ou nenhum acesso ao lazer, aos bens 

culturais, como teatro, museus, cinema, bibliotecas, livrarias: 

 

A comunidade na qual estamos inseridos é marcada por atos de violência, 

discriminação, vícios (jovens imersos nas drogas). Uma cidade interiorana com alto 

índice de desemprego, falta de saneamento básico, pouco ou nenhum acesso ao 

lazer, aos bens culturais, tais como: teatro, museus, cinema, bibliotecas, livrarias, ou 

seja, apesar de ser uma cidade potencialmente turística em função das praias, rios, 

lagos, ilhas, porém, sem apresentar atualmente perspectivas de desenvolvimento 

socioeconômico, especialmente pela falta de geração de emprego e renda. (PPP. 

Escola Izabel Maracaipe, 2019, p. 22) 

 

No levantamento acerca do perfil socioeconômico e cultural dos estudantes, a escola 

chegou à seguinte conclusão: a maior parte das famílias é de baixa renda, sobrevive com 

menos de um salário-mínimo, ao passo que existe um alto índice de desemprego e pouco 

acesso a materiais e livros. Além disso, constatou-se que grande parte são filhos e filhas de 
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pais separados. Não sabemos quais elementos a escola utilizou para ter acesso a esses dados e 

tampouco quais os formulários ou questionários que produziu para a coleta dessas 

informações e a produção dessa afirmação. 

Todos esses dados referentes à escola têm coerência, porém, o que chamou a atenção 

nessa versão do documento é que muitos trechos são exatamente iguais à versão anterior 

(triênio 2014-2016). As análises das fichas de matrícula
26

 dos alunos nos informaram pouco 

sobre ―cor ou raça‖, pois a maioria das pastas não tinha tais documentos, e, nas que tinham, a 

maioria não foram totalmente preenchidas. A amostra foi realizada com as matrículas de 

2017, tal como ocorreu com a Escola Albertina Barreiros. 

As fichas foram analisadas com o propósito de traçarmos um perfil dos estudantes, em 

especial a questão referente à ―cor ou raça‖, termo utilizado nas próprias fichas dos discentes. 

Porém, assim como na escola Albertina Barreiros, os dados apresentaram uma inconstância 

pela carência ou não preenchimento. É importante lembrar que tais documentos são de 

extrema importância, inclusive para o preenchimento do Censo Escolar e, de acordo com o 

PPP, faz parte do arquivo do discente, como já foi ressaltado anteriormente. 

 

2.3.1 O Projeto Político Pedagógico e a Lei Federal 10.639/2003 

 

O PPP da escola Izabel Maracaipe refere-se ao triênio 2019-2021, contendo 82 

páginas e estruturado da seguinte forma: introdução; caracterização e identificação da escola; 

dados da oferta de ensino; objetivos e metas gerais da escola; caracterização e história do 

município; histórico da escola; recursos humanos e recursos materiais, valores da escola; 

diagnóstico situacional; dados do desempenho acadêmico dos estudantes/anos anteriores 

2015/2017; características da comunidade onde está situada a escola; algumas questões 

problemáticas levantadas em relação ao perfil socioeconômico e cultural dos estudantes; 

questões problematizadoras na escola; problemas diagnosticados na escola; marco referencial; 

bases legais; Proposta Curricular do Ensino Fundamental e Médio; plano de ação pedagógica 

da escola de Ensino Fundamental e Médio de 2017 a 2019; referências bibliográficas e 

anexos. 

 

                                                   
26

 Foram selecionadas 100 pastas de alunos e alunas do 1º ano dos três turnos do ano de 2017. Dessas, 60% não 

tinham fichas de matrículas; as outras tinham fichas que não haviam sido preenchidas ou que estavam 

preenchidas parcialmente. 
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Este documento trata-se de Projeto Político Pedagógico da Escola estadual Izabel 

Maracaipe o qual foi elaborado com a participação da comunidade intra e 

extraescolar mediante as discussões e reuniões para observação e diagnóstico da 

realidade da unidade de ensino, a sistematização das ações contemplam as 

dimensões política pedagógica, social e cultural baseada no princípio de uma gestão 

democrática. (PPP. Escola Izabel Maracaipe, 2019, p. 4) 

 

Entre outras informações, o PPP destaca uma elaboração conjunta com a comunidade 

escolar e expõe seu papel: 

 

[...] contribuição a todos os segmentos que formam a equipe escolar com o objetivo 

de implementar ações no campo da gestão, formação continuada e demais 

profissionais da unidade e no processo de ensino e aprendizagem priorizando a 

formação política e social do alunos, levando-se em consideração todo o processo 

educacional vigente e sabendo-se da importância do projeto político pedagógico no 

âmbito escolar este documento tem como objetivo maior sistematizar todas as ações 

implantadas e implementadas na escola. (PPP. Escola Izabel Maracaipe, 2019, p. 4). 

 

 Os objetivos e as metas gerais da escola, de acordo com o documento (2019, p. 7), 

envolvem a melhoria do desempenho acadêmico de professores e alunos, além da diminuição 

do índice de repetência e de evasão escolar. Preocupa-se em ampliar atividades lúdicas 

diversas aos alunos, chama a atenção para a importância da leitura e das boas relações 

interpessoais no âmbito escolar, valorizando o respeito mútuo e as diferenças, levando em 

conta os princípios básicos de solidariedade, igualdade e fraternidade. A escola também se 

preocupa em desenvolver projetos didáticos e institucionais por meio de todas as disciplinas e 

níveis de ensino que estimulem a participação de alunos, pais e comunidade em geral. 

Verificamos, nesse PPP, que, dentre os objetivos gerais, metas e objetivos específicos 

da escola — apesar da menção ao respeito às diferenças — nada consta em específico para 

tratar das questões vinculadas à Lei nº 10.639, que, inclusive, sequer é citada. Também estão 

ausentes questões como o combate ao racismo, ao preconceito e à intolerância, temas 

pertinentes à educação das relações étnico-raciais, conforme as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana (2004). 

No documento norteador da escola, também não localizamos aspectos específicos 

direcionados à implementação da Lei Federal nº 11.645/2008, que, apesar de citada no PPP, 

não traz maiores informações ou detalhamentos. No entanto, é importante destacar que a 

escola teve alguns momentos em que se evidenciava a referida temática em eventos no mês de 

novembro, geralmente com as turmas da noite com o apoio de todos e todas, mas a vice-
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diretora Alcenira Ferreira dos Santos, por ter afinidade com a temática, destacava-se como 

uma articuladora do evento como podemos observar nas fotos abaixo (Figuras 6A-C e 7A-). 

 

Figuras 6A-C - Evento Consciência Negra, 2015. 

 

Fonte: Arquivo de imagens da autora. 

 

Figuras 7A-F - Evento Consciência Negra, 2018. 

  

Fonte: Arquivo de imagens da autora e de Alcenira Santos 

 

Essas fotos possibilitam perceber que a escola realizava eventos no mês de 

novembro, mas desarticulados do PPP, e que percebemos não ser uma prática contínua tal 

atividade. 

O corpo administrativo da escola, de acordo com o PPP, é composto por: 1 diretora, 2 

vice-diretoras e 3 coordenadoras, todas graduadas em Pedagogia. No que se refere ao corpo 

docente, a escola conta com 19 professoras e professores concursados e 7 contratados, todos e 

todas graduados. Porém, alguns professores e professoras, em virtude de carga horária, vêm 

sendo lotados e lotadas em até três disciplinas diferentes. A inadequação da formação docente 

se assemelha ao contexto nacional, em especial às disciplinas de Sociologia e Filosofia, 

afetadas pela nova Base Nacional Curricular Comum (BNCC) do Ensino Médio. 

A carga horária das disciplinas Sociologia e Filosofia são divididas com o corpo 

docente de História. No quadro docente da escola, há apenas uma professora efetiva de 

Sociologia que, por atuar em outra escola, não tem como dar conta de toda a carga horária. 
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Diante disso, as horas restantes são distribuídas entre os professores da área de História. 

Situação semelhante ocorre com Filosofia, que é distribuída entre os professores de História. 

A maioria dos docentes tem carga horária máxima (220 horas mensais) e pertence às duas 

redes de ensino, ou seja, estadual e municipal. 

Como já mencionado desde a introdução da presente pesquisa, procuramos perceber 

de que forma as escolas desenvolvem estratégias (ou se não as desenvolvem) para a 

implementação da Lei nº 10.639, de modo que nem todos os aspectos do PPP foram 

apontados, aqui, apesar de observados atentamente quando da leitura e análise desse 

documento legal. Preocupamo-nos, sobremaneira, em observar as informações acerca das 

bases legais, do currículo, do calendário escolar e dos eventos que compõem esse projeto 

pedagógico. 

A escola em questão, no quesito currículo, segue o viés da desconstrução, da 

desmistificação da política dominante, assim como ressalta a importância de combater as 

desigualdades sociais e preocupa-se com a formação de sujeitos críticos, defendendo, 

também, as propostas curriculares nacionais. Porém, passa a impressão de que a modificação 

do currículo fica exclusivamente a cargo de professores e professoras: 

 

Entendemos que desenvolver a organização curricular de acordo com essa 

orientação requer dos educadores um trabalho coletivo de reflexão, discussão e 

análise do que é, de fato, significativo para os educandos, pois a escola precisa 
trabalhar considerando as necessidades apresentadas pela prática social, oferecendo 

aos sujeitos condições de questioná-la e recriá-la e não apenas transmitir conteúdos 

desconexos e desvinculados da realidade. Dessa forma, defendemos que as 

propostas curriculares oficiais deverão ser examinadas e analisadas criteriosamente 

de acordo com o seu grau de significância, sendo consideradas a partir de uma 

possível reavaliação crítica, se necessário, em relação ao tipo de ensino e 

aprendizagem que pretende desencadear, tendo o cuidado de, por um lado, preservar 

o núcleo de estudo correspondente à base nacional comum e, de outro, considerar, 

respeitar e atender aos interesses peculiares de nossa realidade e às reais 

necessidades de aprendizagem dos educandos. (PPP. Escola Izabel Maracaipe, 2019, 

p. 30). 

 

Em relação às bases legais, a escola cita a LDB na parte que se refere à autonomia das 

unidades de ensino em elaborar suas propostas pedagógicas, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs, 1998), a Constituição Federal do Brasil (1988), mais especificamente o 

artigo 5º, que trata do princípio da igualdade: 

 

Para que o princípio da igualdade seja real, ela tem que ser relativa. Isto significa 

que as pessoas são diferentes, têm necessidades diversas e o cumprimento da lei 

exige que a elas sejam garantidas as condições apropriadas de atendimento às 

peculiaridades individuais, de forma que todos possam usufruir as oportunidades 
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existentes. Há que se enfatizar que tratamento diferenciado não se refere à 

instituição de privilégio, e sim, à disponibilidade das condições exigidas pelas 

características peculiares de cada indivíduo, na garantia da igualdade. (PPP. Escola 

Izabel Maracaipe, 2019, p. 33). 

 

A escola especifica as justificativas e os objetivos do currículo para o Ensino 

Fundamental e Médio. De acordo com o PPP, no que se refere ao Ensino Médio: 

 

Enquanto instrumentação da cidadania democrática deve contemplar conteúdos e 

estratégias de aprendizagem que capacitem o ser humano para realização de 

atividades nos três domínios da ação humana: a vida em sociedade, a atividade 

produtiva e a experiência subjetiva, visando à integração de homens e mulheres no 

tríplice universo das relações políticas, do trabalho e da simbolização subjetiva. 

(PPP. Escola Izabel Maracaipe, 2019, p. 42). 

 

 Mesmo estabelecendo a justificativa, os objetivos e a importância dos currículos no 

processo de ensino-aprendizagem, ao longo dos trechos que tratam desse quesito não há nada 

específico sobre as determinações da Lei Federal nº 10.639/2003. No entanto, consideramos 

muito positivo o fato de constar a Lei Federal nº 11.645/2008, mostrando a preocupação da 

escola com uma educação antirracista: 

 

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 europeia. Ainda, a Lei nº 11.645/08 introduz a inclusão das 

temáticas afro-brasileira e indígena nos currículos de História, Arte e Língua 

Portuguesa. É uma forma de resgate e valorização de traços culturais desses povos, 

como a ancestralidade e a musicalidade, tão presentes na cultura brasileira. As 

abordagens em sala de aula devem, portanto, contribuir para uma educação 

antirracista. (PPP. Escola Izabel Maracaipe, 2019, p. 39). 

 

 Sobre os eventos promovidos pela escola, encontramos algumas referências no plano 

de ação pedagógica, tanto para o Ensino Fundamental como para o Ensino Médio, no que 

tange aos anos de 2017 a 2019. Essa parte do documento cita a possível realização da Feira 

Científica Cultural e Literária (FECICULI) envolvendo toda a comunidade escolar, festa 

junina, evento em comemoração ao Dia das Mães, Festival de Música e Dança Livre e gospel 

com os alunos da escola, entre outros. Mas nada específico para a temática das relações 

étnico-raciais ou de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Nenhuma dessas ações 

destaca também o papel da escola como instituição com postura e atuação antirracista. 

 Não fica evidente se as ações propostas foram alcançadas. Mas na parte que trata de 

ações estratégias para sanar vários problemas detectados na escola, um aspecto merece 

destaque: o fato de ter desenvolvido eventos relacionados à temática, mesmo não aparecendo 
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nada específico no PPP vinculado à Lei Federal 10.639/03, como já foi anteriormente. Os 

eventos teriam sido propostos devido a ―evasão no turno da noite em função do trabalho‖. 

(PPP, 2019, p. 51). 

Sobre o calendário escolar, o PPP traz poucas informações, de forma bastante 

genérica. A parte que se direciona à temática tem um quesito resumido a 2 parágrafos e não 

faz nenhuma alusão a inclusão do dia 20 de novembro na agenda de eventos e pautas. De 

acordo com o documento, o calendário escolar: 

  

[...] Será elaborado de acordo com a legislação vigente pelo Conselho Escolar e a 

Direção, que fixará os dias letivos, dias de trabalho escolar, dias de estudo, reuniões 

pedagógicas, conselho de classe, recesso escolar e demais eventos. (PPP Escola 

Izabel Maracaipe, 2019, p. 67). 

 

Percebemos que as duas escolas evidenciadas no presente estudo, no que se refere ao 

PPP, não apresentam aspectos específicos e em algumas dimensões, nem mesmo gerais, no 

que tange à implementação da Lei Federal 10.639/03. Porém, as duas instituições de ensino 

promoviam, ainda que de forma esporádica, eventos em alusão ao dia ou a semana da 

Consciência Negra. Mas, observando de forma mais ampla, com base nas determinações 

estabelecidas pela Lei em estudo, podemos dizer que a sua implementação, nas escolas aqui 

destacadas, não tem sido efetivada em suas múltiplas dimensões, permanecendo no âmbito de 

eventos esporádicos, sem uma alteração curricular. Não procuramos culpados nesse processo, 

mas percebemos fragilidades no que se refere à efetividade de desenvolvimento de ações, 

programas, projetos e reestruturação curricular com base na Lei. 

 Nesse sentido, acreditamos que o debate em torno do tema, dos silêncios e das 

ausências dessa temática em sala de aula, requer um diálogo maior no sentido de incluir e 

colocar em prática nos PPP das referidas escolas, mudanças efetivas, por entender que a 

escola, como bem coloca Marin (2008), constitui: 

 

[...] O lugar privilegiado para aprender as diferenças e possibilidades de 

transformação. Atitudes, comportamentos e identidades constroem-se em grupos 

sociais de referência, no espaço social, começando pela família. Mas quais as 

estratégias e os dilemas para romper com a codificação e esquemas de 

hierarquização étnico-racial? Se esses esquemas são construídos fora da Escola, 

caberia ela inverter luz com a elaboração de estratégias de ensinar e aprender a 

alteridade. (MARIN, 2008, p. 81). 

 

 Entendemos que uma das estratégias iniciais poderia ser justamente a alteração dos 

PPP, de modo a incluir legislações atuais e pensar os diferentes componentes curriculares, em 
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um corpo conjunto da escola, conectado e articulado, evidenciando preocupações coletivas 

quanto às temáticas e suas abordagens e estratégias de ensino. Nesse sentido, o próprio PPP
27

 

estaria conectado a um planejar, uma possibilidade de mudança, de transformar o sistema 

educacional, considerando a diversidade étnico-racial, estabelecendo relações mais profícuas 

com o contexto social e político, vinculando-se mais à realidade local vivenciada pelos alunos 

e propondo um horizonte de expectativas que atente também para o combate ao racismo. 

 É importante destacar que as mudanças nos PPP demandam articulação, conexão e 

estudo, sendo que os sujeitos da escola tenham de fato conhecimento desse documento e 

leituras que possibilitem novos olhares e interpretações, uma nova prática capaz de se refletir 

na sala de aula. 

 

 

                                                   
27

 É importante destacar que as mudanças nos PPP demandam articulação, conexão e estudo, e que os sujeitos da 

escola devem, de fato, ter conhecimento desse documento e das leituras que possibilitem novos olhares e 

interpretações; uma nova prática capaz de refletir na sala de aula. 
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3 HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA NOS LIVROS 

DIDÁTICOS: UMA LEITURA DA COLEÇÃO HISTÓRIA - PASSADO E PRESENTE 

PARA O ENSINO MÉDIO 

 

O presente capítulo almeja demonstrar os resultados da análise dos livros didáticos da 

Coleção História – Passado e Presente no intuito de dimensionar as abordagens presentes 

nesses materiais, que contemplem o disposto na Lei Federal 10.639/03. Trata-se de material 

didático produzido pela Editora Ática, publicado em 2017, aprovado pelo Plano Nacional do 

Livro Didático (PNLD). Partindo da ideia de que durante muito tempo a historiografia 

priorizou a história de determinados grupos e sujeitos, silenciando outras histórias ou 

invisibilizando-as, o que foi uma constante nos livros didáticos, é importante entender o que 

de fato mudou nos mesmos despois das mudanças legais como por exemplo, a Lei Federal 

10.639/03.  

Diante do distanciamento temporal entre a promulgação da Lei (2003) e a produção 

dos livros didáticos da Coleção História – Passado e Presente (PNLD 2018), 

compreendemos tratar-se de tempo suficiente para readequações nas perspectivas e nas 

abordagens desses materiais, além das possibilidades de ampliação de capítulos, temas e 

proposições sobre as Áfricas e a diáspora. Tais observações preliminares nos levaram a outros 

questionamentos, já que os conteúdos da coleção se aproximam das determinações propostas 

pela Lei em estudo. Diante disso, resolvemos utilizar as abordagens dos docentes no que se 

refere ao livro didático que usam em suas aulas na perspectiva da temática africana. 

As fontes utilizadas nesse capítulo são os livros da coleção já citada e as entrevistas 

realizadas junto aos professores e a professora de História das duas escolas pesquisadas, com 

o intuito de refletir sobre como os conteúdos estão sendo abordados nos livros didáticos e a 

forma como estão sendo trabalhados em sala de aula. Oportunamente, conhecer as abordagens 

realizadas pelos professores sobre a temática da história e cultura afro-brasileira e africana em 

sala de aula e suas reflexões sobre a coleção usada. 

A coleção em análise faz parte do PNLD de 2018, que seria utilizada pelos professores 

e alunos durante o triênio 2018 a 2020, mas em virtude da pandemia do covid-19 continuou a 

ser empregada em 2021. Ela é composta por três volumes destinados aos alunos do Ensino 

Médio, publicado pela primeira vez em 2016 pela editora Ática. 

História – Passado e Presente foi organizada por Gislaine Azevedo, que é mestre em 

História Social pela PUC-SP, além de professora universitária, pesquisadora e ex-professora 
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de História do Ensino Fundamental e Médio da rede pública e particular de ensino; e Reinaldo 

Seriacopi, que é bacharel em Língua Portuguesa pela Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da USP e em Jornalismo pelo Instituto Metodista de Ensino Superior. Atua 

como editor especializado na área de História.  

Em uma análise geral
28

 observa-se que a coleção se adequa às determinações da Lei 

Federal 10.639/03, incluindo assim, a História da África e cultura afro-brasileira, mesmo que 

ainda necessite de algumas modificações.
29

A decisão de usar o livro didático nessa pesquisa 

leva em consideração este material como uma importante e privilegiada fonte de pesquisa 

(BOIM, 2010), além de ser a ferramenta mais utilizada por alunos/as e por professores/as, em 

virtude de sua distribuição gratuita (CAVALCANTI, 2018). 

A primeira preocupação que surgiu quando resolvemos usar essa fonte foi conhecer 

abordagens acerca desse tipo de documento, percebendo as complexidades que o envolvem. 

Observamos que as pesquisas que têm como fonte os livros didáticos requerem reflexões 

sobre vários fatores como: elaboração, comercialização, uma boa formação dos docentes, o 

contexto político no qual o livro foi produzido, entre outros mais específicos 

(BITTENCOURT, 1993; 2008; CAVALCANTI, 2018b). 

Segundo Kazumi Munakata (2012), escrever ou analisar o conteúdo de uma obra 

requer considerar que o poder político e religioso é imposto aos diversos agentes do sistema 

educativo, no campo político, econômico, linguístico, editorial, pedagógico ou financeiro: 

 

A análise da produção do livro didático também traz à tona a diversidade dos 

sujeitos que dela participam: autores, editores de texto, editores de arte, redatores, 

preparadores de texto e revisores, leitores críticos, consultores, pessoal de 

publicidade e marketing, divulgadores etc. (MUNAKATA, 2012, p. 187). 

 

 

Munakata (1997, 2012), em O livro didático: alguns temas de pesquisa, descreve de 

uma forma bem pontual como a pesquisa envolvendo o livro didático vem crescendo, citando 

referenciais teóricos e metodológicos e as diversificações das produções acerca da temática. 

Tais produções têm ―permitido examinar o livro didático como elemento fundamental das 

políticas públicas de educação, das práticas didáticas e da constituição e transmissão dos 

saberes e da cultura escolar‖. (MUNAKATA, 2012, p. 1).  

                                                   
28

 Levando em consideração a distribuição dos capítulos, por exemplo, percebe-se uma discrepância muito 

grande entre a quantidade dos capítulos voltados para a história europeia a dos capítulos voltados pra África. Isso 

passa a ideia de que a história da Europa é vista pelo discente como mais importante do que a de outros povos. 
29

 Em algumas partes da coleção, aparecem discussões que ajudam a desconstruir a ideia de associar a história da 

África somente à escravidão. Alguns trechos tratam da diversidade dos povos africanos e das contribuições 

desses sujeitos para a formação do povo brasileiro. 
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Outra referência quando o assunto é livro didático é Circe Maria Fernandes 

Bittencourt, em sua tese Livro Didático e Saber Escolar (1810-1910), defendida em 1993, e 

publicada em formato de livro em 2008, evidenciando diferentes dimensões que envolvem o 

livro didático. Percebemos que muitas das questões que nortearam o trabalho da pesquisadora 

ainda são atuais acerca da temática. O trabalho de Circe Maria Fernandes Bittencourt, na 

visão de Kazumi Munakata (2012, p. 5), ―representou o impulso inicial da vasta produção das 

décadas seguintes, na medida em que apresentou um conjunto de temas e abordagens que o 

objeto comportava para além da denúncia da ideologia‖.  

Segundo Bittencourt (1993, p. 11) ―O livro didático é assunto polêmico, pois gera 

posições radicais entre professores, alunos e pesquisadores dos problemas educacionais‖. A 

pesquisadora constata, com base em suas experiências como professora, que ―o livro didático 

escolar tem sido o instrumento pedagógico de maior utilização no cotidiano escolar‖ 

(BITTENCOURT, 1993, p. 12). 

Tiago Figueiredo Boim (2010), em sua dissertação intitulada O que e como ensinar: 

proposta curricular, materiais didáticos e prática de ensino nas escolas públicas estaduais em 

São Paulo (2008-2009), com debate voltado para o estado de São Paulo, evidencia a 

importância do livro didático como fonte de pesquisa, possibilitando refletir também sobre 

como olhar para essa fonte levando em consideração os diversos fatores que envolvem o livro 

didático. Este trabalho nos ajudou não só a refletir sobre a importância que o livro didático 

tem como fonte de pesquisa, mas também perceber a forma como devemos olhar e o que 

temos que perguntar para a referida fonte, considerando as situações nas quais a mesma foi 

produzida.  Boim (2010, p. 45) argumenta que ―a pesquisa em livro didático exige uma maior 

exploração de suas dimensões econômicas, técnicas, sociais e políticas‖.  

As pesquisas desenvolvidas por Erinaldo Cavalcanti (2016, 2018, 2018b) envolvendo 

ensino de história, livro didático e formação docente também contribuíram para o 

desenvolvimento da presente dissertação de mestrado. Em seu artigo Livro didático: 

produção, possibilidades e desafios para o ensino de História (2016), o autor ―analisa a 

construção processual do livro didático e seus desdobramentos no ensino de história‖ 

(CAVALCANTI, 2016, p. 1), permitindo diversas reflexões que envolvem a complexidade de 

escrever um livro didático, aspectos que nos subsidiam nas análises da coleção usada como 

fonte histórica em nosso trabalho. 

Mesmo que o propósito de nossa pesquisa não seja aprofundar tal discussão, faz-se 

necessário destacar que nos preocupamos em analisar a coleção considerando todas essas 
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inquietações que envolvem tal fonte. Concordamos com Cavalcanti (2016) que a elaboração 

de um livro didático envolve, ―além dos critérios avaliativos referentes às dimensões 

materiais, existem outros, destinados às diretrizes, à legislação e às normas oficiais relativas 

ao segmento de ensino ao qual se destina o livro didático‖ (CAVALCANTI, 2016, p. 6).  

 Nosso intuito, analisando a Coleção Didática História – Passado e Presente almeja 

perceber até que ponto a coleção de livros didáticos em análise se adequou às determinações 

legais após a promulgação da Lei Federal 10.639/03 e o Parecer CNE/CP nº 3/2004, que 

evidencia onde e quais mudanças devem ocorrer no que tange a livros e materiais didáticos: 

 

Edição de livros e de materiais didáticos, para diferentes níveis e modalidades de 

ensino, que atendam ao disposto neste parecer, em cumprimento ao disposto no Art. 

26A da LDB, e, para tanto, abordem a pluralidade cultural e a diversidade étnico-

racial da nação brasileira, corrijam distorções e equívocos em obras já publicadas 
sobre a história, a cultura, a identidade dos afrodescendentes, sob o incentivo e 

supervisão dos programas de difusão de livros educacionais do MEC – Programa 

Nacional do Livro Didático e Programa Nacional de Bibliotecas Escolares (PNBE). 

(BRASIL, 2004, p. 15). 

 

A Lei Federal nº 10.639/2003 possibilitou mudanças não só no modo de pensar ou 

organizar um livro didático, mas também de organizar o conhecimento em sala de aula. As 

histórias silenciadas anteriormente, no que se refere á África e os africanos da diáspora com a 

Lei, começaram a ocupar outros espaços, mesmo que de forma tímida. Analisamos agora, na 

seção seguinte, de forma mais ampliada cada livro da Coleção História – Passado e Presente. 

 

3.1 Primeiro ano do Ensino Médio: dos primeiros humanos ao renascimento 

 

O primeiro volume, Livro do 1º ano do Ensino Médio, contém 272 páginas do livro do 

aluno e 384 páginas do manual do professor, dividido em quatro unidades, nas quais 

aparecem entre 2 e 5 capítulos. A primeira unidade temática é ―Conhecimento e criatividade‖ 

composta por dois capítulos: ―Origens da humanidade e importância da agricultura‖ e 

―Origens do ser humano na América‖. A segunda unidade tem o tema ―Urbanização‖ e 

contém três capítulos: ―Povos da Mesopotâmia e do Egito Antigo‖; ―Oriente antigo: China, 

Índia e Japão‖ e ―Fenícios, persas e hebreus‖. A unidade 3 intitula-se ―Direito e democracia‖, 

formada por três capítulos: ― Grécia antiga‖; ―Os primeiros séculos de Roma‖ e ―Império 

Romano e Império Bizantino‖. Por fim, a unidade 4 tematiza ―Diversidade religiosa‖ com um 

total de cinco capítulos: ―Mundo árabe-muçulmano‖; ―Reinos africanos‖; ―Reinos medievais 
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e formação dos Estados Nacionais‖ e ―Fim da Idade Média, Renascimento e Reforma 

Protestante‖. 

No primeiro capítulo da primeira unidade, composto por 15 páginas, intitulado 

―Origens da humanidade e a importância da agricultura‖, a África aparece como o berço da 

civilização humana. No mesmo capítulo, em um box na página 27, o material apresenta um 

texto intitulado ―Somos todos iguais‖, estabelecendo diálogo com a biologia e explicando os 

motivos das diferenças nos olhos, cabelos e cor da pele, com o objetivo de mostrar que as 

variações genéticas não passam de 1%, e que, tais diferenças estão diretamente ligadas a 

fatores ambientais, o que ajuda a desconstruir a ideia de raças superiores e a própria ideia de 

raças: 

 

Pele negra, branca ou parda; olhos arredondados ou puxados; cabelos lisos, crespos 

ou encaracolados. As variações físicas entre os seres humanos são grandes, porém a 

ciência já comprovou: apesar das diferenças observadas entre os indivíduos e entre 

grupos de indivíduos, a espécie humana é única e unívoca. Isso significa que não há 
outra espécie igual a nossa e que ela é o uniforme em se mesma.  Por isso, os seres 

humanos não podem ser separados em raças. (AZEVEDO, AZEVEDO, 2016, p. 

27). 

 

Apesar de propor uma discussão pertinente em torno da noção de raça e seus 

problemas/implicações na sociedade, o material não evidencia alguns aspectos importantes do 

debate, ou seja, a diferença entre raça biológica e raça enquanto categoria construída 

socialmente. Segundo Hall (2013, p. 76), a categoria raça não é científica, mas uma 

construção política e social: ―É a categoria discursiva em torno da qual se organiza um 

sistema de poder socioeconômico, de exploração e exclusão – ou seja, o racismo.‖ No 

entanto, há uma lógica própria que movimenta a raça e envolve práticas de racismo, a qual, 

nas palavras do autor, ―[...] tenta justificar as diferenças sociais e culturais que legitimam a 

exclusão racial em termos de distinções genéticas e biológicas, isto é, na natureza.‖ (HALL, 

2013, p. 77). 

Como lembra Kwame Appiah (1997), embora seja um erro cognitivo, de graves 

implicações morais, do ponto de vista das ciências biológicas, esse conceito já não compõe 

uma abordagem, pois existe apenas a raça humana. Porém, o termo continua em uso e é 

empregado, basicamente, para produzir distinções entre as pessoas. Segundo Kabengele 

Munanga (2010), qualquer tentativa explicativa do racismo implica, necessariamente, o uso e 

entendimento do significado de raça. 
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Nesse sentido, compreendemos raça enquanto ―[...] uma construção sociológica e 

político-ideológica, pois embora não exista cientificamente, a raça persiste no imaginário 

coletivo e na cabeça dos racistas e, consequentemente, continua a fazer vítimas em nossas 

sociedades.‖ (MUNANGA, 2010, p. 192). Assim sendo, compete destacar uma preocupação 

quanto à abordagem de ―raça‖ constante no livro, pois não evidencia diferentes perspectivas e 

sentidos para o termo e seus usos sociais na atualidade. Raça biológica não existe, mas, do 

ponto de vista das relações humanas, um imaginário constituído em torno da raça ainda opera 

fortemente, inclusive no ambiente escolar. 

Seguimos, agora, para o capítulo 2, que é composto por páginas direcionadas às 

origens do ser humano na América, fazendo referência à África, em especial no que tange às 

ondas migratórias para a América. Uma dessas ondas teria vindo da África, cuja principal 

evidência seria um crânio
30

 encontrado em Minas Gerais com características morfológicas de 

traços africanos. Uma pessoa que teria vivido cerca de 10 a 12 mil anos atrás. 

Apesar de a referência à África ser curta, ainda assim, é um tema que, se 

problematizado pelos professores, pode gerar um esclarecimento extremamente relevante para 

rebater a ideia de um continente africano subalterno e destituído de cultura e civilização. A 

forma como a temática em questão é abordada pelo educador e pela educadora possibilita, 

como bem coloca Leonardo Borghi Ucha, ―Desconstruir, desnaturalizar e explicitar a rede de 

estereótipos e preconceitos que povoa o imaginário social sobre pessoas, grupos sociais e 

territórios.‖ (UCHA, 2020, p. 38). 

Porém, registramos, aqui, outra problemática que tem relação com a formação inicial e 

continuada desse educador no que se refere à temática prevista na Lei nº 10.639, sobre a qual, 

discorre Zélia Amador de Deus: 

 

[...] Impõe aos educadores a tarefa de ensinarem aos seus discípulos que o 

continente africano é o berço da humanidade, o continente onde surgiram os 

ancestrais de todos os homens e mulheres, desse lugar saíram há 100 mil anos 

nossos ancestrais para povoar o mundo nesse lugar surgiram as civilizações mais 

antigas [...]. (AMADOR, 2012, p. 240). 

 

 Mas, para esse educador ter condições de ensinar da forma proposta pela autora, são 

necessárias mudanças nos currículos das universidades. Coelho e Coelho (2018) observaram, 

                                                   
30

 ‗O crânio encontrado em Lagoa Santa em Minas Gerais, posteriormente recebeu o nome de Luzia e segundo 

Wittmann (2018) os resultados das análises realizadas no achado ―mostravam que essa mulher não era apenas o 

hominídeo mais antigo encontrado em solo brasileiro, mas também possuía traços negroides, diferentes dos 

traços mongoloides dos indígenas americanos atuais‖. (WITTMANN, 2018, p. 374) 
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em uma pesquisa desenvolvida com base em 10 Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) de 

Universidades Federais (UNIFAP, UFC, UFG, UFMT, UFMG, UFPI, UFPR, UFRJ e UFSC), 

que existe um descompasso enorme entre as disciplinas ofertadas nessas instituições e o que 

contempla a legislação: 

 

A Europa é espaço absoluto de atenção em disciplinas voltadas para a compreensão 

de processos que nela ocorreram, como é o caso de História Antiga, História 

Medieval, História Moderna e História Contemporânea. Em seguida, a mesma 

Europa aparece como epicentro dos eventos que regulam processos em outras partes 
do globo – situação frequente em disciplinas voltadas para o trato com os processos 

de colonização da América (seja tratando do continente, nas disciplinas 

regularmente denominadas de História da América I, seja nas disciplinas voltadas 

para a abordagem da História do Brasil, identificadas, via de regra pelo numeral 

romano I), mas presentes também em disciplinas relativas à História da África, 

História Indígena, História da América ou do Brasil independentes e nas disciplinas 

de natureza teórico-metodológica. Nestas últimas, é meramente incidental a 

referência às perspectivas decoloniais que buscam estabelecer uma crítica à 

orientação eurocêntrica. (COELHO; COELHO, 2018, p. 15). 

 

 No mesmo viés, Rascke destaca que a formação inicial docente ainda requer 

transformações quanto ao ensino de História da África. Tendo como fonte os PPCs de 

universidades públicas do estado do Pará, a autora reforça o que foi constatado nas pesquisas 

de Coelho e Coelho (2018), em que se sobressai uma perspectiva eurocêntrica nos currículos. 

Na percepção da autora: 

 

[...] pouca oferta de disciplinas de História da África e da Diáspora e também de 

afinidades com a educação das relações étnico-raciais, que temos mantido os 

currículos ainda com vieses e perspectivas eurocêntricas nas universidades, e nos 

cursos de História essa realidade ainda não foi significativamente alterada. 

(RASCKE, 2021, p. 247). 

 

 Os resultados dessas pesquisas têm profunda relação com o posicionamento dos/as 

professores/as entrevistados para nossa pesquisa. Nesse sentido, quando fazem referência a 

suas formações nas academias, principalmente a formação continuada, enfatizam o pouco 

acesso a discussões e formação direcionada à temática. Como podemos observar nos 

seguintes relatos: 

 

Eu acho que, eu acho não, tenho quase que certeza que a única escola que falou da 

valorização tanto do índio quanto do negro foi o Albertina Barreiros em uma 
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formação. As outras escolas nenhuma teve esse contexto voltado para a temática. 

(P.A
31

) 

 

A minha formação continuada foi mais direcionada pelo município. Eu tive um 

programa que foi oferecido pelo estado chamado PROFA, que falava mais da 

escrita, quais eram as fases que o aluno de 1ª a 4ª séries tinham. [...] mas esse curso 

não foi nem um pouco voltado pra isso, pra temática afro-brasileira. Tive também 

formação dentro da escola do Estado, mas pelas coordenadoras que me deram 

formação de como planejar, como direcionar dentro de uma sala de aula, como usar 

a mídia [...]. Mas nunca houve uma formação direcionada mesmo para essa questão 

afro-brasileira, questão racial, questão dos descendentes da África, nunca houve um 

curso direcionado. (P.B
32

) 

 
Na escola já houve algumas formações sim, sobre leitura, sobre algumas coisas. 

Agora, sobre esse tema afro-brasileiro nunca foi trabalhado na nossa escola como 

formação. Eu fiz o concurso e as questões do concurso que se tratava de África eu 

errei por falta de formação, por falta dos livros didáticos que não trazem realmente o 

que se deve. Não se sabe trabalhar ainda sobre a África, não existe algo direcionado 

sobre a África é o que eu observo, é sempre uma confusão. Eu fiz a universidade 

inteira. Eu fiz 5 anos de bacharelado e licenciatura em História, muito pouco se 

falou sobre a África. (P.C
33

) 

 

Ao longo do curso de História pouco foi abordado sobre a história africana e afro-

brasileira, vimos um pouco quando estudamos Brasil colônia, mas voltado para a 

trajetória da vinda dos escravos para o Brasil. [...] não tive oportunidade de fazer 

nenhum curso específico em cultura afro-brasileira, devido à falta de formação 

continuada, a falta de politicas educacionais voltadas para a cultura africana e afro-

brasileira, seja no Município ou no Estado. (P.D
34

) 

 

 Os relatos dos professores entrevistados foram quase unânimes em afirmar a carência 

de formação, tanto a inicial como a continuada, no que se refere à temática em estudo. Isso 

evidencia que ainda há poucas disciplinas, abordagens e perspectivas sobre África e diáspora 

na formação de licenciados e licenciadas em História, o que repercute nas afirmações dos 

docentes e indica dificuldades na implementação da Lei nº 10.639. Também a dimensão da 

formação continuada aparece e suscita ausências, lacunas e desatenção da Rede Estadual de 

Educação quando o tema é África e diáspora. Tais afirmações colocam em questão que a 

probabilidade de os professores, em sala de aula, evidenciarem novas perspectivas, novos 

olhares e saberes sobre África e diáspora é quase inexistente. 

                                                   
31

 O docente P. A é graduado em História com habilidade em Filosofia, Socióloga e Teologia. Cursou em 2004 

na Universidade Santa Terezinha. Em 2014 fez pós-graduação a nível de especialização em gestão e 

coordenação. 
32

 O docente P.B é graduado em História pelo Centro Universitário Leonardo Da Vinci (UNIASSELVI) e pós 

graduado em cultura afro-brasileira, ministra aulas de Sociologia, Filosofia e História. 
33

 O docente P.C é graduado em História pela Universidade Federal do Pará. É graduado em Química pela 

Universidade Federal de Lavras em Minas Gerais, pós-graduado em química. Ganhou uma bolsa da Seduc/Pa 

para cursar mestrado na Universidade Autônoma de Assunção no Paraguai, fez doutorado em.... e pós -

doutorado em  
34

 A docente P.D é licenciada e bacharel em História pela Universidade Federal do Pará (São Geraldo do 

Araguaia). A mesma possui carga horária com as disciplinas de História, Filosofia e Sociologia. 
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Quando analisamos os livros didáticos, percebemos suas falhas ou o pouco 

aprofundamento de determinadas abordagens, o que, aliado à falta de formação de 

professores, nos mostra os entraves na implementação da lei. Os posicionamentos dos 

docentes apontam um descompasso entre as determinações legais e a atuação prática das duas 

instituições de Ensino Médio no município de Itupiranga. De acordo com a legislação, seria 

necessário: 

 

Instalação, nos diferentes sistemas de ensino, de grupo de trabalho para discutir e 

coordenar planejamento e execução da formação de professores para atender ao 

disposto neste parecer quanto à Educação das Relações Étnico-Raciais e ao 

determinado nos Art. 26 e 26A da Lei 9394/1996, com o apoio do Sistema Nacional 
de Formação Continuada e Certificação de Professores do MEC. (BRASIL, CNE/CP 

003/2004, p. 13). 

 

 Os resultados das pesquisas de Coelho e Coelho (2018) e Rascke (2021), juntamente 

com as entrevistas realizadas com os professores de História das escolas Izabel Maracaipe e 

Albertina Barreiros, demostram que tanto as universidades existentes no Pará como as escolas 

de Ensino Médio do município de Itupiranga ainda não se adequaram às normas estabelecidas 

pela legislação. Assim, a maneira como os docentes abordam a temática africana e afro-

brasileira em sala de aula e como usam os livros didáticos reportam à ausência de formação e 

às poucas possibilidades de ampliação das abordagens e perspectivas para além do viés 

eurocêntrico de conhecimento. 

 Retornando aos olhares analíticos sobre os capítulos da Coleção História – Passado e 

Presente, a unidade 2 é composta por três capítulos. O terceiro, com 15 páginas, remete aos 

estudos dos povos da Mesopotâmia e do Egito Antigo, destacando seu desenvolvimento, sua 

organização social, política e econômica, e a religiosidade. Mesmo em poucas laudas, 

percebe-se que o Egito Antigo se destacou em vários aspectos, o que deve ser bastante 

explorado pelos educadores na tentativa de mostrar aos educandos que tal reino, integrante da 

região setentrional, pertence ao continente africano e ―[...] exerceu grande influência para as 

bases da constituição do que conhecemos como civilização ocidental.‖ (AMADOR, 2012, p. 

240). 

 A unidade 3, que tem como tema ―Direito e Democracia‖, é composta por três 

capítulos, cujo foco principal é a Europa. O primeiro trata da Grécia Antiga, em 21 páginas; o 

segundo versa sobre os primeiros séculos de Roma, em 20 páginas, e o terceiro, novamente 

faz referência ao Império Romano e Bizantino, em um total de 9 páginas. A unidade é voltada 

para a história da Europa, colocando Grécia e Roma como centro da discussão, que envolve 
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direito e democracia. Caso as informações contidas no livro didático não sejam 

problematizadas por professores e professoras, ressaltando ser uma leitura e interpretação do 

mundo, e que outros povos e continentes possuem distintas visões de direito e democracia, 

incorre-se na história única. 

Perceber os desafios de superar a história única requer enxergar e possibilitar tal ação 

sob outras óticas de saberes e conhecimentos. Sobre isso, acrescenta Rascke: 

 

Necessitamos de novas epistemologias, novos potenciais éticos que cada 

conhecimento produz. Precisamos ouvir as vozes que se pronunciam e que não 

estamos habituados a ouvir, pois nossos ouvidos ocidentais não se habituaram a 

reconhecer os códigos culturais enunciados pelos sujeitos históricos ditos como 
―outros‖. Descolonizar nossas mentes proporcionará refletir sobre sentidos, 

expectativas e visões de mundo para além do universo eurocêntrico. (RASCKE, 

2021, p. 245). 

 

 Diante disso, voltamos à questão da formação de professores e da necessidade de 

incluir nos currículos das universidades autores e autoras na contramão da historiografia aos 

moldes eurocêntricos. Concordamos com Rascke que é necessário ―[...] ampliar os diálogos 

sobre construção curricular, colonialismo e estudos pós-coloniais, visando rupturas em 

relação a currículos eurocêntricos e nem sempre articulados às realidades sociais, políticas, 

éticas e estéticas das populações onde se situam.‖ (RASCKE, 2021, p. 246). 

 A proposta de ampliar esse diálogo implica alterações significativas na formação de 

professores e professoras, que, por sua vez, possibilitam mudanças em suas abordagens nas 

aulas de História e no uso do livro didático. Olhares e práticas distintas, transpondo 

concepções hegemônicas da historiografia eurocentrada, requerem formação crítica, visão 

distinta sobre as fontes históricas e novos enfrentamentos na atuação docente, compreensões 

esclarecidas por Rascke (2016, 2021), Hall (2003), Quijano (2005), Lander (2005), Fanon 

(2008) e Santos (2009). Entendemos que as pesquisas desenvolvidas por tais autores 

possibilitaram um olhar diferente para as fontes e para nossa prática como 

educadora/pesquisadora.  

 A última unidade do livro do 1º ano do Ensino Médio da Coleção História – Passado 

e Presente traz o tema ―Diversidade religiosa‖. De um total de cinco capítulos, somente um, 

intitulado ―Reinos africanos‖, composto por 17 páginas, tem como tema central a África. 

Nele, são abordadas questões sobre os reinos de Axum e Sahel, e destaca-se, também, a 

civilização iorubá e a cultura banto. 
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Na página de abertura do capítulo, aparece a imagem da escritora nigeriana 

contemporânea Chimamanda Adichie. A Nigéria, país da escritora, é apontada como de 

origem banto, um dos povos que aparecem no capítulo. A ideia dos autores de selecionar essa 

imagem da autora africana foi bem interessante, pois coloca a África como produtora de 

conhecimento e não como um continente subalterno. Chamam a atenção para o problema da 

―história única‖, termo utilizado por Adichie (2009) como crítica às visões construídas sobre 

o continente africano, que acaba gerando estereótipos e preconceitos. De acordo com 

Azevedo e Azevedo (2016, p. 189), ―Chimamanda faz parte de uma geração de autores 

africanos que procuram divulgar a história e a realidade do continente sob a perspectiva de 

seus habitantes‖. 

 Nesse capítulo, o/a aluno/a pode conhecer resumidamente como está dividido o 

continente africano, a partir de elementos sobre a forma de organização política e social de 

antigas sociedades e reinos, o que possibilita perceber povos organizados de diferentes formas 

e que também tinham seus grandiosos reinos e impérios e amplo desenvolvimento em vários 

aspectos: 

 

Além das Confederações de aldeias, havia reinos, que eram sociedades com uma 

capital, na qual morava um chefe ainda mais poderoso, com autoridade sobre todos 

os outros chefes. Nas capitais havia concentração de riqueza e poder, de pessoas, de 

oferta de alimentos e serviços. (AZEVEDO; AZEVEDO, 2016, p. 191). 

 

 Entender como eram as sociedades africanas antigas possibilita ao aluno e à aluna 

entender que África já existia antes da colonização europeia. É necessário desconstruir a ideia 

de que ―[...] a história dos povos do continente africano [...] datam seu início a partir do 

contato com os europeus‖. (SIMÃO; BILÉSSIMO, 2014, p. 111). Simão e Biléssimo chamam 

a atenção para a importância de conhecermos essa África antes da colonização europeia. 

―Desde milênios as populações africanas têm se organizado, desenvolvido tecnologias e 

construído vibrantes e dinâmicas sociedades com suas.‖ (SIMÃO; BILÉSSIMO, 2014, p. 

111).   

  Ao longo do referido capítulo do livro didático, os autores vão citando alguns reinos e 

impérios africanos e comentando sobre eles. Mostram os Reinos de Axum e Sahel (Gana e 

Mali) e a civilização iorubá e banto, destacando a grandiosidade e a diversidade desse 

continente. Mesmo que de forma resumida, os autores se aproximam do que é proposto por 

Simão e Biléssimo (2014). 
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Uma parte bem interessante desse capítulo é um box intitulado ―Passado-presente‖, em 

que as diversidades da África são expostas por meio de imagens e pequenos textos (Figura 5). 

Esse tipo de material permite novos olhares de alunos e alunas em relação à África, um 

continente de diversidade cultural, social, política, ética e estética, distante do imaginário 

ocidental que o resume como local de doença, fome, miséria e seca. 

 

Figura 5 - Diversidade dos povos africanos. 

  
Fonte: Azevedo e Azevedo (2017). 

 

Na Figura 5, podemos observar uma África diversa nas imagens apresentadas, cujo 

uso chama bastante a atenção dos estudantes. Segundo Silva, ―As imagens e figuras podem 

ser uma excelente forma de ensino e aprendizagem, uma vez que estas possuem um enorme 

grau de importância para o aluno devido à leitura visual que é feita.‖ (SILVA, 2018, p. 5). 

Entre as várias leituras que poderiam ser feitas pelos discentes da imagem acima, citamos a 

forte presença das mulheres se contrapondo a prevalência masculina em manuais didáticos. 

 Na sequência, os autores do livro didático abordam, de forma resumida, a cultura 

iorubá, um povo cujos ancestrais teriam vivido na região entre a zona da floresta e a bacia do 

rio Niger desde a ―pré-história‖, e que, a partir do final do século XVIII, teriam sido 

escravizados pelos europeus. Já o povo banto teria se originado das terras da atual fronteira 

entre Camarões e Nigéria. No final do século XIII, eles teriam ocupado cerca de dois terços 

da África. 
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Segundo Azevedo e Azevedo (2021, p. 198), ―Escravizados e trazidos para o Brasil 

durante vários séculos, os iorubás e os bantos são povos que ajudaram a formar a cultura e a 

sociedade no Brasil.‖ E os autores seguem afirmando: 

 

Devido aos iorubás, hoje se pratica o culto aos Orixás do Candomblé como Xangô e 

Iemanjá. Deles, herdamos instrumentos musicais, como atabaque e o agogô; na 

culinária, introduziram pratos com vatapá e o acarajé. Os bantos também nos 

legaram inúmeras manifestações culturais. Por exemplo: congadas, maracatus, 

jongos, samba de umbigada, lundus, simpatias, mezinhas, rezas, diversas palavras e 

ritmos. (AZEVEDO; AZEVEDO, 2016, p. 198). 

 

 A intenção dos autores é apresentar aspectos da organização social, política e 

econômica desses povos e suas contribuições na formação da sociedade brasileira, fruto da 

diáspora africana para as Américas. O trecho que aborda as contribuições dos iorubás e bantos 

na formação do povo brasileiro é extremamente pequeno. Mas, como bem coloca Silva, 

relaciona-se à atuação docente sobre essa temática: 

 

O papel do professor é determinante no processo de reapropriação e reinvenção do 

conhecimento através da análise crítica dos textos, da correção das ilustrações da 

comparação do que se lê com o que vê e da comparação do que lê com seu 

cotidiano, suas experiências e sua cultura ele pode desconstruir o estigma. (SILVA, 

2010, p. 19). 

 

 Sendo assim, o número reduzido de páginas acerca da temática pode ser 

problematizado por professores e professoras em sala de aula. No entanto, para que 

consigamos permanecer no exercício de tratar o livro didático como uma ferramenta ainda 

carregada de intenções do colonizador, precisamos ―[...] ouvir as vozes que se pronunciam e 

que não estamos habituados a ouvir, pois nossos ouvidos ocidentais não se habituaram a 

reconhecer os códigos culturais enunciados pelos sujeitos históricos ditos como ‗outros‘.‖ 

(RASCKE, 2021, p. 245). 

Para finalizar as análises desse primeiro livro didático da coleção, é importante 

informar que as atividades são diversificadas, com questões discursivas, interpretação de 

documentos históricos em diálogos com a literatura e outras áreas do conhecimento, trazendo 

também questões objetivas dialogando com a Geografia. Em cada capítulo, após a exposição 

temática e na sequência das atividades, há uma proposta de outra atividade intitulada ―Hora de 

refletir‖. No caso desse capítulo sobre os reinos africanos, há um diálogo da História com a 

Língua Portuguesa na atividade ―Hora de refletir‖, propondo trabalho em equipe para reflexão 

sobre o perigo da história única, tendo como tema as religiões afro-brasileiras e, por fim, 
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indicações de sites para pesquisa, além do livro Contos e Lendas Afro-Brasileiras -A criação 

do Mundo, de José Reginaldo Prandi.
35

 

Mesmo que reduzido a 17 laudas,
36

 incluindo as atividades, esse capítulo descontrói 

muitos estereótipos sobre os povos africanos, relacionando as raízes africanas com a cultura 

brasileira. O material possibilita conhecer aspectos da história do continente africano que, 

durante muito tempo, foram silenciados ou muito resumidos. Mas, é importante frisar que, 

dos 13 capítulos do livro, somente um trata especificamente da África e sua relação com o 

Brasil. Fator que demonstra a permanência de um currículo ainda com forte viés eurocêntrico. 

Tal viés vai além da quantidade de páginas dedicadas à temática em questão, 

englobando os métodos e referenciais. Confirma também as críticas realizadas por Oliva 

(2009), abrangendo a importância de estudar os grandes ―reinos‖ e ―impérios‖ africanos, mas 

questionando o marcante uso do referencial eurocêntrico para sua compreensão. ―O que 

percebemos como um desequilíbrio é o enfoque exclusivo do tema, e não a sua presença.‖ 

(OLIVA, 2009, p. 224). O autor explica essa situação que parece passar despercebida pelos 

autores de manuais didáticos: 

 

Contribui para um tipo de abordagem que tem como tendência maior ignorar a 

existência de contextos e características históricas específicas ao continente africano, 

excluindo, dessa forma, a existência de estruturas políticas, sociais e econômicas 

diferenciadas das europeias, o que causa uma leitura distorcida de suas sociedades. 

(OLIVA, 2009, p. 224). 

 

 Não se trata de silenciar as semelhanças existentes entre a história da África e de 

outros locais do mundo; contudo, ―[...] é preciso que se demonstre e enfatize as singularidades 

e especificidades africanas.‖ (OLIVA, 2009, p. 224). Sendo assim, demonstrar diferenças e 

similaridades na história e cultura africana e afro-brasileira enriquece as abordagens em sala 

de aula. 

 

 

3.2 Segundo ano do Ensino Médio: do mundo moderno ao século XIX 

 

                                                   
35

 José Reginaldo Prandi é um sociólogo brasileiro. Doutor em Sociologia pela USP, é livre-docente e Professor-

titular especializado em Métodos de Amostragem, Sociologia da Religião, Estudos afro-brasileiros e Religiões 

afro-brasileiras. No livro Contos e lendas afro-brasileiros: a criação do mundo, o autor mostra outra perspectiva 

da criação do mundo a partir da cultura ioruba, além de tratar da história das religiões afro-brasileiras. 
36

 São dedicadas, por exemplo, 29 laudas à história antiga de Roma presente no livro em análise. 
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O segundo livro didático da Coleção História – Passado e Presente contém 288 

páginas no livro do aluno e 384 no manual do professor, também composto por quatro 

unidades que variam entre 3 e 5 capítulos cada. O que cabe à temática de história da África e 

cultura afro-brasileira aparece na unidade 2, cujo tema é o trabalho e suas relações. Nessa 

unidade, o capítulo 5 faz referência aos africanos na América Portuguesa, além de mencionar 

a escravidão na própria África, referindo-se também à diversidade desses povos. No box 

chamado ―Passado-Presente‖, um texto mostra nossas raízes africanas, apenas em uma lauda, 

esboçando contribuições dos povos africanos em diversas áreas do conhecimento. No restante 

das unidades, não aparece nenhum capítulo específico sobre a África. 

O livro do 2º ano do Ensino Médio contém 16 capítulos distribuídos em quatro 

unidades. A primeira intitulada ―Diversidade cultural‖, composta por 4 capítulos, tendo como 

objetivo principal refletir sobre as diferenças existentes entre os diversos povos, destacar a 

necessidade do respeito pela cultura do outro, sem impor a sua como única. É uma seção que 

destaca a questão indígena e os impactos provocados com a chegada de europeus no Brasil no 

final do século XV. 

No primeiro
37

 capítulo, formado por 17 páginas, a temática é ―Os reinos europeus e o 

além-mar‖. Apesar de a unidade tratar da diversidade cultural, enfatiza sobremaneira a 

questão econômica e os grandes feitos do antigo império português. A África é um tema que 

aparece em três momentos. Em um pequeno texto, tratando do projeto português de contornar 

o continente, cita, inclusive, que a prática de escravizar pessoas já existia na África. Em outro 

trecho, foca a questão econômica e o comércio de escravizados praticado entre a África, a 

Europa e a América. Por fim, aparecem informações sobre a construção de feitorias e 

fortalezas em alguns continentes, entre eles a África. 

Apesar de a unidade usar como tema a diversidade cultural, pouco observamos sobre 

essa questão. Predomina, na maioria dos capítulos, a questão econômica e política com 

referência à Europa. Nas partes que versam sobre a África, o foco é o sujeito ―escravizado‖ 

como mercadoria, como moeda de troca. Essa narrativa se assemelha às observadas em 

manuais didáticos anteriores à Lei nº 10.639. Conceição (2015), em sua pesquisa em livros 

didáticos de História, entre os anos de 1950 e 1995, constatou uma predominância dos 

conteúdos voltados para a história da Europa, e que, quando a história dos outros povos e 

lugares aparece, geralmente está atrelada à europeia. 

                                                   
37

 O segundo capítulo ―Do absolutismo à monarquia constitucional‖ é composto por 12 páginas; o capítulo 3 

versa sobre os ―Povos nativos antes e depois dos espanhóis‖, com 18 páginas e, por fim, o capítulo 4 intitulado 

―Os portugueses chegam a Pindoroma‖, contendo 19 páginas. 
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Compete, ainda, destacar, no âmbito da abordagem feita na unidade ―Diversidade 

cultural‖, os perigos de uma abordagem simplista ou culpabilizante dos próprios povos 

africanos sobre a escravidão, retirando questões importantes do contexto. Meillassoux (1995), 

estudioso da escravidão africana, afirma a necessidade de compreender os contextos da 

escravidão ou servidão existente na África antes da chegada do colonialismo. Sociedades 

complexas, com formas distintas de organização e disputas políticas, geográficas, territoriais e 

culturais que constituíam sistemas diversos. 

A escravidão ocorria em virtude de guerras, fome ou desastres naturais, dívidas ou 

deveres ao ―Estado‖; enfim, por questões múltiplas, e não era uma condição jurídica, como se 

tornou com a escravidão atlântica. Como enfatiza Mattos (2010), a escravidão atlântica 

tornou-se impactante não apenas por seus números (aproximadamente 12 milhões de 

escravizados africanos para as Américas), mas por seu sistema. A condição social do sujeito 

era de escravizado, destituído de poder jurídico e dos laços com seus ancestrais, em uma 

sociedade colonial do Novo Mundo. 

Tais compreensões são fundamentais quando discutimos a temática da escravidão, 

pois, como afirma Elikia M‘Bokolo (2011), a escravidão não é inerente à África, mas é parte 

da história do continente, uma parte apenas. Consta, no livro didático, e mesmo na 

compreensão de professores e alunos, um imaginário de que a escravidão surgiu na África e 

que esse é o único viés de análise da história do continente. Concordamos com M‘Bokolo que 

se trata de uma interpretação errônea, pois diferentes sociedades e civilizações ao longo dos 

séculos tiveram sistemas de escravidão, servidão ou outras formas de trabalho forçado. 

 Retomando a sequência de nosso livro do 2º ano do Ensino Médio, a unidade seguinte 

aborda a temática ―Trabalho‖, composta por três capítulos. O capítulo 5, com 16 páginas, 

intitulado ―Africanos na América portuguesa‖, busca refletir sobre as justificativas que 

tentavam legitimar a escravidão e o tráfico negreiro, destacando as resistências dos povos 

escravizados, assim como as consequências da escravidão e como elas refletem, até hoje, na 

sociedade. Ademais, cita homens e mulheres negras que se destacaram em várias áreas, mas 

que foram silenciados dentro dos próprios livros didáticos: 

 

Inúmeros exemplos ilustram a presença africana na formação da sociedade 

brasileira. É o caso de danças como o samba; o carimbó, típico do Pará; o coco, 
dança de roda do Sertão e do litoral nordestinos; o maracatu, no Nordeste; e o jongo, 

batuque comum no sudeste. Na culinária, diversos pratos portugueses e dos povos 

indígenas foram modificados pela mão africana, que introduziu o azeite de dendê, a 

pimenta malagueta e o quiabo, e criou muitos pratos, como quibebe, o vatapá, a 

farofa, o mingau, o bobó, o abará, a canjica, a moqueca. No campo léxico, os 
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africanos deixaram a sua marca incorporando à língua portuguesa palavras como 

cachimbo, moleque, banana, quitanda, fubá, minhoca, batuque e outras. Negros e 

pardos se destacaram e se destacam cada vez mais na vida cultural e política 

brasileira. Nas Minas Gerais, entre os séculos XVIII e XIX Chico Rei, Chica da 

Silva foram personagens importantes, ele foi líder de Irmandade de libertos, e ela, 

responsável pela alforria de muitos cativos. Já Antônio Francisco Lisboa, o 

Aleijadinho, consagrou-se como um dos maiores arquitetos e escritores brasileiros 

de todos os tempos. Revoltas contra a escravidão contaram com líderes como Pedro 

Pedroso, Luiza Mahin, Agostinho e Ambrósio, Manuel dos Anjos Ferreira, 

Raimundo Gomes, Cosme Bento das Chagas. Outros afrodescendentes lutaram pela 

Abolição em jornais e tribunais, como jornalista José do Patrocínio, o tribuno Luiz 

Gama e o engenheiro André Rebouças. Na luta contra a discriminação, o 

preconceito e o racismo na segunda metade do século XX, Abdias do Nascimento e 
Lélia González se destacaram. Afrodescendentes também se envolveram na luta por 

melhores condições de trabalho como João Cândido e Carlos Marighela, por 

exemplo. (AZEVEDO; AZEVEDO, 2017, p. 86). 

 

Azevedo e Azevedo (2017) citam nomes e contribuições na música e em outras áreas, 

desconstruindo a ideia de que africanos e africanas foram apenas mão de obra escravizada e 

destituída de cultura. Importa destacar, ainda, que o material desse capítulo do livro didático 

enfatiza resistências culturais e sociais para manutenção e ressignificação cultural em 

diáspora, bem como lutas contra a escravidão. 

Também chama a atenção uma expressão logo no início da citação: ―inúmeros 

exemplos ilustram a presença africana‖. Em nosso entendimento, a ideia ―ilustração‖ é muito 

frágil, pois não evidencia exatamente o papel de construtor e protagonista de povos africanos 

no Brasil. Ilustrar uma presença não necessariamente contempla todas as dimensões de sua 

ação e participação/atuação. Acreditamos que os potenciais éticos, estéticos, sociais, 

linguísticos e culturais africanos possuem amplitudes mais significativas que não são 

alcançadas com a ideia de ilustrar. 

 Na atividade da página 95, no box chamado ―Hora de refletir‖, os autores propõem 

uma atividade em grupo para discussão das ações afirmativas e da igualdade. Citam a 

Constituição Federal Brasileira de 1988 e a contradição entre o que ela prega no seu texto e a 

prática vivida. Esse tipo de atividade possibilita perceber a importância e a necessidade de 

ações afirmativas e a distância entre o que está na lei e o que vive, no dia a dia, a maioria dos 

afro-brasileiros. 

 No capítulo seguinte, que se reporta às riquezas e aos conflitos na região açucareira, 

no Brasil colonial, citam os africanos, principalmente, como mão de obra, mas também como 
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sujeitos resistentes. Na página 104, se reportam a Henrique Dias
38

, filho de ex-escravizados, 

que lutou contra as forças holandesas em território ―brasileiro‖. Uma pequena parte das 

atividades é voltada para a questão das relações de trabalho no engenho. Há também uma 

indicação de leitura do livro Menino de engenho39
, do autor José Lins do Rego. 

 Na unidade seguinte, que trata da ―Luta pela cidadania‖, temos 4 capítulos, sendo que 

dois remetem à temática em questão. O capítulo que trata da luta pela independência nas 

Américas possibilita uma reflexão crítica sobre a independência dos EUA, visto como uma 

referência democrática. Os autores deixam explícito que os EUA só aboliram a escravidão 89 

anos após sua independência e que, ainda assim, permaneceram leis de segregação racial que, 

apesar de terem sido abolidas em 1960, ainda refletem nas relações raciais da sociedade 

estadunidense: 

 

Embora a constituição estabeleça a igualdade entre todos os seres humanos, a 

constituição estadunidense manteve a escravidão, que só seria abolida em 1865, 89 

anos depois da independência. Além disso, uma série de leis segregacionistas 

continuou em vigor. Cerca de 100 anos após a abolição, os negros ainda eram 

impedidos de frequentar as escolas dos brancos em muitos estados. Hospitais, 

banheiros públicos e ônibus tinham áreas específicas para brancos e negros. 

(AZEVEDO; AZEVEDO, 2017, p. 167). 

 

Esse tipo de leitura é muito importante para desconstruir a visão de que os EUA é uma 

nação exemplar de democracia, ajudando os estudantes a entenderem contextos e disputas e 

fazer uma análise crítica do fato de que os negros e negras ainda são colocados na posição de 

subalternos. 

No capítulo seguinte, que aborda o processo de emancipação do Brasil, demonstram-

se os movimentos que contestaram o domínio de Portugal, entre eles a Conjuração Baiana e a 

Inconfidência Mineira. Já na parte introdutória do capítulo, a atenção se volta aos autores que 

falam sobre a Conjuração Baiana. Durante muito tempo, esse movimento ficou à margem da 

história do Brasil, tendo sido priorizada, inclusive nos livros didáticos, a Inconfidência 

Mineira. A Conjuração Baiana tinha, entre seus objetivos, uma pauta de lutas pelo fim da 

escravidão. Entre os participantes do levante, estavam negros libertos e escravizados. 

Conhece-se pela historiografia que, ao final da revolta, quatro participantes foram enforcados 

                                                   
38

 Henrique Dias combateu as forças holandesas no século XVII. Segundo Dilva Frazão, Henrique Dias foi um 

dos combatentes que mais se destacou. Ficou à frente de um regimento de escravos libertos durante a chamada 

Insurreição Pernambucana. 
39

 Segundo Queila Guedes Feliciano Barros, ―O romance ―Menino de Engenho‖ (1932), é o primeiro da vasta 

construção literária de José Lins do Rego, é uma ficção com fortes traços memorialistas sobre a infância e a 

primeira adolescência do autor‖ (BARROS, 2018, p. 200). 
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e esquartejados da mesma forma como ocorreu com Tiradentes, figura bastante lembrada na 

história do Brasil. 

Os autores fazem referência a um monumento localizado no centro de Brasília
40

, 

criado para homenagear os brasileiros considerados heróis
41

 nacionais: 

 

Em 2011, a lista dos heróis da pátria ganhou mais quatro nomes: os alfaiates João de 

Deus e Manuel Faustino e os soldados Luís Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas. 

Em 1798, eles participaram de um levante em Salvador, cujo objetivo era pôr fim ao 

domínio português na região. (AZEVEDO; AZEVEDO, 2017, p. 176).  

 

 Tais abordagens levantadas pelos autores demonstram que as mudanças estão 

ocorrendo, mesmo que de forma lenta, e nos possibilitam pensar que ―[...] se existe uma 

história hegemônica, também podem existir histórias contra-hegemônicas como ferramentas 

de humanização e libertação desse domínio.‖ (SILVA; 2018, p. 55). Ir na contramão dessa 

hegemonia — no caso, o eurocentrismo — possibilita outras formas de conceber o passado 

que foram marginalizadas, ocultadas e silenciadas, para que passem a ser ―[...] referências 

epistemológicas na construção dos saberes e do conhecimento histórico.‖ (SILVA; 2018, p. 

55). 

Por fim, o livro apresenta a unidade 4, que aborda ―Política e participação‖ e é 

composta por cinco capítulos. No primeiro momento, os autores dissertam sobre a 

emancipação política do Brasil, citando os grupos sociais envolvidos no processo e mostrando 

de que forma se deram os embates, os interesses e as lutas. Porém, a temática de África e 

diáspora aparece de forma mais específica em um pequeno texto que mostra a situação das 

crianças no Brasil Império, expondo que a criança escravizada, em especial, estava mais à 

margem da sociedade, sendo privada do acesso a direitos, educação e bem-estar: 

 

A partir de 1827, foram criadas algumas escolas primárias e os primeiros cursos 

superiores do Brasil. Os meninos da elite puderam então ingressar na escola aos sete 

anos e se formar, anos mais tarde, geralmente em Direito. Quanto às meninas, 

encerrava sua aprendizagem antes dos 14 anos, idade com a qual já podiam se casar. 

Já as crianças pobres e livres cresciam em meio a privações de todo tipo. Sem acesso 

a formação escolar, em geral, tornava-se adultos analfabetos e desprovidos de 

direito. Sina ainda pior estava reservada aos filhos dos escravos. Ao nascerem, eles 

podiam ficar com suas mães ou ser doado ou vendido por seus proprietários. Aos 
quatro ou cinco anos, muito já assumiam responsabilidades em trabalhos como 

                                                   
40

 O monumento citado pelos autores dos livros didáticos é o ―Panteão da Liberdade e da Democracia Tancredo 

Neves‖, que está localizado em Brasília, e foi inaugurado em setembro de 1986. (ORIÁ, 2014, p. 50) 
41

 Segundo Raphael Zenas Rocha da Silva, ―a Lei 12.391, que elevou os heróis dos Búzios à Heróis da Pátria, foi 

sancionada em março de 2011 pela presidenta da República, Dilma Rousseff.‖ (SILVA, 2018, p. 57). 
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cuidar do gado, catar grãos estragados, ajudar em tarefas domésticas, e etc. Aos 12 

anos, já eram considerados adultos. (AZEVEDO; AZEVEDO, 2017, p. 207). 

 

Essas informações são importantes para que os estudantes problematizem o discurso 

do ―vitimismo‖ tão recorrente na atualidade, quando se trata da questão do racismo e suas 

origens, assim como a necessidade de reparação ou qualquer outra questão que envolva a 

população afrodescendente no Brasil. 

 ―Período regencial‖ é o título do próximo capítulo do livro, que, além de abordar a 

questão do Golpe da Maioridade, trata também das revoltas que ocorreram nesse período. Os 

autores vão além das tradicionais revoltas que apareciam nos livros didáticos anteriores. 

Citam a revolta que aconteceu em Carrancas (Vassouras/MG) liderada por cativos. Outras 

revoltas, como a Cabanagem, a Revolta dos Malês, a Guerra dos Farrapos, a Sabinada e a 

Balaiada também tiveram a participação de escravizados e libertos. Em algumas delas, 

participaram como líderes dos movimentos. Mas, de qualquer forma, saber como participaram 

descontrói a ideia de que os escravizados não reagiam ou não tinham liderança e atitude frente 

ao sistema escravista. 

 No capítulo que trata da guerra do Paraguai e da economia do café, também aparece a 

figura dos escravizados associada à mão de obra, em especial, nas fazendas de café, mas 

também como sujeitos que almejavam sua liberdade, que lutaram na guerra com o intuito de 

conseguir a tão sonhada liberdade. No entanto, apesar da perspectiva de liberdade, da luta e da 

guerra como esperança de alforria, compete-nos mencionar que o livro ainda carrega uma 

dimensão muito vinculada ao trabalho, à escravidão, quando lida com essa temática. Em 

poucos casos, são enfatizados saberes, fazeres e conhecimentos africanos e de seus 

descendentes no âmbito da cultura, da agricultura, da tecnologia, da língua ou de qualquer 

outro aspecto da vida que fuja à lógica do trabalho forçado. 

 Na sequência, os autores abordam o fim da escravidão e do Império no Brasil. Na 

parte inicial, a atenção é dada à escravidão na atualidade, levando os estudantes a refletirem 

que, mesmo com as leis, ainda hoje permanecem na sociedade brasileira práticas análogas
42

 à 

escravidão. O texto do livro didático também se refere à abolição, à assinatura da Lei Áurea 

como fruto da luta de vários setores da sociedade, entre eles a própria população escravizada. 

Retrata-se o longo processo de abolição, possibilitando aos estudantes perceber a origem da 

                                                   
42

 Para saber, mas sobre a terminologia ―práticas análogas à escravidão‖, ver: CASTILHO, Ela Wiecko V. de. 

Considerações sobre a interpretação jurídico-penal em matéria de escravidão. Estudos avançados, v. 14, p. 51-

65, 2000; DE BRITO FILHO, José Claudio Monteiro. Trabalho escravo: caracterização jurídica dos modos 

típicos de execução. Privação de liberdade ou atentado à dignidade, 2013. 
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concentração fundiária e entender que a abolição foi lenta e gradual, mesmo com a pressão de 

vários grupos abolicionistas espalhados pelo Brasil. O material ainda cita o caso dos estados 

do Ceará e do Amazonas que aboliram a escravidão quatro anos antes da assinatura a Lei 

Áurea.  

 Os autores mobilizam os estudantes a fazerem uma relação entre a abolição e a 

situação da população afrodescendente no Brasil na atualidade: 

 

No final do século XIX a maior parte da população negra não sabia ler nem 

escrever, consequência de mais de 350 anos de escravidão, que privaram os 

africanos e seus descendentes do acesso à educação formal. Dados do censo de 

2010, por exemplo, revelam que 9,6% da população brasileira (geral) é analfabeta. 
Entre os brancos, o índice cai para 5,9% enquanto chega a 13% entre os pardos e a 

14,4% entre os negros. Outro estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(Ipea) aponta que a população negra é a mais atingida pelo desemprego e, quando 

são incorporados ao mercado de trabalho, ocupam vagas nos setores econômicos que 

oferecem as piores condições de trabalho em termos de remuneração e estabilidade: 

construção civil, agricultura e serviços domésticos. Pesquisas recentes mostram 

também que a violência atinge mais os jovens negros no Brasil. Um estudo 

publicado em 2012 pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos revela que 

159 mil jovens negros ou pardos de 12 a 21 anos foram mortos entre 2002 e 2010 no 

mesmo período o número de jovens brancos assassinados foi próximo de 70 mil. 

(AZEVEDO; AZEVEDO, 2017, p. 256). 

 

Importante é esse exercício de evidenciar permanências e desigualdades na sociedade 

brasileira, incluindo a escravidão com mais de 350 anos de existência, como fator que 

também contribuiu com a configuração atual da sociedade. As marcas da raça e do racismo 

decorrentes da forma como a escravidão e a abolição estruturaram as relações sociais ainda se 

fazem presentes na sociedade sob a forma de ausência de direitos, violência física e simbólica, 

desigualdades educacionais e no mercado de trabalho, bem como outros tantos elementos que 

evidenciam permanências da desigualdade. 

No último capítulo do livro didático, aborda-se o ―Século XIX na Europa e nos 

Estados Unidos‖, fazendo referência à temática dentro do contexto da escravidão norte-

americana, mostrando que as consequências dessa escravidão são semelhantes à experiência 

escravista do Brasil: 

 

Com o fim da guerra, a escravidão foi extinta nos Estados Unidos, mas os problemas 

da população negra gerados por esse sistema não foram resolvidos. Sem amparo 

social, os ex-escravizados não tiveram acesso à terra, à educação e ao trabalho 

qualificado. Somente na década de 1960, após inúmeros conflitos, os 

afrodescendentes norte-americanos passaram a ter os mesmos direitos civis e 

políticos dos brancos. (AZEVEDO; AZEVEDO, 2017, p. 277). 
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 Esse volume, mesmo com algumas mudanças, assim como o primeiro carrega marcas 

visíveis dos padrões estabelecidos pelo conhecimento de matrizes eurocêntricas: a sequência 

temporal, a seleção de conteúdos, o uso ou a maior ênfase de alguns conteúdos de 

determinadas temáticas, de algumas terminologias e expressões. No entanto, convém destacar 

que ―[...] a garantia do direito ao conhecimento da nossa própria história é um passo 

importante rumo ao necessário desvinculamento epistêmico.‖ (BARROS, 2014, p. 87). 

 

3.3 Terceiro ano do Ensino Médio: do século XX aos dias de hoje 

 

O terceiro livro da coleção História – Passado e Presente constitui-se de 288 páginas 

do livro do aluno e 384 páginas do manual do professor, e é composto por quatro unidades 

com cerca de 2 a 5 capítulos cada. Na unidade 1, intitulada ―Ciência e tecnologia‖, composta 

por três capítulos, não há nenhuma abordagem específica sobre África. Mas, no capítulo 1, 

que trata do neocolonialismo à belle époque, a África aparece em quatro laudas. Na unidade 

seguinte, denominada ―Meios de comunicação de massa‖, composta por quatro capítulos. Em 

um deles, a África aparece em meia lauda sobre ―guerra fria, capitalismo e socialismo‖, que 

aponta aspectos do socialismo africano. A temática aparece de forma mais explícita na 

unidade 3, intitulada ―Violência‖ e composta por apenas dois capítulos. No capítulo sobre a 

África, a Ásia e a América Latina, no contexto político e de independência, das 22 páginas, 

incluindo exercícios, apenas 5 tratam de questões sobre a África. Por fim, a unidade que trata 

da ―Ética‖, composta por quatro capítulos, não apresenta nenhuma referência direta à África, 

com exceção do capítulo 12, que aborda a globalização, que traz uma lauda que se refere à 

Primavera Árabe, contendo um pequeno trecho sobre as ondas de protestos pró-democracia 

em alguns locais, entre eles o norte da África. 

A unidade 1, intitulada ―Ciência e tecnologia‖, é composta por três capítulos, sendo 

que, no primeiro, vemos o processo de colonização da África e seus impactos. Nessa parte, os 

discentes e as discentes podem relacionar o processo da revolução industrial e suas 

consequências negativas a diversos povos, dentre eles os africanos. Retratam o processo de 

divisão do continente africano entre as potências imperialistas, a chamada Conferência de 

Berlim (1885), assim como as resistências aos invasores que buscaram justificativas para 

impor seu domínio sobre esses povos. 

 Na página 15, no box com o tema ―Ciência e racismo‖, os autores buscam fazer uma 

reflexão, com base em dados científicos, sobre as teorias que buscavam justificar a suposta 
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superioridade dos europeus. Como destacam os autores do livro, apesar de incoerentes e 

absurdas, geraram sequelas que persistem até hoje na sociedade: 

 

Essas teorias racistas que se diziam amparadas nas ciências são chamadas de 

racismo científico. Elas serviram para justificar a colonização da África da Ásia 

pelos europeus a partir do século XIX, uma vez que, aos olhos de muitos 

colonizadores os habitantes desses continentes seriam seres ―inferiores, atrasados, 

preguiçosos e selvagens‖. Ficava justificada, assim, a ―missão civilizadora‖ dos 
europeus nesses continentes. Durante o século XX, novos trabalhos científicos 

mostraram a inconsistência do racismo científico. Foi comprovado, por exemplo, 

que a diferença genética entre dois indivíduos não chega a 1% e que as variações de 

aparência física - como a cor da pele e dos olhos - são resultados da adaptação 

humana as condições ambientais. Já as diferenças culturais decorrem dos processos 

históricos - sociais distintos de cada povo. Ou seja, a espécie humana não tem 

subdivisões de raça. (AZEVEDO; AZEVEDO, 2017, p. 15). 

 

Esse tipo de texto proposto pelos autores pode contribuir para a desconstrução de 

pensamentos e perspectivas hierarquizantes entre os diferentes grupos humanos. No entanto, 

importa perceber, também, a forma com que o texto é posto, como apontamos em outra 

passagem dessa dissertação, quando a temática da raça também apareceu de forma necessária 

ao debate. O diálogo envolvendo a ideia de raça enquanto categoria de análise não pode se 

restringir à biologia, pois, efetivamente, esse viés da raça científica e do racismo científico 

(SCHWARCZ, 1993), há muitas décadas a própria ciência desmistificou. 

Entretanto, o debate ultrapassa a ideia de uma raça biológica, ou do mero discurso de 

que ―raças humanas‖ não existem. A categoria ―raça‖ socialmente estrutura relações humanas, 

desigualdades e relações de poder. Nesse sentido, retomamos Munanga (2003) para enfatizar 

que a raça é uma categoria socialmente construída. ―Os conceitos e as classificações servem 

de ferramentas para operacionalizar o pensamento. É neste sentido que o conceito de raça e a 

classificação da diversidade humana em raças teriam servido. Infelizmente, desembocaram 

numa operação de hierarquização que pavimentou o caminho do racialismo.‖ (MUNANGA, 

2003, p. 2). 

A atividade proposta nesse capítulo do livro didático, referente ao trecho que 

expusemos em forma de citação, possibilita ao estudante conhecer, a partir de pesquisas 

desenvolvidas por ele mesmo, os conceitos de ―racismo‖, ―preconceito‖ e ―discriminação‖. 

Como forma de articular reflexões, os alunos, em equipe, organizariam uma lista com grupos 

sociais que mais sofrem com essas ações, e, por fim, a atividade recomenda que sejam 

elaboradas pelos grupos propostas para impedir a perpetuação dessas práticas na sociedade. 
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Assim, o/a aluno/a consegue olhar-se como sujeito que pode, de alguma forma, lutar contra o 

racismo e a discriminação. 

 No capítulo seguinte, a abordagem pauta-se na chegada dos imigrantes europeus ao 

Brasil, na virada do século XIX para o século XX, para atuarem na lavoura de café. Os 

autores também citam a questão da discriminação étnica contra a população negra e 

afrodescendente. Mostram, ainda, as intenções da elite brasileira de ―branquear‖ a sociedade 

em virtude da chegada de grande contingente de imigrantes europeus de determinados países 

ou nações brancas. Ao mesmo tempo, os autores do livro didático evidenciam que a 

população afrodescendente reagia contra a discriminação: 

 

De acordo com as doutrinas racistas estadunidenses e europeias, parte da elite 

brasileira acreditava que a composição étnica da população brasileira seria alterada, 

‖embranquecida‖, por meio de troca de nacionalidade dos Imigrantes. Essas ideias 

eram, de fato, uma expressão de discriminação contra a população negra e uma 

tentativa de ―reenquadrar os segmentos da população não identificados à tradição 

Europeia‖. (AZEVEDO; AZEVEDO, 2017, p. 51). 

 

A elite brasileira buscou, de todas as formas, mostrar o quanto se incomodava com as 

práticas culturais, religiosas, e inclusive culinárias, dos afrodescendentes. Porém, mesmo com 

tanto empenho em silenciar, desmerecer, esses sujeitos sempre se mostraram resistentes. A 

seguinte parte do texto é extremamente relevante, visto que escancara a perseguição e as 

restrições que possibilitaram tanta desigualdade: 

 

No começo do século XX, depois da Abolição a elite, os poderes públicos passaram 

a combater hábitos e costumes da população afrodescendente brasileira. O Código 

Penal de 1890, por exemplo, transformou a capoeira e as práticas religiosas africanas 

em ações criminosas, e a culinária de origem africana passou a sofrer reprovação 

médica. Além disso, alguns jornais de grande circulação costumavam representar a 

população negra brasileira negativamente, repleta de estereótipos, que dificultava 

ainda mais a construção de uma imagem positiva do negro na sociedade brasileira. 

Os negros e os afrodescendentes reagiram a mais essa forma de discriminação étnica 

fundando jornais que, entre outras atividades, procuravam valorizar o negro, 

reformar os laços de identidade étnica, contribuir para autovalorização das 

características físicas e culturais dos afrodescendentes, de maneira que eles se 

sentissem seguros para reivindicar seus direitos de cidadãos. (AZEVEDO; 

AZEVEDO, 2017, p. 52). 

 

Como exemplo, na página 52 do livro os autores citam e usam a imagem do jornal O 

Baluarte43
, órgão do Centro Literário dos Homens de Cor, em que reivindicam uma série de 

                                                   
43

 Segundo Azevedo e Azevedo, os jornais criados pela comunidade negra traziam a baila questões dos interesses 

dos afrodescendentes, como aspectos da vida cultural, associativa e social, bem como denúncias de violência e 

de racismo. (AZEVEDO; AZEVEDO, 2017, p. 52). 
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demandas por dignidade, respeito, educação e emprego. A produção e difusão da chamada 

―imprensa negra‖ ocorreu, em especial, nas décadas seguintes à Abolição. Segundo Rascke, 

essa forma de comunicar e divulgar: 

 

[...] compunha estratégia de mobilização de diferentes intelectuais de origem 

africana preocupados com o combate ao racismo, dimensionando o acesso à 

educação como meio de ascensão social e instrumento capaz de transformar as 

desigualdades raciais da sociedade da época. (RASCKE, 2018, p. 38). 

 

Esses jornais e outros periódicos produzidos por ―[...] homens de cor letrados [...]‖ 

apontam formas de mobilização e organização no intento de mostrar os problemas sociais e os 

impactos do racismo. Outro trecho que envolve a questão está na página 62 do livro didático, 

trazendo à tona a Revolta da Chibata ocorrida em 1910, mostra-se a forma como os 

marinheiros de baixa batente eram tratados e suas reações diante do descaso e, 

principalmente, da punição usada na época, que se assemelhava às praticadas no período da 

escravidão. A revolta foi liderada por João Cândido, ―o almirante negro‖, preso e libertado 

anos depois. As chibatadas foram extintas após a rebelião. 

A segunda unidade, intitulada ―Meios de comunicação de massa‖ é composta por 

quatro capítulos, dos quais um faz menção mais específica à história da África. Na parte que 

trata de ―Guerra fria, capitalismo e socialismo‖, faz-se uma referência aos principais líderes 

do socialismo africano,
44

 como: Leopold Senghor
45

, Amilcar Cabral
46

e Agostinho Neto
47

. 

Essa unidade apresenta um importante debate no que tange aos movimentos de 

independência, à crítica ao colonialismo e ao pan-africanismo como perspectiva de união dos 

povos negros do mundo (HERNANDEZ, 2005). 

                                                   
44

 Socialismo africano é a crença na partilha de recursos econômicos de uma maneira tradicional africana, 

distinta do socialismo clássico. Muitos políticos africanos dos anos 1950 e 1960 professaram seu apoio ao 

socialismo africano, embora definições e interpretações deste variem consideravelmente. 
45

 Léopold Sédar Senghor nasceu a 9 de outubro de 1906 em Dakar, sudeste da capital senegalesa, sendo 

considerado um dos maiores estadistas, poetas e intelectuais de África. Foi preso durante a II Guerra Mundial e 

se tornou o primeiro Presidente do Senegal. Ele, juntamente com Aimé Césaire, cunhou o conceito de negritude. 
46

 Segundo Danubia Mendes Abadia, ―Amílcar Cabral foi um importante teórico e prático da libertação africana, 

responsável pela mais bem sucedida adaptação do marxismo crítico e criativo à realidade africana; contra o 

regime de espoliação colonial nas ex-colônias portuguesas, Cabral se ergueu com a crítica das armas e as armas 

da crítica para conduzir à vitória o Partido Africano da Independência de Guiné-Bissau e Cabo-Verde (PAIGC).‖ 

(ABADIA, 2013, p. 1). 
47

 Segundo José Paz Rodrigues, ―António Agostinho Neto (1922-1979) foi o primeiro presidente da República 

de Angola. Era médico de profissão, poeta por vocação e um líder por natureza. Nascido a 17 de Setembro de 

1922, na aldeia de Kaxicane, freguesia de São José, no município de Ícolo e Bengo, na província de Luanda, era 

filho do pastor metodista, Agostinho Neto, catequista da missão metodista americana em Luanda (sendo mais 

tarde pastor e professor nos Dembos), e da professora Maria da Silva Neto. Após concluir o ensino primário, 

entrou para o Liceu ―Salvador Correia‖, em Luanda, onde terminou o 7º ano em 1944. Depois, partiu para 

Portugal para frequentar a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.‖ (RODRIGUES, 2020, p. 1). 
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A unidade seguinte, que aborda o tema da violência, é formada apenas por dois 

capítulos. No capítulo 1, abordam a questão da independência política da América, da Ásia e 

da África. Referem-se à independência dos países africanos, assim como aos golpes militares 

e movimentos nacionalistas. Os autores, mesmo que de forma resumida, fazem referência à 

questão de Ruanda de 1994 e sua relação com os colonizadores europeus. O material didático 

indica como surgiu o apartheid, na África do Sul, e sua relação com a colonização europeia. 

Também compõe o debate uma exposição sobre a resistência dos povos negros tanto na 

África como nas América. 

Muitas são as abordagens desse tema, e compete-nos analisar alguns aspectos, em um 

diálogo potente com intelectuais africanos e da diáspora. Concordamos com Cabral (2012 

[1970], p. 358) ao afirmar que ―[...] a prática do apartheid traduz-se por uma exploração 

desenfreada da força de trabalho das massas africanas, encarceradas e reprimidas no mais 

cínico e mais vasto campo de concentração que a humanidade jamais conheceu.‖ O líder da 

independência de Guiné Bissau e Cabo Verde, Amílcar Cabral, assim analisou o apartheid e 

seus impactos sobre as populações sul-africanas. Fruto do colonialismo, do racismo e do 

imperialismo europeu, esse sistema de segregação necessita ser debatido em sala de aula, pois 

evidencia o controle colonial e a expropriação, pautados na raça e no racismo. 

No capítulo seguinte, Azevedo e Azevedo (2017) fazem apenas uma referência, na 

página 180, ao Teatro Experimental Negro e à Constituição Brasileira de 1946. Emendando 

debates em torno do século XX e questões raciais no Brasil, apontam crises e conflitos das 

décadas de 1970 e 1980. Compete mencionar que esse contexto é bastante denso e pode ser 

explorado pelo professor em sala de aula de múltiplas formas, inclusive articulando relações 

África-Brasil. Os movimentos negros brasileiros do século XX possuem influências dos 

movimentos pan-africanistas e da negritude
48

 que tomaram proporção em torno da luta contra 

o racismo, a segregação racial e o apartheid. 

De forma geral, a Coleção História – Passado e Presente se adapta às determinações 

da Lei nº 10.639/2003, com passagens, inclusive, na contramão da historiografia tradicional e 

eurocêntrica. Porém, ainda está presente certa ―concentração‖ quando comparamos 

                                                   
48

 Para saber mais sobre esses movimentos da primeira metade do século XX, recomendamos as seguintes 

leituras: KODJO, Edem; CHANAIWA, David. Pan-africanismo e libertação. In: UNESCO. História geral da 

África, VIII: África sob dominação colonial, África desde 1935 (Editor A. A. Mazrui; Editor Assistente C. 

Wondji). 2ª ed. rev. Brasília: UNESCO, 2010, p. 897-924; DURÃO, Gustavo de Andrade. Negritude, construção 

e contestação do pensamento político-intelectual de Léopold Sédar Senghor (1928-1961). In: MACEDO, José 

Rivair (Org.). O pensamento africano no século XX. São Paulo: Outras Expressões, 2016, p. 23-52; 

HERNÁNDEZ, Leila Leite. O Pan-Africanismo. In: ______. A África na sala de aula: visita a história 

contemporânea. Belo Horizonte: Selo Negro, 2005, p. 31-56. 
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quantitativamente os espaços destinados à África e aos outros povos do mundo. Segundo 

Anderson Oliva: 

 

No entanto, e apesar das ideias apresentadas, percebemos uma clara concentração 

dos temas voltados para o estudo da história do Brasil, da Europa e da América, 

ficando a África e o Oriente em um plano secundário. É o caso, por exemplo, do 

subtema, ―as relações de trabalho‖. (OLIVA, 2009, p. 150). 

 

 Oliva (2009) chama a atenção sobre as mudanças resultantes dessas alterações nas 

legislações, considerando que, para tais mudanças, outras questões requerem ser debatidas. 

Apenas a existência de uma lei não garante as transformações: 

 

A formação
49

 de especialistas na área, a publicação de mais textos e a realização de 

mais investigações sobre o tema, a necessidade de melhor definir o que deve e pode 

ser trabalhado em sala de aula e, fundamentalmente, desconstruir um grande número 

de estereótipos e falsas imagens sobre a África e as sociedades africanas, são 

algumas de suas indicações. (OLIVA, 2009, p. 168). 

 

 O material analisado nos levou a perceber que algumas mudanças aconteceram 

referentes ao conteúdo dos livros didáticos. Assim como Oliva (2009, p. 168) almejamos que 

―[...] a distância entre a África e nossos estudantes não seja mais oceânica [...].‖ Mas, as 

mudanças no conteúdo não garantem efetividade sem modificações nas abordagens dos 

professores e professoras acerca da temática. 

Porém, é importante ressaltar que muito ainda precisa ser feito. Silva (2018), em seu 

artigo Educação das Relações Étnico-Raciais nas instituições escolares (2018), traz valiosa 

contribuição em duas perspectivas: a primeira expõe um panorama sobre o que se produziu 

sobre a temática entre os anos 2003 e 2014 por região, onde a região Norte e a região Sul pelo 

menos no que se refere às teses e dissertações ficaram em último lugar com um total de 1,2 % 

das produções. A outra, afirma que um dos resultados do estudo mostra que as produções 

analisadas priorizaram o Ensino Fundamental, os Anos Iniciais, a Educação Infantil e a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), deixando de lado o Ensino Médio. A pesquisa de Silva 

                                                   
49

 Para saber mais sobre Formação docente, politicas públicas e a Lei Federal 10.639/03, ver: SILVA, W. S.; 

MARQUES, E. P. S. Educação e relações étnico-raciais: a Lei 10.639/03, a formação docente e o espaço escolar. 

Horizontes, v. 33, n. 2, 20 dez. 2015. Disponível em: 

https://revistahorizontes.usf.edu.br/horizontes/article/view/296; ALMEIDA, Marco Antonio Bettine de; 
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(2018) confirma a necessidade de mais estudos referentes à temática, não só envolvendo o 

Ensino Médio, mas também a região Norte. 

As reflexões desse conjunto de autores e autoras constituem um panorama das 

discussões acerca da Lei Federal nº 10.639/2003 em suas diversas abordagens no cenário 

nacional e regional. O contato com tais referências possibilitou olhar para a realidade da 

pesquisa sobre essa temática nos livros didáticos. 

Nossas inquietações e questionamentos partiram do princípio de que uma educação 

que valorize as diversidades dos sujeitos é possível, mas, chegamos a um entendimento que 

de nada adiantam as discussões se nós, professores e professoras da educação básica não 

buscarmos desconstruir, construir e entender que existem outras leituras, outras formas de ver 

e entender o mundo. O contato com autores e autoras que pensam numa perspectiva 

decolonial permitiu essa compreensão, com novas perspectivas sobre a História, almejando 

também uma mudança prática em nossas vidas e na vida de alunos e alunas, sendo a escola 

local para vivenciarmos essa mudança. 
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4 A VISÃO DE DOCENTES DE HISTÓRIA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE 

ITUPIRANGA SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 10.639/2003 

 

Neste capítulo, abordamos questões acerca da História e Cultura Afro-Brasileira, tendo 

como referência a Lei Federal nº 10.639/2003 no cotidiano escolar a partir do olhar docente. 

Apresentamos também as abordagens dos docentes acerca dos PPP e dos livros didáticos, em 

termos do que apresentam sobre a temática que suscita a implementação da lei. As fontes 

utilizadas são as entrevistas realizadas com uma professora e três professores de História das 

duas escolas; os resultados das análises do PPP e dos livros didáticos, em uma perspectiva de 

cruzamento das fontes de pesquisa coletadas. 

 

 

4.1 Os projetos políticos pedagógicos: das gavetas às mesas 

 

Nos capítulos anteriores, percebemos que os PPP das duas escolas estudadas não citam 

a Lei Federal nº 10.639/2003 e que tais documentos (o próprio PPP e a lei) são pouco 

conhecidos pelos docentes, o que nos leva a pensar sobre os motivos que levam a isso, já que 

é um documento tão importante para as escolas e as legislações nacionais. O que seria 

necessário fazer para que tais documentos sejam de uso continuo para além de mero 

instrumento normativo? 

Muitos autores e autoras fazem estudos sobre tais fontes, como Veiga e Resende 

(2013), Martins (2013), Sousa (2013) entre outro/as, e muitas são as justificativas sobre a 

relevância dos PPPs dentro das instituições de ensino. No entanto, percebe-se um 

distanciamento entre a teoria e a prática, como podemos perceber nos relatos dos docentes 

entrevistados: 

 

Olha eu conheço o projeto político pedagógico da escola, porque eu tive que fazer 

alguns trabalhos tanto na Universidade que eu fiz o mestrado quanto a do doutorado 

e as duas tiveram disciplinas que exigiram verificar se o meu trabalho que estava 

desenvolvendo como se tratava de educação se havia no projeto político-pedagógico 

daquela escola.  

Hoje ele já é muitíssimo desatualizado, imagina antes. Na verdade nem era um 

projeto depois foi montado um PPP bacana, mas é mais por uma questão que 

observo é um documento que viabiliza algumas coisas, umas ações da escola, 

movimento que a escola tem que fazer. A escola tem que prestar conta de algumas 

coisas, hoje a uma exigência inclusive se pega, se apanha um projeto de outra 

realidade lá de São Paulo lá de Minas e faz uma adaptação para cá. Eu observei isso 
viu... pega um de lá e a gente vai preenchendo usando de lá. Na verdade essa 
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construção ela é um pouco pseudo né, um pouco falsa, é mais uma questão de 

documento que a escola tem que ter. (P.C). 

 

Observamos no relato desse entrevistado uma série de críticas acerca do PPP, e essa 

visão é constante quando o assunto é projeto pedagógico. Em uma quantidade significativa de 

literaturas consultadas sobre a temática, os docentes tendem a dizer que tais documentos são 

pouco discutidos, de pouco acesso e que, geralmente, ficam nas gavetas. Por que um 

documento fundamental para o funcionamento da escola é visto dessa forma? O que fazer 

para que essa realidade seja desfeita? A quem se deve recorrer? Como deve ser feito? O que 

precisa ser feito? Que sujeitos precisam articular tais mudanças? Essas questões indicam 

muitos desafios a respeito do conhecimento dos docentes sobre o PPP da escola onde atuam, 

pois a comunidade escolar nem sempre conhece o perfil da própria escola e como essa 

realidade impacta a educação e o ensino. 

No excerto que selecionamos da entrevista de P.C, depreendemos que o PPP é um 

importante documento da escola e que viabiliza diferentes pautas, ações e demandas da 

educação, mas que pouco é conhecido e discutido pela própria comunidade escolar. Na 

exposição feita pelo professor, o PPP tem sido elaborado ou reelaborado a partir de materiais 

de outras instituições escolares e com questões ou demandas que nem sempre são da realidade 

local, mas são ―adaptadas‖. Algumas dessas dimensões também aparecem nas entrevistas 

concedidas pelos demais docentes: 

 

Pouco ouvir falar do PPP aí no Estado, poucas coisas. Foi falado para a gente fazer 
algumas atividades sobre ele, mas eu não li o PPP todo, eu não sei, eu não participei 

da elaboração porque quando cheguei ele já tinha sido feito (P.A). 

Os PPPs das escolas até hoje só tive acesso ao do [...]
50

, mas mesmo assim falando 

sobre ele eu acho um pouco falho. [...] o que se faz é uma cultura do Açaí enquanto 

a valorização do negro teve muito requisito no tempo da irmã Josefa, nessa época eu 

acho que ele foi mais valorizado [...]. Esse PPP deveria ser mais discutido onde se 

valorizasse mais um pouco sobre o que é a cultura afro-brasileira, o racismo precisa 

ser muito combatido na escola [...]. O que eu vejo para essa situação do PPP é que 

ele muitas vezes fica um pouco engavetado ele não é colocado totalmente em prática 

(P.B). 

 

As falas dos professores P.A e P.B não destoam da fala do P.C. As críticas se 

assemelham em vários aspectos e o fato de o PPP ser visto como um documento somente para 

cumprir questões burocráticas foi ressaltado nas falas. Na perspectiva dos teóricos da 

educação, o PPP determina a forma como a escola vai se organizar, enfatizando estratégias e 

ações coletivas a serem desenvolvidas com o intuito de transformar a prática da escola, 

                                                   
50

 Ocultamos o nome da instituição para evitarmos identificações. 
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solucionar problemas que estejam vinculados à função social da escola (ROBAERT, 2015).  

Entretanto, verificamos que na prática escolar, no cotidiano docente, a visão sobre o PPP se 

desconecta, em muitos momentos, dessa perspectiva: 

 

O Projeto Político Pedagógico da escola a meu ver é um documento feito mesmo por 

exigência, ou seja, quando o órgão maior cobra alguma coisa, precisa do PPP aí vai 

lá, corre pega esse PPP, acrescenta ou tira alguma coisa, ou seja, é para cumprir 

tabela. Mas na verdade só vemos esse PPP mesmo, se fala nesse PPP quando tem 

algum projeto ou é exigido pela URE/SEDUC ou os órgãos mais distantes para se 

fazer algumas mudanças. O que eu percebi mesmo e o que eu percebo é que quem 

tem acesso ao PPP é somente a gestão, coordenação e que, nós professores não sei 

se é por falta também de interesse, não temos muito contato com o PPP da escola a 

não ser quando tem uma reunião que fala muito pouco desse PPP. Então, o que eu 

vejo é que o Projeto Político Pedagógico da escola é cabeça, tronco e membro da 

escola. Ali está tudo que vai acontecer e que está acontecendo.  Os professores 

teriam que ter uma cópia, teria que ter uma cópia em cima da mesa da sala dos 

professores e, ele tem que estar em constante movimento, [...] tem que estar 
caminhando continuamente. As mudanças, as alterações terão que estar ocorrendo e 

isso não acontece na escola. (P.D). 

 

 Esse relato demonstra a visão de um PPP engavetado e ainda burocratizado, destoando 

da visão colocada por Veiga (2013) de um documento que deveria ser emancipador e estar 

associado a uma gestão democrática, em que não se constituísse apenas um documento, e sim, 

a consolidação de um processo que liga ação, reflexão e novamente ação, sendo necessário 

um esforço conjunto e claro, a vontade política da escola. P.D aponta a necessidade de o PPP 

ser acessível, conhecido e utilizado, pois é ―[...] cabeça, tronco e membro da escola.‖ No 

entanto, acaba sendo ―procurado‖ ou mobilizado apenas diante de demandas institucionais e 

para respaldo legal. 

Com base nesses trechos, faz-se possível observar o pouco contato dos docentes com o 

PPP das escolas onde atuam. Essa postura não é exclusiva dos entrevistados dessa pesquisa. 

Figueiredo e Botelho (2018) apontam a falta de conhecimento dos professores em relação a 

esse documento norteador da escola: 

 

O índice de profissionais da educação ligados diretamente à prática pedagógica e 

administrativa que desconhecem o PPP, tendo somente noção de sua dimensão 

teórica, é considerado alto. A falta de conhecimento e até mesmo a falta de vontade 

são critérios percebidos na fala dos professores. Muitas escolas, além de não 

cumprirem efetivamente a LDB no 9.394 (BRASIL, 1996), não colocam o PPP em 

prática de maneira correta. Isso reflete que não há práxis pedagógica nessas 

instituições, já que não conseguem aliar teoria e prática de forma simples e clara 

para que haja a transformação no meio educativo. (FIGUEIREDO; BOTELHO, p. 

19). 
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Em 2013, Samuel Robaert realizou uma pesquisa junto a gestores, professores e pais 

membros do conselho escolar de uma escola de Educação Básica, tendo como referência o 

PPP, constatando que o PPP era entendido como importante dentro do espaço escolar, ―[...] 

mas, incoerentemente, pouco conhecido pelos professores, existindo mais como um marco 

burocrático do que como um planejamento norteador da Escola.‖ (ROBAERT, 2015, p. 26). 

Isso reforça o distanciamento entre a teoria e a prática. Do que adianta reconhecer a 

importância de um PPP se não o conhecemos bem? Do que adianta um documento cheio de 

―teorias‖ se não é colocado em prática? Se conhecermos pouco os PPPs das nossas escolas, 

como saber se estão ou não adequados às legislações vigentes? São muitas inquietações 

acerca da temática. Veiga (2013) chama à reflexão sobre a importância da teoria e da prática 

quando a questão é o PPP:    

 

O projeto de uma escola é fruto da projeção arquitetada por todos os envolvidos com 

o processo educativo, considerando que é na prática que a teoria tem seu 

nascedouro, sua fonte de desenvolvimento e sua forma de construção, e é na teoria 

que a prática busca seus fundamentos de existência e reconfiguração. (VEIGA, 

2013, p. 61). 

 

Então, com base nas pesquisas aqui destacadas sobre a questão do PPP e nas 

entrevistas realizadas com os docentes das duas escolas que selecionamos para análise, 

consideramos que é recorrente o distanciamento entre o discurso do que seria um documento 

ideal, na sua construção ou na execução, e isso reflete obviamente na implantação e/ou 

implementação de legislações como a Lei nº 10.639/2003. Uma questão que chamou a 

atenção na fala dos docentes foi sobre o pouco ou nenhum contato com os PPPs das escolas 

onde atuam há bastante tempo. 

Com exceção de um dos docentes entrevistados, que é contratado, os demais atuam há 

bastante tempo nas escolas, o que indica que as escolas não cumpriram as determinações 

legais, conforme o Parecer CNE/CP nº 3/2004, e a necessidade de: 

 

Inclusão, em documentos normativos e de planejamento dos estabelecimentos de 

ensino de todos os níveis - estatutos, regimentos, planos pedagógicos, planos de 

ensino de objetivos explícitos, assim como de procedimentos para sua consecução, 

visando ao combate do racismo, das discriminações, e ao reconhecimento, 

valorização e ao respeito das histórias e culturas afro-brasileira e africana. (BRASIL, 

2004, p. 14). 

 

 Ficamos assim, diante de duas questões extremamente sensíveis: uma faz referência à 

inadequação dos projetos pedagógicos e o que tal situação poderia gerar do ponto de vista 
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legal. A outra é sobre o contato dos sujeitos da escola, incluindo os docentes, com tais 

documentos, pois entendemos que os mesmos ficam ―engavetados‖, desenvolvidos sem a 

participação do corpo escolar em sua amplitude, ou uma ―pseudo construção‖, como relatou 

um dos professores entrevistados. 

Concordamos com Marieta de Moraes Ferreira (2011) sobre a importância de 

pesquisas que fazem uso da História Oral, permitindo incursões e análises para além do que 

está ou não nos documentos ditos oficiais. Em nossa pesquisa, essa perspectiva tem se 

apresentado frutífera, visto que aponta limites nos PPPs e o desconhecimento dos docentes 

sobre seu conteúdo e abordagem: 

 

As entrevistas transmitem e reelaboram vivências individuais e coletivas dos 

depoentes com práticas sociais de outras épocas e grupos. A dimensão simbólica das 

entrevistas não lança luz diretamente sobre os fatos, mas permite aos historiadores 

rastrearem as trajetórias inconscientes das lembranças e associações de lembranças; 

permite, portanto, compreender os diversos significados que indivíduos e grupos 

sociais conferem às experiências que têm. (FERREIRA, 2011, p. 134). 

 

 Diante disso, compreendemos que o uso da História Oral foi de extrema relevância 

para entendermos a relação dos docentes com os PPP, assim como suas abordagens 

envolvendo a temática de história e cultura afro-brasileira e africana em sala de aula tendo 

como base a Lei Federal 10.639/03, possibilitou também, observarmos suas concepções 

acerca dos livros didáticos dos quais fazem uso. 

 

4.2 A Lei Federal nº 10.639/2003: silêncios e contradições entre o real e o legal 

 

As transcrições e a leitura das entrevistas
51

 realizadas junto aos docentes apontam para 

um desconhecimento ou pouco conhecimento do conteúdo da Lei nº 10.639/2003, bem como 

de suas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (2004), sendo uma das justificativas a 

falta de formação tanto inicial quanto continuada acerca da temática, argumento bastante 

recorrente também na literatura consultada para a presente dissertação. Como podemos 

perceber nesses relatos: 

 

                                                   
51

 As entrevistas foram realizadas de forma online (via aplicativo WhatsApp) em virtude da pandemia da covid-

19. Foram realizadas quatro entrevistas com três professores e uma professora de História, no período de 5 de 

novembro de 2020 e 30 de setembro de 2021. 
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[...] mas nunca teve uma formação
52

 direcionada mesmo para essa questão afro-

brasileira, questão racial, questão dos descendentes da África, nunca aconteceu um 

curso direcionado. [...] A lei com certeza houve uma preocupação do governo com 

essa questão do preconceito racial. Mas eu percebo que essa lei não é bem conhecida 

né, não é bem falada ou comentada, se é bem conhecida não é bem comentada. 

(P.A). 

A lei 10.639/2003 ela vem no contexto quando ela é aprovada ela vem para que 

todas as escolas carreguem em seu quadro a inserção da cultura afro-brasileira (P. 

B).
53

 

 

Os trechos destacados pelos docentes apontam a carência e a necessidade de formação 

envolvendo a temática. Percebe-se a exigência de conhecer o teor da Lei e de leituras mais 

profundas sobre a temática, pois só assim será possível desconstruir racismos, preconceitos e 

estereótipos e construir novas abordagens, novos olhares e conseguir perceber ausências e 

silenciamentos nos PPP, nos livros didáticos e em nossa própria prática em sala de aula: 

 

Eu também não conheço muito hoje (referindo-se ao PPP) e ainda não há essa 

abordagem eu posso estar enganado, mas eu nunca vi uma abordagem sobre a 

história e cultura afro-brasileira eu nunca vi, porque eu tive que ler e mostrar esse 

documento eu tive que levar esse documento, mas eu nunca vi.  

Bem, na escola já houve algumas formações sim, já houve sobre leitura, sobre 

algumas coisas, agora sobre esse tema afro-brasileiro nunca foi trabalhado isso na 

nossa escola como formação. (P.C)
54

. 

 

Os relatos se assemelham bastante às leituras realizadas sobre a formação inicial e a 

continuada, já relatadas no capítulo anterior. Isso gera um ponto que merece ser 

problematizado, visto que existe uma literatura bem extensa sobre a temática e, ainda assim, 

percebemos que as questões não estão avançando na prática. O que poderia justificar essa 

ausência de formações, já que legislações e resoluções ressaltam como parte do cumprimento 

da Lei que ocorram formações continuadas para os professores? 

Coelho (2013) e Rascke (2021) demonstram que, nas instituições analisadas em suas 

pesquisas, as disciplinas voltadas para a temática em questão ainda são reduzidas dentro dos 

                                                   
52

 Não existe no calendário escolar um tempo reservado para formações voltadas para a temática em questão, ou 

para qualquer outra temática. De forma esporádica acontecem formações em Rede, onde as escolas da Rede 

Estadual do Pará se juntam às escolas do município de Itupiranga, com realização de formação de acordo com a 

área do conhecimento. No entanto, não ocorreu nenhuma formação específica para as determinações da Lei nº 

10.639/2003 no recorte selecionado para a pesquisa, e de acordo com as falas dos entrevistados, com exceção de 

um entrevistado, nunca receberam formação continuada específica que contemplasse a temática. 
53

 O professor entrevistado (P.B) cita uma formação ofertada por uma das escolas envolvendo a temática. Mas 

não se recorda de fato desse momento e das abordagens desenvolvidas. Apenas diz que tem quase certeza de que 

houve essa única formação e frisa que foi somente em uma, das três escolas que ele atua. 
54

 O professor entrevistado P.C relata, ainda, que, durante todo o curso de graduação em História, não estudou 

sobre a temática; nesse caso, reporta-se à formação inicial. 
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currículos que forma professores de História, mesmo que a legislação nacional aponte para 

essa importância: 

 

§ 1º As Instituições de Ensino Superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e 

atividades curriculares dos cursos que ministram, a Educação das Relações Étnico-

Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos 

afrodescendentes, nos termos explicitados no Parecer CNE/CP nº 3/2004. (BRASIL, 

RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, de 17 de junho de 2004, p. 1). 
Inclusão de discussão da questão racial como parte integrante da matriz curricular, 

tanto dos cursos de licenciatura para Educação Infantil, os anos iniciais e finais da 

Educação Fundamental, Educação Média, Educação de Jovens e Adultos, como de 

processos de formação continuada de professores, inclusive de docentes no Ensino 

Superior. (BRASIL, 2004, p. 14). 

 

A necessidade dessa mudança, conforme orienta o Parecer CNE/CP nº 3/2004, é 

externalizada no depoimento do professor P.C, evidenciando como sua formação inicial 

incidiu na falta de conhecimento mais amplo acerca da temática afro-brasileira e africana e de 

como a falta de formação continuada perpetuou essa lacuna. 

 

Ao longo do curso de História pouco foi abordado sobre a história africana e a 

cultura afro-brasileira. Vimos um pouco quando estudamos Brasil Colônia, mas, 

resumidamente só contando a trajetória da vinda dos escravos para o Brasil. Logo 

após o término do curso não tive a oportunidade de fazer um curso específico em 

cultura afro-brasileira devido à falta de formação continuada. (P.D). 

 

Mesmo que de forma incipiente, as universidades têm alterado seus currículos para o 

cumprimento das determinações legais. Os cursos superiores de licenciatura, de um modo 

geral, constituem ―[...] espaços de formação profissional, de aprendizagem da profissão, que 

devem possibilitar a articulação das atividades de ensino, pesquisa, extensão e as práticas 

pedagógicas.‖ (GUIMARÃES, 2012, p. 114). Durante a graduação, ou seja, a chamada 

formação inicial, os estudantes (futuros professores) acessam de forma sistematizada, saberes 

de suas áreas de atuação, em articulação aos saberes que competem ao conhecimento 

pedagógico. 

Nesse momento, então, é oportuno que os currículos contemplem as legislações 

nacionais que amparam o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. No entanto, 

ainda há pouca oferta de disciplinas de História da África e da Diáspora e de afinidades com a 

educação das relações étnico-raciais, suscitando a permanência de ―[...] currículos ainda com 

vieses e perspectivas eurocêntricas nas universidades, e nos cursos de História essa realidade 

ainda não foi significativamente alterada. Saberes africanos, indígenas e asiáticos constituem 

uma parcela ínfima das disciplinas ofertadas.‖ (RASCKE, 2021, p. 247). 
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No que se refere à formação continuada, de acordo com os relatos dos docentes 

entrevistados para essa pesquisa de mestrado, depreende-se que ainda carece de ser colocada 

em prática. Nesse sentido, as ausências são marcantes quando a temática é história e cultura 

africana e afro-brasileira. Se os currículos das universidades estão em processo de 

transformação, as formações continuadas de professores, importantes para todas as áreas do 

conhecimento, recebem pouca atenção e recursos das Secretarias de Educação para sua 

efetivação. Os relatos a seguir mostram que de fato a necessidade de uma formação é urgente 

e necessária, assim como nos possibilita perceber certo descaso com a implementação da Lei 

em estudo: 

Eu acho que, eu acho não, tenho quase que certeza que a única escola que falou da 

valorização tanto do índio quanto do negro foi o Albertina Barreiros em uma 

formação. As outras escolas nenhuma teve esse contexto voltado para a temática. 

(P.A
55

) 
 

A minha formação continuada foi mais direcionada pelo município. Eu tive um 

programa que foi oferecido pelo estado chamado PROFA, que falava mais da 

escrita, quais eram as fases que o aluno de 1ª a 4ª séries tinham. [...] mas esse curso 

não foi nem um pouco voltado pra isso, pra temática afro-brasileira. Tive também 

formação dentro da escola do Estado, mas pelas coordenadoras que me deram 

formação de como planejar, como direcionar dentro de uma sala de aula, como usar 

a mídia [...]. Mas nunca houve uma formação direcionada mesmo para essa questão 

afro-brasileira, questão racial, questão dos descendentes da África, nunca houve um 

curso direcionado. (P.B
56

) 

 

Na escola já houve algumas formações sim, sobre leitura, sobre algumas coisas. 

Agora, sobre esse tema afro-brasileiro nunca foi trabalhado na nossa escola como 

formação. Eu fiz o concurso e as questões do concurso que se tratava de África eu 

errei por falta de formação, por falta dos livros didáticos que não trazem realmente o 

que se deve. Não se sabe trabalhar ainda sobre a África, não existe algo direcionado 

sobre a África é o que eu observo, é sempre uma confusão. Eu fiz a universidade 
inteira. Eu fiz 5 anos de bacharelado e licenciatura em História, muito pouco se 

falou sobre a África. (P.C
57

) 

 

Ao longo do curso de História pouco foi abordado sobre a história africana e afro-

brasileira, vimos um pouco quando estudamos Brasil colônia, mas voltado para a 

trajetória da vinda dos escravos para o Brasil. [...] não tive oportunidade de fazer 

nenhum curso específico em cultura afro-brasileira, devido à falta de formação 

continuada, a falta de politicas educacionais voltadas para a cultura africana e afro-

brasileira, seja no Município ou no Estado. (P.D
58

)
59

 

                                                   
55

 O docente P. A é graduado em História com habilidade em filosofia, socióloga e teologia. Cursou em 2004 na 

Universidade Santa Terezinha. Em 2014 fez pós-graduação em nível de especialização em gestão e coordenação. 
56

 O docente P.B é graduado em História pelo Centro Universitário Leonardo Da Vinci (UNIASSELVI) e pós-

graduado em cultura afro-brasileira, ministra aulas de Sociologia, Filosofia e História. 
57

 O docente P.C é graduado em História pela Universidade Federal do Pará. É graduado em Química pela 

Universidade Federal de Lavras em Minas Gerais, ´pós-graduado em química. Ganhou uma bolsa da Seduc/Pa 

para cursar mestrado e doutorado na Universidad Autônoma de Asunción no Paraguai, e pós-doutorado na 

Universidad de Jaén na Espanha.  
58

 A docente P.D é licenciada e bacharel em História pela Universidade Federal do Pará (São Geraldo do 

Araguaia). A mesma possui carga horária com as disciplinas de História, Filosofia e Sociologia. 
59

 Utilizamos as siglas PA, PB, PC e PD para indicar os diferentes professores entrevistados para a presente 

pesquisa. Como forma de preservar suas identidades, utilizamos as siglas e não os nomes verdadeiros. 
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Os professores e a professora entrevistados para nossa pesquisa, quando fazem 

referência a suas formações nas academias e principalmente a formação continuada, 

enfatizam o pouco acesso a discussões e formação direcionada à temática. 

 

4.3 História da África e cultura afro-brasileira nos livros didáticos: um olhar dos 

docentes 

 

 É consenso entre muitos pesquisadores (BITENCOURT, 1993; 2006; GUIMARÃES, 

2012; MUNAKATA, 2012) que o livro didático é uma ferramenta muito utilizada e, às vezes, 

a única a que a maior parte dos estudantes de escolas públicas tem acesso. De acordo com os 

relatos dos docentes entrevistados, o livro didático é bastante utilizado nas escolas Izabel 

Maracaipe e Albertina Barreiros: 

 

Faço uso do livro didático porque acho que o livro didático é uma das melhores 

ferramentas [...]. No livro didático, em uma escala de 0 a 100 ele é 70% mais 

vantajosos no ensino. Em relação ao livro (usado nas escolas) eu acho que ele é um 

pouco eurocêntrico ainda, porque ele é eurocêntrico porque ele valoriza em pouca 

escala a cultura afro-brasileira a cultura africana, são textos curtos, texto rápido. 

Fala-se muito em Roma, nos outros países é voltado muito pouco para valorização 

dessa cultura (afro-brasileira e africana). O livro aborda muito pouco a lei 10. 639.03 

eu acho que livro tinha que ser construído para uma turma voltada para valorização 

da cultura afro no Brasil e a valorização da época do tráfico negreiro é muito pouco 

o que a gente sabe. (P.B). 

 

Podemos perceber nesse relato que, apesar de algumas mudanças nos livros didáticos, 

após a Lei Federal 10.639/03, ainda se priorizam conteúdos que reforçam uma visão 

eurocêntrica, destacando que as partes destinadas às temáticas africanas e da diáspora são 

curtas, restritas, ou mesmo em forma de boxes explicativos. 

Nossa intenção é compreender como tais manuais são vistos pelos professores tendo 

como referência a Lei nº 10.639/2003. De acordo com Maria do Carmo Martins (2017), é 

importante atentar ―[...] aos conteúdos da história, às suas abordagens temáticas ou as formas 

como são tratadas as aulas, faz toda a diferença.‖ (MARTINS, 2017, p. 63). Como as fontes , 

nesse caso, são os livros didáticos, os mais indicados para fazer tais análises são justamente 

aqueles que estão em constante contato com tais ferramentas: professores e professoras. 

Mais uma vez nos reportamos às determinações legais para dar início às análises 

propostas nessa parte trabalho. Tanto na resolução como no parecer de 2004, aparecem 

trechos específicos votados para a questão dos currículos e as mudanças nos livros didáticos. 

Fazer um comparativo entre tais determinações e os relatos dos docentes possibilita 
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percebermos mudanças e transformações, além das permanências, do que continua silenciado 

e das implicações disso em sala de aula. De acordo com o parecer: 

  

O ensino de História Afro-Brasileira abrangerá, entre outros conteúdos, iniciativas e 

organizações negras, incluindo a história dos quilombos, a começar pelo de 

Palmares, e de remanescentes de quilombos, que têm contribuído para o 

desenvolvimento de comunidades, bairros, localidades, municípios, regiões 

(exemplos: associações negras recreativas, culturais, educativas, artísticas, de 
assistência, de pesquisa, irmandades religiosas, grupos do Movimento Negro). Será 

dado destaque a acontecimentos e realizações próprios de cada região e localidade. 

(BRASIL, 2004, p. 12). 

 

A história da África, de acordo com o documento, seria abordada em uma perspectiva 

positiva. O 13 de maio seria ressignificado; o 20 de novembro faria parte dos calendários 

escolares de todo o País, incluindo a possibilidade de se tornar feriado na esfera municipal; o 

21 de março, Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, também 

seria assinalado. Datas importantes para serem lembradas/comemoradas. De acordo com 

Moraes, ―[...] as comemorações ocupam um lugar central no universo político 

contemporâneo, pois contribuem para definir as identidades e as legitimidades políticas.‖ 

(MORAES, 1997, p. 1). Segundo a autora, elas podem revelar tensões e conflitos. 

No entanto, de nada adianta a lei se os educadores não tiverem clareza sobre suas 

determinações. O não contato com essa lei dificulta, entre outras coisas, a forma como lidam 

criticamente com o livro didático, desde a escolha até o uso na sala de aula. Daí a importância 

da metodologia da História Oral, pois seria bem mais complexo compreendermos como tais 

sujeitos fazem uso desse material e quais suas visões e limitações acerca do livro, que é 

ferramenta de extrema importância no processo de ensino-aprendizagem, mesmo com todas 

as situações que o envolvem. 

A permanência dos desconhecimentos históricos envolvendo a temática implica ―[...] 

ideologias dominantes e hegemônicas, consequentemente, o racismo na escola, e não 

avançaremos no que tanto almejamos e lutamos: a busca por uma educação antirracista.‖ 

(MÜLLER, 2013, p. 87). 

Outro relato chama a atenção para situação que também envolve o livro didático, 

destacando a ausência ou falta desse material na escola. Na instituição escolar onde esse 

professor atua, não existem livros didáticos para todos os alunos, mas, o material é utilizado 

quando está disponível. Esse professor relata que tinha ressalvas sobre o uso dos livros 

didáticos por considerar muito ―pobres‖ nas partes que tratam da temática: 

 



90 
 

 

Eu uso o livro (risos), uso quando tem né. Eu não gostava de usar o livro porque eu 

me sentia muito preso eu gostava mais de pesquisa, mas depois eu aprendi a usar o 

livro e aí passei a gostar [...] Eu acho muito pobre os livros que vem pra nós são 

textos fracos, pequenos, muito reduzidos que fala mais da escravidão, do sofrimento 

[...] e nós sabemos que eles eram muito ricos, que tinham reis e rainhas, príncipes.  

Que eles eram um povo em sua terra muito feliz. Que tinham seus negócios, 

plantações que tinham uma vida. Os livros não contam isso é algo muito centrado, 

algo muito escrito pelo historiador do que ele pensa e não de fato do que aconteceu. 

Eles não se aprofundam para a gente saber de fato. Eu uso o livro, mas, o livro não 

contempla o que de fato os alunos deveriam saber se aprofundar em sua própria 

história. (P.A).
60

 

 

O relato do docente chama a atenção para a necessidade do que se deve mostrar sobre 

a África em sala e aula, e que as formas como os livros ainda se apresentam contribuem para 

as permanências tão combatidas pela legislação. Nesse excerto do professor entrevistado 

(P.A), merece ênfase a crítica ao livro didático, pois o manual é fruto de um tempo, de seus 

autores, de uma indústria editorial e gráfica, além das legislações educacionais. Mesmo 

contendo avanços em sua narrativa e abordagem, o livro didático, de acordo com a fala do 

docente, é apenas uma das ferramentas, e não a única acessível ao professor de História. 

Tal inquietação também é visível no relato do professor entrevistado P.C, como 

podemos observar a seguir: 

 

Olha, na verdade o livro didático não contribui muito para essa visão pós-moderna, 

sobre a questão afro-brasileira. Eu vejo que o nosso livro didático, ele já devia vir 

implementado, atualizado com uma nova visão de uma contribuição africana. A 

importância disso para nós, de como devemos ver, mas, na verdade o que vejo é que 

ficou lá na história (refere-se ao passado) do africano que veio para cá, do africano 

que veio escravizado, o africano que serviu para isso e para aquilo e, pronto, acabou. 

Eu não vejo essa questão de conscientizar, de trabalhar, de tirar essa questão do 

escravo como pessoa que contribuiu que ajudou. O livro didático contempla o tema 

ainda lá em 1500, lá em 1800. O próprio livro didático não traz esse tema com esse 

objetivo de tirar o escravo daquele mundo e trazer para cá e a gente trabalhar ele 
como pessoa com uma contribuição que a África trouxe. Eu não vejo que ele 

trabalha a cultura afro-brasileira. O livro eu acho muito fraco. (P.C).
61

 

 

Esse relato não destoa da maioria dos entrevistados em chamar atenção sobre a 

permanência da visão eurocêntrica nos livros didáticos, mesmo com algumas mudanças pós-

lei. Evidencia-se a continuação de narrativas em que as populações negras foram e são 

invisibilizadas, estereotipadas ou pouco destacadas nas diversas temáticas e abordagens da 

História. Tais narrativas, conduzidas pelo colonizador, não possibilitaram ao ―[...] 

                                                   

 

 
61

 Segundo o professor, a biblioteca tinha uns livros (coletâneas sobre a história antiga da África) e revistas sobre 

a temática, mas muito longe ainda do que se deve trabalhar. 
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descendente de africano no Brasil o reconhecimento de sua atuação social.‖ (FELIPE; 

TERUYA, 2012, p. 213): 

 

Os livros já estão atualizados o que eu percebo durante os planejamentos que não 

estão levando a sério o que a lei exige. Quando trabalhei o capítulo 5, africanos na 

América portuguesa, fiz um debate com os alunos falei da importância da lei, mas 

acho que ficou muito superficial [...] acredito que podemos evoluir mais. (P.D).
62

 

 

Esse depoimento chamou bastante atenção, pois a docente conseguiu enxergar 

mudanças significativas no conteúdo do livro, mas expõe a sua sensação de uma abordagem 

superficial com os alunos, mesmo usando o material didático. Essa insegurança pode estar 

associada a essa necessidade de uma formação continuada, por exemplo. Segundo ela, a 

temática não é levada a sério durante os planejamentos, e isso nos remete a algumas questões 

como a própria formação docente e a falta de afinidade com a temática. 

Segundo Delton Aparecido Felipe e Teresa Kazuko Teruya (2012, p. 215), ―[...] cabe à 

escola a tarefa de pensar possibilidades de acesso às diferentes culturas.‖ Entendemos que o 

planejamento das aulas é momento de suma importância para elencarmos e propormos 

estratégias para colocar em prática o que é determinado pela legislação. Não levar a sério a 

temática, no momento de planejar, é não caminhar na direção de uma educação antirracista. 

Importa, segundo os autores, que os docentes construam narrativas em que se destaque 

a importância da história da África e da cultura afro-brasileira no ambiente escolar; só assim 

será possível promover a visibilidade desses sujeitos. Seria muito inocente não 

problematizarmos o posicionamento de alguns docentes no momento do planejamento, e, 

mais ainda, não levarmos em consideração alguns fatores externos e internos que contribuem 

para tais comportamentos apontados. 

A pesquisa de Felipe e Teruya (2012) nos leva a refletir sobre as subjetividades que 

cada docente apresenta — ligadas às suas formações iniciais, possivelmente ancoradas em 

uma historiografia eurocêntrica — a falta de formação continuada e a falta de afinidade com a 

temática. Daí a necessidade de estudos que ultrapassem barreiras epistemológicas, que 

possibilitem leituras em que o ―outro‖ não seja mero receptor de produções de conhecimento, 

mas também sujeito produtor de conhecimento seja ele originado na África, na América, na 

Ásia ou em qualquer outro lugar. 

                                                   
62

 A professora sugere desenvolver projetos, e que, durante o ano todo, seja discutida a temática, não apenas no 

Dia da Consciência Negra (culinária, desfiles etc.), com o intuito de valorizar a cultura afro-brasileira. 
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De acordo com os resultados das entrevistas que realizamos com os docentes de 

História das escolas Izabel Maracaipe e Albertina Barreiros, em Itupiranga, podemos perceber 

que, de uma forma geral, os livros didáticos são bastante utilizados pelos professores e alunos. 

É o recurso de mais fácil acesso, mesmo que, em casos específicos, esses livros estejam em 

falta ou a quantidade seja insuficiente para os alunos. A quantidade foi diminuindo pelo fato 

da não devolução dos manuais por parte dos alunos. 

Cerca de 75% dos educadores deixaram claro que os livros, apesar de algumas 

mudanças, ainda são ―fracos‖, ― muito pobre‖ ― eurocêntrico‖ e que ― não contemplam‖ a 

temática referente a história da África e da cultura afro-brasileira como deveria. De forma 

geral, as críticas dos educadores vão desde o espaço físico dos livros dedicado à temática 

(número de páginas, tamanho dos textos)
63

 até a narrativa usada, a qual ainda estaria muito 

voltada para o contexto da escravidão que, inclusive, também é uma questão pouco explorada. 

A coleção analisada também foi citada como atualizada, de acordo com as 

determinações da Lei Federal nº 10.639/2003. Na concepção do entrevistado, o que falta é um 

olhar diferenciado dos professores na hora do planejamento, e que precisariam ―[...] levar 

mais a sério a lei.‖
64

 Sua narrativa permite perceber a necessidade de uma formação para que 

o uso do livro didático seja aproveitado em diferentes dimensões e criticado. 

Tal observação suscitou, novamente, a necessidade de formação continuada, mas 

seguindo uma perspectiva que ajuda a enxergar de forma crítica o livro didático, 

problematizando desde a distribuição dos capítulos até as expressões usadas nele, como por 

exemplo, o termo ―escravizado‖ no lugar de ―escravo‖ etc. Os livros precisam mostrar uma 

―nova‖ África, não idealizada, mas fundamentada em fontes históricas e análises críticas e 

potentes, muito além das ―memórias de plantação‖. 

Segundo Costa (2012, p. 226), ―[...] a formação docente é passo mais do que 

fundamental para a construção de um novo olhar sobre a história e a cultura africanas e afro-

                                                   
63

 No livro do 1º ano, dos 13 capítulos, somente dois fazem referência direta à África: o capítulo 3, que está na 

unidade que trata da ―URBANIZAÇÃO‖ (Povos da Mesopotâmia e do Egito Antigo); e o capítulo 10, que está 
na unidade que trata da ―DIVERSIDADE RELIGIOSA‖ (Reinos africanos). No livro do 2º ano, considerando os 

temas dos títulos, dos 16 capítulos, somente um faz referência direta à África: o capítulo 5, dentro da unidade 

―TRABALHO‖ (Africanos na América portuguesa) e o capítulo 15 dentro da unidade ―POLÍTICA E 

PARTICIPAÇÃO‖ (O fim da escravidão e do império). No livro do 3º ano, dos 13 capítulos, somente dois 

remetem mais diretamente à África: o capítulo 1, que está na unidade ―CIÊNCIA E TECNOLOGIA‖ (Do 

neocolonialismo à Belle Époque); e o capítulo 8, que está na unidade ―VIOLÊNCIA‖ (África, Ásia e América 

Latina: independência política). 
64

 É importante destacar que, segundo o parecer, ―Cumprir a Lei é, pois, responsabilidade de todos e não apenas 

do professor em sala de aula. Exige-se, assim, um comprometimento solidário dos vários elos do sistema de 

ensino brasileiro, tendo-se como ponto de partida o presente parecer, que junto com outras diretrizes e pareceres 

e resoluções, têm o papel articulador e coordenador da organização da educação nacional‖. (BRASIL, Parecer 

CNE/CP Nº 3/04, 2004, p. 16). 
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brasileiras.‖ Nesse sentido, a desconstrução de visões estereotipadas passa pela formação 

inicial e continuada, de modo que professores e professoras tenham conhecimento e 

ferramentas para a implementação da Lei Federal nº 10.639/2003, alterando currículos 

eurocêntricos e contribuindo na formação de sujeitos sociais críticos. 
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5 CONSDERAÇÕES FINAIS 

 

Chegamos às páginas finais deste texto, não como uma conclusão fechada e única, 

mas considerando diferentes aspectos apreendidos ao longo da pesquisa. O objetivo central da 

pesquisa foi compreender como estão sendo desenvolvidas as abordagens sobre história e 

cultura afro-brasileira e africana, realizadas nas aulas de História para o Ensino Médio nas 

escolas estaduais Albertina Barreiros e Izabel Maracaipe, em Itupiranga (Pará), entre os anos 

de 2017 e 2019. 

Escolhemos esse período em virtude de algumas situações: meu tempo de atuação nas 

escolas condiz com o ano de 2017, além do fato de usar como uma das fontes uma coleção do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD 2018) escolhida pelos professores e professoras 

das duas escolas. Oportunamente, tentamos dimensionar os porquês de silêncios, ausências e 

possíveis lacunas no desenvolvimento de ações e estratégias condizentes com a Lei Federal nº 

10.639/2003 nas escolas estaduais do município de Itupiranga. 

O cruzamento das análises dos PPP, dos livros didáticos e das entrevistas nos 

possibilitou perceber que ainda existe um distanciamento entre o legal e o real, que é fruto de 

uma série de fatores e atores. Contudo, as instituições de ensino possuem uma 

responsabilidade bem destacada nessa questão, tanto em âmbito estadual como municipal. 

Percebemos, também, que os estudos que envolvem os livros didáticos necessitam de 

mais aprofundamento no sentido de demostrar as mudanças; ademais, precisam melhorar no 

que se refere à temática de história e cultura afro-brasileira e africana. Chamamos a atenção 

para a necessidade urgente de formação continuada sobre as temáticas contempladas na lei e 

suas exigências para que, com o apoio necessário, professores e professoras tenham a 

sensibilidade de olhar para o livro didático e perceber as mudanças, as permanências e os 

silêncios no que se refere à temática. 

Não podemos deixar de lado a formação inicial, a necessidade de mudanças nos 

currículos, a urgência de transformações na estrutura curricular dos cursos de formação de 

professores, o que afeta diretamente a Educação Básica. Tais mudanças serão mais 

significativas com a introdução de uma literatura que possibilite um novo olhar, novas 

possibilidades epistêmicas, desconstruindo a muralha blindada em torno da historiografia 

eurocêntrica dentro das instituições de ensino superior. Desconstruir não significa eliminar, 

mas possibilitar novos olhares que não sejam somente do europeu sobre o mundo. 
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Destacamos a importância da formação continuada, pois ela poderá acarretar 

mudanças não só na prática docente, mas também em todo o ambiente escolar, o que irá 

refletir na reformulação dos PPP, no processo de escolha dos livros didáticos e nas ações 

desenvolvidas pelas escolas envolvendo a temática em questão. 

Entendemos, também, a necessidade de um olhar mais comprometido sobre os PPP 

das escolas entendidos, aqui, como o início da mudança e sobre as legislações vigentes no que 

se refere à educação. 

Mesmo com algumas situações enfrentadas durante o processo de desenvolvimento da 

pesquisa, como a carga horária excessiva enquanto professora da Educação Básica, já que não 

foi concedida a liberação para realizar o mestrado, enfrentamos também a questão sanitária 

(covid-19) que mudou a dinâmica tanto das aulas do mestrado como na forma de acesso a 

documentos, entrevistas e orientação. 

Mas, apesar dos percalços, mantivemos nossa proposta de pesquisa e, com alterações 

de formato presencial para remoto, com o uso de ferramentas tecnológicas e muito esforço e 

dedicação, foi possível alcançar resultados. 

Esperamos que a presente pesquisa possa contribuir de forma direta com as futuras 

reformulações dos PPP, ajudar na escolha dos livros didáticos, impactar, em alguma medida, 

na própria prática docente e, principalmente, sensibilizar as escolas sobre a necessidade 

urgente de articular formações que possibilitarão mudanças fulcrais na mentalidade de 

docentes e discentes e que ecoarão em transformações na sociedade como um todo. 



96 
 

 

FONTES 

 

Arquivo passivo da escola Izabel Maracaipe  

Fichas de matrículas dos alunos e alunas de 2017 

Arquivo passivo da escola Albertina Barreiros  

Fichas de matrículas dos alunos e alunas de 2017 

 

 

Projeto Político Pedagógico da Escola Albertina Barreiros (2001) 

Projeto Político Pedagógico da Escola Izabel Maracaipe (2019) 

 

Livros didáticos da Coleção História – Passado e Presente (PNLD 2018) 

História: passado e presente: Dos primeiros humanos ao Renascimento (volume 1) 

História: passado e presente: Do mundo moderno ao século XIX (volume 2) 

História: passado e presente: Do século XX aos dias de hoje (volume 3) 

 

Censo Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

Censo Agropecuário 2017 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

Resumo técnico: Censo da Educação Básica (2017) 

Resumo técnico: Censo da Educação Básica (2018) 

Resumo técnico: Censo da Educação Básica (2019) 

 

Lei 10. 639/2003 

Parecer CNE/CP Nº 3/04, 2004 

 

Entrevistas com docentes de História das escolas Izabel Maracaipe e Albertina Barreiros 

Professor A (P.A). Entrevista realizada em 05/05/2020 

Professor B (P.B). Entrevista realizada em 05/05/2020 

Professor C (P.C). Entrevista realizada em 27/11/2021 

Professora D (P.D). Entrevista realizada em 30/11/2021 

 

 

 



97 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALBERTI, Verena. Indivíduo e biografia na história oral. Rio de Janeiro: CPDOC, 2000. 

 

ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval M. Fazer defeitos nas memórias: para que servem o 

ensino e a escrita da História. In: _______. O tecelão dos tempos: novos ensaios de teoria da 

História. São Paulo: Intermeios, 2019. 

 

_______. Regimes de historicidade: como se alimentar de narrativas temporais através do 

ensino de História. In: ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval M. O tecelão dos tempos: novos 

ensaios de teoria da História. São Paulo: Intermeios, 2019. 

 

APPIAH, Kwame. Na casa de meu pai: a África na filosofia da cultura. Rio de Janeiro: 

Contraponto, 1997. 

 

AZEVEDO, Gislane; SERIACOPI, Reinaldo. Histórias: passado e presente. São Paulo: 

Ática, 2016. 

 

AZEVEDO, Ana D. M. de. Tensões na construção das identidades quilombolas: a 

percepção de professores de escolas do quilombo de Jambuaçu Moju (PA). Tese (Doutorado 

em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2011. 

 

BOIM, Thiago F. O que e como ensinar: Proposta Curricular, Materiais Didáticos e Prática 

de ensino (2008-2009). Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. São Paulo, 2015. 

 

BEZERRA NETO, J. M. A presença negra no Pará: resenha de um de um trabalho pioneiro. 

Revista Estudos Amazônicos. Vol. III, n. 1, 2008, p. 167-172. 

 

_______. A Escravidão Negra no Grão-Pará (séculos XVII-XIX). Belém: Paka-Tatu, 

2012. 

 

BITTENCOURT, Circe Maria F. Livro didático e conhecimento histórico: Uma história do 

saber escolar. 1993. Tese (Doutorado em História Social) - Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1993. 

 

_______. Livros didáticos entre textos e imagens. In: BITTENCOURT, Circe Maria F. 

(Org.) O saber histórico na sala de aula. 11.ed. São Paulo: Contexto, [1997] 2006. p. 69-90. 

 

_______. Reflexões sobre o ensino de História. Estudos Avançados, 32 (93), 2018. p. 127-

149. 

 

BHABHA, Homi K. O compromisso com a teoria. In: _______. O local da cultura. 2ª ed. 

Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2013, p. 47-76. 

 

M‘BOKOLO, Elikia. África Negra: história e civilizações. Tomo I. Tradução de Manuel 

Resende, revisada academicamente por Daniela Moreau, Valdemir Zamparoni e Bruno 

Pessoti. Salvador: EdUFBA; São Paulo: Casa das Áfricas, 2011. 

 



98 
 

 

BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 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 União, Brasília, 10 jan. 2003. 

 

BRASIL. Parecer CNE/CP nº 3, de 10 de março de 2004. Institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana. Brasília: MEC, 2004. 

 

BORGES, Rafael G. Decolonizar a Cognição Histórica: em busca de outras Epistemes para 

o Ensino de História. Escritas, v. 11, n. 2, 2018, p. 35-57. 

 

BLOCH, Marc. Apologia da História: ou ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Ed., 2001. 

 

CABRAL, Amílcar. Libertação nacional e cultura. In: SANCHES, Manuela. As malhas que 

os impérios tecem. Lisboa: p. 355-381. 

 

CAIMI, Flávia E. Os jovens e as aulas de história: entre tensões, expectativas e 

possibilidades. Revista Educação em Questão, Natal, v. 44, n. 30, p. 88-109, set./dez. 2012. 

 

_______. História escolar e memória coletiva: como se ensina? Como se aprende? In: 

ROCHA, Helenice A. B.; MAGALHÃES, Marcelo de S.; GONTIJO, Rebeca (orgs.). A 

escrita da história escolar: memória e historiografia. Rio de Janeiro: EdFGV, 2009. 

 

CARDOSO, Paulino de J. F. Negros em Desterro: experiências de populações de origem 

africana em Florianópolis, 1860-1888. Tese (Doutorado em História) - Programa de Pós-

graduação em História, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2004. 

 

_______. Negros em Desterro: as experiências das populações de origem africana em 

Florianópolis (1860-1880). Itajaí: Casa Aberta, 2010. 

 

 

CARDOSO, Paulino de J. F.; RIBEIRO, Neli G.; RASCKE, Karla L.; LIMA, Graziela dos S.; 

PACHECO, Ana J.; JESUS, Maria G. S. Formação para a educação das relações étnico-

raciais: experiências em cursos de formação continuada NEAB/UDESC. Revista em Extensão 

(Online), v. 13, p. 9-19, 2014. 

 

 

CAVALCANTI, Erinaldo. História, livro didático e formação docente: produção, limites e 

possibilidades. Revista Antíteses, v. 11, n. 22, p. 516-532, jul./dez. 2018. 

 

CERRI, Luís F. Os saberes escolares e o conceito de Consciência Histórica. In: 

ZAMBONI, Ernesta; GALZERANI, Maria C. B.; PACIEVITCH, Caroline (org.) Memória, 

sensibilidades e saberes. Campinas, SP, Editora Alínea, 2015, p. 345-360. 

 

CHAUVEAU, Agnés; TÉTART, Philippe. Questões para a história do presente. In: 

Questões para a história do presente. Bauru, SP: EdUSC, 1999, p. 7-38. 

 



99 
 

 

COELHO, Wilma N. B.; COELHO, Mauro C. Os conteúdos étnico-raciais na educação. 

Educar em Revista, Curitiba, n. 47, p. 67-84, jan./mar. 2013. Editora UFPR. 

 

COELHO, Wilma N. B. Só de corpo presente: o silêncio tácito sobre cor e relações raciais na 

formação de professores no estado do Pará. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, 

v. 12, n. 34, jan./abr. 2007. Disponível em: <https://goo.gl/61ngci>. 

 

COELHO, Wilma N. B. (org.). Educação e relações raciais: conceituação e historicidade. 

São Paulo: Editora Livraria da Física, 2010. 

 

COELHO, Wilma N. B. As Licenciaturas em História e a Lei nº 10.639/03: percursos de 

formação para o trato com a diferença? Educação em Revista (Online), v. 34, p. 1-39, 2018. 

 

COELHO, Wilma N. B.; SOARES, Nicelma J. B. A Implementação das Leis nº 

10.639/2003 e nº 11.645/2008 e o Impacto na Formação de Professores. Educação Em 

Foco (Juiz De Fora), v. 21, p. 573-605, 2017. 

 

COSTA, Hilton. Para construir outro olhar: notas sobre o ensino de história e culturas 

africanas e afro-brasileiras. In: Revista História Hoje, v. 1, n. 1, p. 217-238, 2012. 

 

DAMASIO, Rosiane M. A.; SILVA, Cristiani B. da. Tradição, culturas histórica e escolar: 

o desafio de se ensinar história local no presente. In: CABRAL, Geovanni; CAVALCANTI, 

Erinaldo; ARAÚJO, Raimundo I.; OLIVEIRA, Margarida M. D. de. História: demandas e 

desafios do tempo presente. Produção Acadêmica, ensino de História e formação docente. 

São Luís: EdUFMA, 2018. 

 

ECO, Umberto. Como se faz uma tese em Ciências Humanas. 23ª ed. São Paulo: 

Perspectiva, 2010. 

 

FANON, Frantz. Os Condenados da Terra. Minas Gerais: Editora UFJF, 2010. 

 

_______. Pele negra, máscaras brancas. Bahia: Editora EdUFBA, 2008. 

 

FELIPE, Delton A.; TERUYA, Teresa K. Narrativas de docentes sobre a obrigatoriedade 

do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira. Educação, Porto Alegre, v. 35, n. 2, p. 

208-216, maio/ago. 2012. 

 

FERREIRA, Marieta de M. História oral: velhas questões, novos desafios. In: CARDOSO, 

Ciro F.; VAINFAS, Ronaldo (Org.). Novos Domínios da História. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2011. 

 

FIGUEIREDO, Marcele. B.; BOTELHO, Arlete de F. A relevância da construção do PPP: 

seus tópicos e sua flexibilidade na prática profissional. Itinerarius Reflectionis, [S. l.], v. 

14, n. 2, p. 1-21, 2018. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/rir/article/view/51732>. 

Acesso em: 11 nov. 2021. 

 

GOMES, Nilma L. O Movimento Negro e a intelectualidade negra descolonizando os 

currículos. In: BERNAR-DINO-COSTA, J.; MALDONADO-TORRES, N.; 



100 
 

 

GROSFOGUEL, R. (orgs.). Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico. Coleção cultura 

negra e identidade. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2018, p. 223-246. 

 

_______. Práticas pedagógicas de trabalho com relações étnico-raciais na escola na 

perspectiva da Lei nº 10.639/03. Brasília: MEC; Unesco, 2012. 

 

_______. Relações Étnico-Raciais, educação e descolonização dos currículos. In: 

Currículo sem Fronteiras, v. 12, n. 1, p. 98- 109, Jan/Abr 2012. 

 

_______. O movimento negro educador: saberes construídos nas lutas por emancipação. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2017. 

 

PORTO-GONÇALVES, Carlos W. Apresentação para A colonialidade do saber: 

eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latinoamericanas. In: Edgardo Lander (org.). 

Colección Sur Sur. CLACSO, Cidade Autônoma de Buenos Aires, Argentina. 2005. 

 

GUIMARÃES, Selva. Didática e prática de ensino de História. 13ª ed. Campinas, SP: 

Papirus, 2012. (Coleção Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico). 

 

HALL, Stuart. Da Diáspora: identidades e mediações culturais. In: SOVIK, Liv (org.); 

Tradução Adelaine La Guardia Resende [et al.]. 2ª ed. Belo Horizonte: EdUFMG, 2013, p. 

76-77. 

 

HERNANDEZ, Leila. A África na sala de aula. São Paulo: Selo Negro, 2005. 

 

IBGE. Censo Demográfico 2010. Características da população e dos domicílios. 

Resultados do universo. Rio de Janeiro: IBGE, 2011. Disponível em: 

<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/93/cd_2010_caracteristicas_populacao

_ domicilios.pdf>. Acesso em: 2 dez. 2020. 

 

INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Resumo 

Técnico: Censo da Educação Básica 2017 [recurso eletrônico]. – Brasília: Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2019. 56 p. 

 

KILOMBA, Grada. Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano. Rio de Janeiro: 

Cobogá, 2019. 

 

LANDER, Edgardo (org). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. 

Perspectivas latinoamericanas. Colección Sur Sur. Buenos Aires: CLACSO, 2005. 

 

MARIN, Rosa E. A. Ensinar, praticar a diferença e ética: experiências de professores e 

alunos em escolas públicas de Belém. In: COELHO, Wilma de N. B; COELHO, Mauro C. 

(orgs.) Raça, cor e diferença: a escola e a diversidade. Belo Horizonte: Mazza Edições, 

2010. 

 

MATTOS, Hebe M. A escravidão moderna nos quadros do Império Português: o Antigo 

Regime em perspectiva atlântica. In: FRAGOSO, João; BICALHO, Maria F.; GOUVÊA, 

Maria de F. (Orgs.). O Antigo Regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa. 2ª ed. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010, p. 141-162. 



101 
 

 

 

MATOS, Simone P. Censo Escolar e o Desafio Frente às Inconsistências de Informações 

no Sistema do Educacenso. Mestrado Profissional em Gestão e Avaliação da Educação 

Pública, da Faculdade de Educação, Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora, 2018. 

 

MEILLASSOUX, Claude. Antropologia da escravidão: o ventre de ferro e dinheiro. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 1995. 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade. Orientações e Ações para Educação das Relações Étnico-Raciais. Brasília, 

SECAD, 2006. 

 

MONTENEGRO, Antonio T. História e memória: combates pela história. In: História Oral, 

v. 10, n. 1, 2007, p. 27-42. 

 

MONTEIRO, Ana Maria F. C. Ensino de História e história cultural: diálogo possíveis. In: 

SOIHET, Rachel; BICALHO, Maria F. B.; GOUVÊA, Maria de F. S. (org). Culturas 

políticas: ensaio de história cultural, história política e ensino de história. Rio de janeiro: 

Mauad, 2005, p. 433-552. 

 

MONTYSUMA, Marcos F. Memória e Esquecimento. In: REIS, Tiago S.; MONTEIRO, 

Carla de S.; OLIVEIRA, Monalisa O., LYRA JÚNIOR, Américo A. de. (Org.). Memória e 

Esquecimento. Boa Vista: Editora da Universidade Federal de Roraima, 2019, v. 1, p. 6-253. 

 

MOREIRA RIBEIRO, V.; SALLES GENTIL, H. Ensino Médio no Projeto Político 

Pedagógico na escola pública. Revista Eletrônica Científica Ensino Interdisciplinar, v. 7, n. 

20, 12 mar. 2021. 

 

MUNAKATA, Kazumi. O livro didático: alguns temas de pesquisa. Revista Brasileira de 

História da Educação, Campinas-SP, v. 12, n. 3 (30), p. 179-197, set./dez. 2012. 

 

MUNANGA, Kabengele. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade 

e etnia. Palestra proferida no 3º Seminário Nacional Relações Raciais e Educação-

PENESB-RJ, 05/11/03. Disponível em:  

<https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2014/04/Uma-abordagem-conceitual-das-

nocoes-de-raca-racismo-dentidade-e-etnia.pdf>. 

 

_______. Superando o Racismo na Escola. Ministério da Educação, Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2ª ed. Brasília: 2005. 

 

_______. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus identidade 

negra. 3ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 

 

_________________________. Teoria Social e Relações Raciais no Brasil 

Contemporâneo. Cadernos PENESB – Especial ERER, n. 12, 2010, Rio de Janeiro/Niterói: 

UFF, p. 169-204. 

 

NEGREIROS, Dalila F. de. Educação das relações étnico-raciais: avaliação da formação de 

docentes. São Bernardo do Campo/SP: EdUFABC, 2017. 



102 
 

 

 

OLIVA, Anderson R. Lições sobre a África: abordagens da história africana nos livros 

didáticos brasileiros. Revista de História, n. 161, 2009, p. 213-244. 

 

_______. Reflexões de uma pesquisa acerca do ensino da História da África. In: ROCHA, 

M. J.; PANTOJA, Selma (org.). Rompendo silêncios: história da África nos currículos da 

educação básica. Brasília: DP Comunicações Ltda, 2004. 

 

_______. A História da África nos bancos escolares: representações e imprecisões na 

literatura didática. Estudos afro-asiáticos. [online]. 2003, vol. 25, n. 3, p. 421-461. 

 

_______. A história africana nas escolas brasileiras: entre o prescrito e o vivido, da 

legislação educacional aos olhares dos especialistas (1995-2006). História [online]. 2009, vol. 

28, n. 2, p. 143-172. 

 

PACHECO, Agenor S. Cosmologias Afro-indígenas na Amazônia Marajoara. Projeto 

História, São Paulo, n. 44, pp. 197-226, jun. 2012. 

 

PORTELLI, Alessandro. O massacre em Civitella Val di Chiana (Toscana: 29 de junho de 

1944): mito, política, luto e senso comum. In: FERREIRA, Marieta de M.; AMADO, Janaína 

(org.). Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: EdFGV, 2002. 

 

QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: LEHER, 

Roberto; SETÚBAL, Mariana (orgs.). Pensamento crítico e movimentos sociais. São Paulo: 

Cortez Editora, 2005. 

 

RASCKE, Karla Leandro. O que Ensinamos em História? O Ensino de História da África 

nos Cursos de História das Instituições de Ensino Superior Públicas do Pará. In: 

CAVALCANTI, Erinaldo V.; CABRAL, Geovanni G.; ARAÚJO, Raimundo I. S.; CABRAL, 

Ramon de Souza. (orgs.). Leituras sobre a Amazônia: cultura, memória e ensino. São 

Luís: EdUFMA, 2021, p. 229-249. 

 

RASCKE, Karla L. Samba, Caneta e Pandeiro: cultura e cidadania no Sul do Brasil. 

Curitiba: CRV, 2019. 

 

_______. Irmandades Negras: memórias da diáspora no sul do Brasil. Curitiba: Appris, 

2016. 

 

_______. Imprensa negra e combate ao racismo (Florianópolis, 1914-1925). Tempo e 

Argumento. Florianópolis, v. 10, n. 25, 2018, p. 38-65. Disponível em: 

<http://revistas.udesc.br/index.php/tempo/article/view/2175180310252018038>. Acesso em: 

20 out. 2021. 

 

RESENDE, Lúcia M. G.; VEIGA Ilma P. (orgs.). Escola: Espaço do projeto político-

pedagógico. Campinas, SP: Papirus, 2013. 

 

RICOUER, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas: Editora da Unicamp, 

2007. 

 



103 
 

 

ROCHA, L. C. Políticas afirmativas e educação: a Lei nº 10.639/2003 no contexto das 

políticas educacionais no Brasil contemporâneo. Dissertação (Mestrado em Educação e 

Trabalho). Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2006. 

 

ROBAERT, Samuel. Projeto Político-Pedagógicos: espaço de (re)construção profissional 

docente em uma perspectiva humanizadora. Dissertação (Mestrado em Educação). 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Santa Maria, 2015. 

 

ROUSSO, Henry. A contemporaneidade no passado. In: _______. A última catástrofe: a 

história, o presente e o contemporâneo. Rio de Janeiro: EdFGV, 2016, p. 31-99. 

 

RÜSEN, Jörn. Teoria da História: uma teoria da História como ciência. Tradução de Estevão 

C. de Rezende Martins. Curitiba, Editora UFPR, 2015. 

 

SANTOS, Boaventura de S. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma 

ecologia dos saberes. In: SANTOS, Boaventura de S.; MENESES, Maria P. (orgs.). 

Epistemologias do Sul. São Paulo: Cortez, 2009. 

 

SALLES, Vicente. O Negro na Formação da Sociedade Paraense. Textos reunidos. Belém: 

Paka-Tatu, 2004. 

 

SCHWARCZ, Lilia M. O espetáculo das raças. Cientistas, instituições e questão racial no 

Brasil do século XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 

 

SERRANO, Carlos; WALDMAN, Maurício. Memória d’África: a temática africana em sala 

de aula. São Paulo: Cortez, 2007. 

 

SILVA, Ana C. da. Desconstruindo a discriminação do negro no livro didático. [livro 

eletrônico]. 2ª ed. Salvador: EdUFBA, 2010. 

 

SILVA, Petronilha B. G. Educação das Relações Étnico-Raciais nas instituições escolares. 

Educar em Revista, Curitiba, v. 34, n. 69, p. 123-150, maio/jun. 2018. 

 

SIMÃO, Maristela ; BILÉSSIMO, Angelo R. . A história de antigas sociedade e reinos 

africanos. In: CARDOSO, Paulino de Jesus; RASCKE, Karla. (Org.). Formação de 

Professores: Promoção e difusão de conteúdos sobre história e cultura afro-brasileira e 

africana. 1ed.Florianópolis: DIOESC, 2014, v. , p. 122-139. 

 

SCHMIDT, Maria Auxiliadora. O ensino de história local e os desafios da formação da 

consciência histórica. In: MONTEIRO, Ana Maria; GASPARELLO, Arlette M.; 

MAGALHÃES, Marcelo de S. (orgs.). Ensino de história: sujeitos, saberes e práticas. Rio 

de Janeiro: Mauad X, 2007. 

 

SENKEVICS, Adriano S.; MACHADO, Taís de S.; OLIVEIRA, Adolfo S. A cor ou raça 

nas estatísticas educacionais: uma análise dos instrumentos de pesquisa do Inep. Brasília: 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2016. (Série 

Documental. Textos para Discussão, n. 41). 

 

SPIVAK, Gayatri C. Pode o subalterno falar? Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2010. 



104 
 

 

 

UCHA, Leonardo B. Eu não sabia que o meu bairro tinha história: decolonizando a aula 

de história com as memórias de um território na periferia de Porto Alegre. Dissertação de 

Mestrado (Mestrado em Ensino de História) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

História, ProfHistória, Porto Alegre, 2020. 

 

VASCONCELLOS, Celso S. Coordenação do Trabalho Pedagógico: do projeto político-

pedagógico ao cotidiano da sala de aula, 6ª ed. São Paulo: Libertad, 2006. 

 

VEIGA, Ilma P. A. Projeto político-pedagógico da escola: uma construção coletiva. In: 

_______ (org.). Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível. Campinas: 

Papirus, 1998. p. 11-35. 

 

VEIGA, Ilma P. A.; FONSECA, Marília (org.). As dimensões do projeto político-

pedagógico: novos desafios para a escola. Campinas, SP: Papirus, 2013. (Coleção Magistério: 

Formação e Trabalho Pedagógico). 


