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Are we rec og niz ing or build ing an eth ni cally-based
po lar ity? Chal lenges to the teach ing of his tory af ter

Law no 10.639

Júnia Sales Pereira

Ce ná rio de emer gên cia da lei

A Lei no 10.639/2003, que ins ti tu iu a obri ga to ri e da de do en si no de his -
tó ria e cul tu ra afro-bra si le i ra e afri ca na na edu ca ção bá si ca, foi edi ta da no iní cio
do go ver no do pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, em 9 de ja ne i ro de 2003, e
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se gui da pela pu bli ca ção das “Di re tri zes cur ri cu la res na ci o na is para a edu ca ção
das re la ções ét ni co-ra ci a is e para o en si no de his tó ria e cul tu ra afro-bra si le i ra e
afri ca na”, em ou tu bro de 2004. 

O ad ven to da Lei no 10.639/2003 se deu em meio a um in ten so de ba te so -
ci al am pli fi ca do pela mí dia, que ex pres sa va os pri me i ros im pac tos da im plan ta -
ção de pro gra mas de ação afir ma ti va em al gu mas uni ver si da des bra si le i ras. O
tex to das “Di re tri zes” apre sen ta di men sões nor ma ti vas re la ti va men te fle xí ve is,
su ge rin do re fe rên ci as, con te ú dos e va lo res para a ação do cen te, em con so nân cia
com o pres su pos to for ma ti vo e edu ca ti vo da va lo ri za ção da plu ra li da de cul tu ral
– mote, aliás, já pre sen te nos Te mas Trans ver sa is dos Pa râ me tros Cur ri cu la res
Na ci o na is, de 1998.

Essa re gu la men ta ção, tida por al guns como uma es pé cie de “al for ria
cur ri cu lar” (Ara ú jo e Car do so, 2003), re sul tou da ação po lí ti ca his tó ri ca de gru -
pos li ga dos a mo vi men tos so ci a is e, em 2004, de uma con sult a fe i ta pelo Con se -
lho Na ci o nal de Edu ca ção, para a ava li a ção das ques tões ob je to das “Di re tri zes”,
a “gru pos do Mo vi men to Ne gro, a mi li tan tes in di vi du al men te, aos Con se lhos
Esta du a is e Mu ni ci pa is de Edu ca ção, a pro fes so res que vêm de sen vol ven do tra -
ba lhos que abor dam a ques tão ra ci al, a pais de alu nos, en fim, a ci da dãos em pe -
nha dos com a cons tru ção de uma so ci e da de justa, independentemente de seu
pertencimento ra cial” (Brasil, CNE/CP, 03/2004, p. 5-6).

A pu bli ca ção da Lei no 10.639/2003 ocor reu num con tex to edu ca ci o nal
mais abran gen te, mar ca do pe las trans for ma ções ad vin das da pro mul ga ção da
Lei de Di re tri zes e Ba ses no 9.394, de 1996, em que se afir ma ram mo di fi ca ções
edu ca ci o na is im por tan tes, como a fle xi bi li za ção cur ri cu lar, a cons ciên cia do va -
lor da in clu são e da di ver si da de na edu ca ção, e a re a fir ma ção da au to no mia do -
cen te. Ela é tam bém tri bu tá ria de um mo vi men to dis per so e frag men tá rio que
vi nha ocor ren do nos go ver nos es ta du a is e mu ni ci pa is no Bra sil, com vis tas à re -
pa ra ção de da nos e à am pli a ção dos ca na is de par ti ci pa ção ci da dã de po pu la ções
sub-re pre sen ta das, e à de fe sa do seu di re i to à his tó ria e à cul tu ra.1 Ela veio, ain da, 
na es te i ra do com ple xo pro ces so de de mo cra ti za ção do país, acom pa nha da de
uma cons ciên cia de de si gual da des his tó ri cas per pe tra das con tra po pu la ções e
pes so as afro-des cen den tes. Seu con te ú do e as trans for ma ções dela de cor ren tes
pro du zem uma ten são en tre a am pli a ção dos di re i tos de ci da da nia no país e a
cres cen te com pre en são da ne ces si da de de en fren ta men to do ra cis mo, em suas
di ver sas fa ces e nas di fe ren tes es fe ras da vida so ci al, so bre tu do no âm bi to da es -
co la. A lei aten de en fim, tam bém à sua ma ne i ra, ao en fren ta men to da an ti ga crí -
ti ca a um en si no de his tó ria cen tra do em nar ra ti vas et no cên tri cas, em que a his -
tó ria e a cul tu ra afro-bra si le i ras via de re gra com pa re ci am – quan do com pa re-
ciam – de for ma es te re o ti pa da.

Se, por um lado, essa di ver si da de de in ter pre ta ções é um va lor, so bre tu -
do pela pos si bi li da de de cap tu rar pres cri ções vá ri as, tam bém pas sí ve is de adap -
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ta ção às di fe ren tes re a li da des es co la res, por ou tro, essa mes ma qua li da de pode se
trans for mar num pro ble ma, em es pe ci al para pro fes so res que não dis põem de in -
ter lo cu ção subs tan ti va e per ma nen te capaz de fundamentar e reorientar suas
escolhas.

Enten de mos que o in te res se fun da men tal des sa nova re gu la men ta ção
re si de não ape nas em seu con te ú do pres su pos to, mas tam bém nas pro vá ve is for -
mas de re cep ção pe los do cen tes da edu ca ção bá si ca. Como sa be mos, o cam po da
re cep ção é di ver so. É por com pre en der essa di ver si da de que pro po mos uma re -
fle xão so bre di le mas edu ca ti vos e teó ri co-con ce i tu a is pro vo ca dos por essa le gis -
la ção, em diá lo go es tre i to com seu con te ú do e tam bém com al gu mas ten dên ci as
que se es ta be le ce ram, há mu i to, no en si no de his tó ria. Cer ta men te as aná li ses
reali za das se rão pon tu a is, pois em ter re no tão com ple xo como o das ações edu ca -
ti vas não há como su por ma pe a men tos com ple tos, e nem é essa a nos sa in ten ção.
A cen tra li da de da abor da gem re ca i rá so bre os de sa fi os con ti dos na re cep ção des -
sa le gis la ção pela es co la bá si ca, a par tir de con te ú dos pres su pos tos nes sa re gu la -
men ta ção e tam bém da cons ta ta ção da per ma nên cia de di le mas an ti gos no cam -
po do en si no/pes qui sa da his tó ria.

Mu i tos do cen tes, mes mo an tes da edi ção des sa re gu la men ta ção le gal, já
vi nham de sen vol ven do pro pos tas que ti nham en tre seus ob je ti vos a des cons tru -
ção de es te reó ti pos, per mi tin do que os alu nos cons tru ís sem no vas con cep ções
acer ca dos pro ces sos his tó ri cos, do sig ni fi ca do do ad ven to de no vos su je i tos so-
ci a is e das in te ra ções cul tu ra is pa u ta das pela va lo ri za ção da plu ra li da de cul tu ral.
Pelo me nos duas ge ra ções de pro fes so res de his tó ria, no Bra sil, po dem se di zer
her de i ras de uma for ma ção mar ca da pela crí ti ca ao et no cen tris mo e à par ci a li da -
de com que vi nha send o tra ta da na his to ri o gra fia, nas au las de his tó ria e tam bém
na li te ra tu ra di dá ti ca, por exem plo, a his tó ria da es cra vi dão ne gra. Por tan to, a
lei, ao pro por al gu mas te má ti cas ao en si no de his tó ria, nes sa me di da, não ins ta u -
ra algo efe ti va men te novo. Ela ace na para a im por tân cia da his tó ria da Áfri ca
para o Bra sil, algo que já vi nha ocor ren do há mu i to tem po, em es pe ci al pela ação
dos Cen tros de Pes qui sa so bre a Áfri ca cri a dos no país a par tir do fi nal dos anos
1950.

O que se ins ta u ra no cam po da ação edu ca ti va é a obri ga to ri e da de da
abor da gem de con te ú dos his tó ri cos pro gra má ti cos para a edu ca ção bá si ca, exi gi -
da, aliás, pa ra do xal men te, num con tex to de luta pela fle xi bi li za ção cur ri cu lar –
uma con quis ta his tó ri ca ex pres sa nos ter mos da Lei no 9.394/96 – e de afir ma ção
do va lor fun da men tal da au to no mia do cen te para a de mo cra ti za ção da es co la
como ins ti tu i ção so ci al. Como vi mos, a lei faz re ca ir, es pe ci al men te so bre os pro -
fes so res do en si no fundamental e médio, a obrigatoriedade do ensino de
conteúdos históricos específicos.

Se, por um lado, en tão, a nova le gis la ção re fe ren da des lo ca men tos pre -
sen tes de ma ne i ra dis per sa no cam po do en si no de his tó ria, da pes qui sa e da for -
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ma ção do cen te, como a ne ces si da de de va lo ri za ção de te má ti cas sub-re pre sen ta -
das ou abor da das de ma ne i ra equi vo ca da ou, ain da, faz uma afir ma ção as ser ti va
da ne ces si da de de rom pi men to com nar ra ti vas et no cên tri cas, por ou tro lado,
dela tam bém ad vêm al guns di le mas com os qua is o en si no de his tó ria vem li dan -
do há cer to tem po e que es tão, em al gu ma me di da, po ten ci a li za dos pe las di fe ren -
tes for mas de re cep ção des sa re gu la men ta ção le gal. Re fe ri mo-nos, por exem plo,
à mi ti fi ca ção de per so na gens, ao pri vi lé gio de da tas e even tos em de tri men to da
com pre en são de pro ces sos his tó ri cos e suas trans for ma ções, ao en si no de con -
teúdos his tó ri cos com vis tas à mo bi li za ção de consciências, ou, ainda, ao atrela -
men to visceral do ensino de conteúdos históricos (este, o equívoco) à causa de
políticas compensatórias.

O que se ins ti tui, e não po de ria ser di fe ren te, é um ce ná rio ins ti gan te,
he te ro gê neo e pa ra do xal, mar ca do por con tra di ções (pre sen tes já no tex to le gal),
com des do bra men tos sen ti dos na emer gên cia das vá ri as e di ver sas pro pos tas,
ações, in qui e ta ções e di le mas no cam po do en si no de his tó ria e cu jos im pac tos
es tão ain da pouco ava li a dos subs tan ti va men te.

O con te ú do da nova le gis la ção

Como já dis se mos, a Lei no 10.639/03, ao in clu ir no cur rí cu lo ofi ci al da
rede de en si no a obri ga to ri e da de da te má ti ca “his tó ria e cul tu ra afro-bra si le i ra”,
im pac tou di re ta men te as li cen ci a tu ras em his tó ria e os pro gra mas de formação
continuada de professores. 

As “Di re tri zes” cor re la tas vi e ram re co men dar de ter mi na dos con te ú dos
pro gra má ti cos e for mas de abor da gem, lo ca li zan do al guns in ter lo cu to res con si -
de ra dos mais au to ri za dos para a im ple men ta ção de pro pos tas des sa na tu re za,
como por exem plo o mo vi men to ne gro. Como di re triz, o tex to su ge re al ter na ti -
vas para a prá ti ca do cen te, si na li zan do a ne ces si da de de um tra ba lho in ter dis ci -
pli nar e de uma re con fi gu ra ção das con cep ções de his tó ria e, por isso, de uma re -
com po si ção de cur rí cu los.

O tex to das “Di re tri zes” se es tru tu ra em duas par tes, pelo me nos. Na pri -
me i ra par te, es tão ex pli ci ta das ques tões in tro du tó ri as que jus ti fi cam e fun da -
men tam a pro mul ga ção da lei: a de man da his tó ri ca da po pu la ção afro-des cen -
den te pela im ple men ta ção de po lí ti cas de re pa ra ção e va lo ri za ção de sua his tó ria, 
cul tu ra e iden ti da de; a de man da da co mu ni da de afro-bra si le i ra pela va lo ri za ção
e afir ma ção de di re i tos, es pe ci al men te no que diz res pe i to à edu ca ção; a ne ces si -
da de de des cons tru ção do mito da de mo cra cia ra ci al; o re co nhe ci men to e o res -
pe i to às pes so as ne gras, à sua as cen dên cia afri ca na e à sua ca pa ci da de his tó ri ca de 
luta e re sis tên cia; a ne ces si da de de uma “re e du ca ção das re la ções en tre ne gros e
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bran cos” (p. 7). Na se gun da par te do do cu men to, são apre sen ta das ori en ta ções e
de ter mi na ções de ca rá ter nor ma ti vo, ex pres sas por meio de três prin cí pi os: a
cons ciên cia po lí ti ca e his tó ri ca da di ver si da de bra si le i ra, o for ta le ci men to de
iden ti da des e de direitos (incluindo “o desencadeamento do processo de
afirmação de identidades, de historicidade negada ou distorcida”) e as ações
educativas de combate a discriminações (p. 11).

Mes mo pres su pon do ações in ter dis ci pli na res, o en si no de his tó ria é, no
caso des sa re gu la men ta ção, con si de ra do cam po es tra té gi co. O en si no de his tó ria
re la ci o na-se, na his tó ria, a mo vi men tos e pro ces sos de ma ni pu la ção da me mó ria
e a di fe ren tes ten ta ti vas de re con fi gu ra ção iden ti tá ria em seus va ri a dos ma ti zes.
Dis so já es ta vam ci en tes, há mu i to, os gru pos so ci a is e di ri gen tes em di fe ren tes
tem pos e con tex tos.2

Esta mos, as sim, num mo men to de per cep ção dos pri me i ros im pac tos
des sas trans for ma ções ad vin das da obri ga to ri e da de de con te ú dos cur ri cu la res, e
es ta mos vi ven ci an do os de sa fi os co lo ca dos ao co ti di a no es co lar. Como já dis se -
mos, este mo men to é, tam bém de vi do à abran gên cia da lei, de re ar ran jo de pro -
pos tas cur ri cu la res de for ma ção do cen te e, de cer to, de re con fi gu ra ção de al guns
pres su pos tos da for ma ção his tó ri ca e das di men sões do en si no e da pesquisa.

Há que se con si de rar que pou co tem po de cor reu des de a pu bli ca ção da
lei e, send o ela fato re la ti va men te re cen te, seus im pac tos na edu ca ção bá si ca, em
es pe ci al na prá ti ca do cen te, ain da me re cem ma i or com pre en são e pro ble ma ti za -
ção. Con tu do, já po de mos iden ti fi car no cam po da re cep ção da lei por do cen tes
da edu ca ção bá si ca al gu mas in qui e tu des, pois os pro fes so res – des ti na tá ri os cen -
tra is des sa nova le gis la ção – vêm construindo um universo também diverso de
percepções e práticas. 

Inqui e tu des do cen tes 

Os pro fes so res da edu ca ção bá si ca têm ex pres sa do suas de man das em
gran de me di da atra vés de per gun tas que emer gem no diá lo go com seus pa res e
no exer cí cio da ação do cen te. É co mum que en con tre mos per gun tas como: o que
é raça? O que é ra cis mo? O que é an ti-ra cis mo? Como pos so com pre en der a his -
tó ria do ra cis mo? E do ra cis mo bra si le i ro? O que é cul tu ra? O que é iden ti da de?
Como a an tro po lo gia, a so ci o lo gia e a fi lo so fia po dem con tri bu ir para a com pre -
en são das ques tões pos tas pela dis cus são ra ci al na edu ca ção? O que é ser ne gro no 
Bra sil? O que é iden ti da de ne gra? Quem é afro-des cen den te no Bra sil? O que é
cul tu ra afro-bra si le i ra? O que é cul tu ra afri ca na? O que é afro-des cen dên cia? O
que são ações afir ma ti vas? O que é ser ne gro no Bra sil con tem po râ neo? O que é
ser bran co no Bra sil con tem po râ neo? O que é ser mes ti ço no Bra sil con tem po râ -
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neo? Como com pre en der me lhor a po lê mi ca em tor no da idéia de mes ti ça gem?
E o branqueamento histórico, o que é? O racismo brasileiro é diferente de
outros? O que o fundamenta? O que é multiculturalismo? 

Esse pri me i ro blo co de ques tões re ve la al gu mas fra gi li da des da for ma -
ção su pe rior em his tó ria, in di can do, so bre tu do, a pre ca ri e da de da ex plo ra ção das 
in ter fa ces en tre a his tó ria, a soci o lo gia e a antro po lo gia. Si na li za, ao mes mo tem -
po, o fato de que sua for ma ção não se es go ta na gra du a ção. A emer gên cia de de -
man das de cu nho teó ri co, nes se caso, ex pres sa a na tu re za des sa for ma ção pro fis -
si o nal, in di can do tam bém que a prá ti ca de en si no de his tó ria é cam po de atu a ção
pro fis si o nal que exi ge não so men te um co nhe ci men to de con te ú dos e te o ri as ge -
né ri cas, mas fun da men tal men te uma com pre en são de te o ri as e con ce i tos imer -
sos na re a li da de so ci al em que se pra ti ca a docência. 

A ques tão ra ci al bra si le i ra tem his to ri ci da de, es tan do mar ca da, na con -
tem po ra ne i da de, pela emer gên cia – con fli tu o sa e con tra di tó ria – de per fis iden -
ti tá ri os do Bra sil e pela re cen te pro ble ma ti za ção da pro pa la da re a li za ção bra si -
leira como so ci e da de plural, diversa, democrática, inclusiva e igualitária. 

O mo men to re quer do pro fis si o nal de his tó ria uma com pre en são mais
subs tan ci al so bre o Bra sil, sua his tó ria e di le mas, uma prá ti ca que, sa be mos, não
foge à sua ro ti na do cen te. O de sa fio ma i or, con tu do, pa re ce ser o de que a com -
pre en são do ra cis mo his tó ri co bra si le i ro pos sa, por exem plo, pro mo ver ações do -
cen tes sus ten ta das e re fle xi vas, pro ble ma ti za do ras de si tu a ções vi ven ci a das no
co ti di a no es co lar. Esse exer cí cio im pli ca que o do cen te bus que aque les ele men -
tos fun da men ta is à sua for ma ção aca dê mi ca, mas que seja ca paz de ava liá-los à
luz de de man das re a is, ad vin das do exer cí cio da prá ti ca pro fis si o nal, com pon do,
as sim, um uni ver so sig ni fi ca ti vo de re fle xões que per mi tam, nos di fe ren tes mo -
men tos de ação pe da gó gi ca, com pre en der, pro ble ma ti zar, pro por ati vi da des e as -
su mir po si ções fun da men ta das com seus alu nos. E que per mi tam, so bre tu do
com os alu nos, o fa vo re ci men to da com pre en são do va lor da pluralidade e da
convivência social pacífica – embora não sem conflitos, mas compondo
repertórios de convivências e interações que sejam marcadamente não-racistas. 

Há, ain da, mais al gu mas in qui e tu des que são do cam po da ação pe da gó -
gi ca, ex pres sas por di fe ren tes me i os, mas que nos in di cam que os im pac tos da
Lei no 10.639/03 não re ca em so men te so bre a con fi gu ra ção dos con te ú dos ou a
in ser ção de con te ú dos au sen tes no cur rí cu lo, mas di zem res pe i to, tam bém e fun -
da men tal men te, à com pre en são das fi na li da des do en si no de his tó ria. A de man -
da pelo en si no de con te ú dos es pe cí fi cos – nes se caso, o en si no de his tó ria e cul tu -
ra afro-bra si le i ra – re quer uma tra du ção pela ação do cen te em his tó ria, não so -
men te pela sua in tro du ção no cur rí cu lo es co lar, mas so bre tu do por uma re com -
po si ção de con cep ções de his tó ria – a partir de então pautadas pela revisão das
abordagens chamadas eurocêntricas e colonialistas. 
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Embo ra a lei pre ve ja a obri ga to ri e da de de al guns con te ú dos no en si no
de his tó ria, ela virá a im pac tar não ape nas na or ga ni za ção, se le ção e elen co de te -
má ti cas. Uma das prin ci pa is de cor rên ci as de sua re cep ção pela es co la é o mo vi -
men to de re con fi gu ra ção de nar ra ti vas nas au las de his tó ria, em que o Bra sil
afro-bra si le i ro (e sua an ces tra li da de his tó ri ca) pass a a ser com pre en di do de
forma positivada – o mesmo poderá ser dito sobre a história africana. 

A pre vi são de uma edu ca ção das re la ções ét ni co-ra ci a is, nes se con tex to,
é tal vez me nos um con te ú do e mais um fun da men to da ação edu ca ti va, ca pi la ri -
zan do-se por todo o cur rí cu lo. Essa edu ca ção, en tre tan to, não se re a li za sem in -
qui e ta ções: como evi tar cul pa bi li za ções, sem, con tu do, es ca mo te ar os con fli tos
ra ci a is emer gen tes na sala de aula? Como tra ba lhar com ma te ri a is di dá ti cos que
pos su em abor da gens la cu na res, equi vo ca das ou mes mo pre con ce i tu o sas da his -
tó ria afro-bra si le i ra? Enfim: como favorecer posturas anti-racistas, sem
etnocentrismos de qualquer espécie?

Mes mo no de sen vol vi men to dos con te ú dos pres cri tos, há ain da vas to
re per tó rio de di le mas, ques tões im pre vis tas que se re la ci o nam, por exem plo, ao
uso da lin gua gem, como a ora li da de e a ges tu a li da de – ele men tos ine ga vel men te
cons ti tu ti vos de re gis tros de cul tu ra afro-des cen den te. 

Há, além dis so, mu i ta di fi cul da de na pro po si ção de pro je tos que vi sem a
tra ba lhar es sas te má ti cas nos di fe ren tes ní ve is de en si no em suas es pe ci fi ci da -
des, como a edu ca ção in fan til, o en si no fun da men tal e o en si no mé dio, além da
edu ca ção de jo vens e adul tos. Con si de re-se tam bém que, pela dis per são ad vin da
de ta ma nha de man da e pela po lis se mia dos do cu men tos le ga is, a pri o ri za ção de
con te ú dos e sua dis tri bu i ção ao lon go do cur rí cu lo nos di fe ren tes ní ve is de en si -
no não se re a li za de ma ne i ra sa tis fa tó ria.

Para além do cum pri men to da lei, res tam ques ti o na men tos re la ti vos à
ne ces si da de de har mo ni za ção de ou tras te má ti cas que, se gun do al guns pro fes so -
res, tam bém pa re cem es tar sub-re pre sen ta das no en si no de his tó ria. Alguns se
in ter ro gam acer ca da abor da gem da his tó ria eu ro péia nes se novo ce ná rio (pas sa -
rá a ser pre te ri da? Co nhe ce rá si len ci a men tos?), ou, ain da, acer ca de uma sen ti da
ne ces si da de de fle xi bi li da de para a am pli a ção ou mi ni mi za ção da abor da gem da
his tó ria e cul tu ra afri ca na ou afro-bra si le i ra, em con for mi da de com o per fil da
es co la, da co mu ni da de e da re gião do país. Ou tros se in ter ro gam so bre a pri o ri za -
ção a ser re a li za da, in clu si ve quan do o as sun to for his tó ria da Áfri ca – ha ve re mos 
de es tu dar o Egi to, por exem plo, a des pe i to de sua pe que na re le vân cia para a
com pre en são da Áfri ca “da diáspora”? E o islamismo, tão presente nas co mu ni-
da des da diáspora, como será contemplado no ensino de história das culturas
afro-bra si le i ras?

Mu i tas des sas in qui e tu des di zem res pe i to aos ce ná ri os di ver sos que os
pro fes so res (tam bém di ver sos) já en con tra vam em suas sa las de aula an te ri or -
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men te à edi ção da re fe ri da lei. Elas di zem res pe i to ao fun da men to in te ra ti vo da
ação edu ca ti va (Tar dif, 2002) e re que rem o en fren ta men to da im pre vi si bi li da de
que é in trín se ca à do cên cia. Re la ci o nam-se ao grau de au to no mia dos do cen tes
para pro por, cri ar e in tro du zir no vas te má ti cas na es co la, ao diá lo go que os pro -
fes so res de his tó ria es ta be le cem com seus pa res de ou tras disciplinas e à
capacidade de buscar novos materiais e de lançar mão de diferentes linguagens.

Algu mas ques tões pos tas pe los pro fes so res re fe rem-se, fun da men tal -
men te, ao seu diá lo go com a tra di ção es co lar, com o uni ver so cri a do por edu ca do -
res pre ce den tes e com as re pre sen ta ções que di ver sos su je i tos da es co la cri am so -
bre o en si no-apren di za gem de his tó ria – seus sen ti dos, fun da men tos e fi na li da -
des. Expres sam dis pu tas po lí ti cas, pois num cur rí cu lo al guns con te ú dos são con -
si de ra dos mais ou me nos re le van tes se gun do não so men te sua re le vân cia para a
for ma ção do alu no, mas tam bém a par tir de ju í zos ar bi tra dos por pro fes so res e
pela so ci e da de. Que pers pec ti vas edu ca ti vas se anun ci am neste mo men to? Que
si len ci a men tos es tão em cur so em cada re a li da de es co lar no en si no da his tó ria,
nes te ime di a to con tex to pós-Lei no 10.639/03? 

O mo men to nos dá a ver as di men sões éti cas do en si no de his tó ria, que
de sa fi am os do cen tes à com po si ção de uma for ma ção pro fis si o nal e de uma ação
que se jam auto-re fle xi vas e aten tas à com ple xi da de dos pro ces sos his tó ri cos; que 
se exer çam pela ex po si ção e aná li se de con tro vér si as his to ri o grá fi cas re la ti vas a
te má ti cas como a es cra vi dão e o ra cis mo e pela ul tra pas sa gem de abor da gens cal -
ca das em pri vi lé gi os, vi sões ex clu den tes da so ci e da de ou ex pli ca ções par ci a is dos 
pro ces sos his tó ri cos. Nes se sen ti do, a de fe sa dos prin cí pi os re gu la do res da Lei
no 10.639/03 in cor po ra o de sa fio do exer cí cio da do cên cia con fron ta do com an ti -
gos di le mas já co nhe ci dos dos pro fes so res/pes qui sa do res da área.

Essas ques tões nos in di cam que ne nhu ma ação do cen te é ne u tra. Até
mes mo na en to na ção da voz o pro fes sor de i xa rá im pres sa uma or dem de dis cur -
so, va len do-se de me tá fo ras, ges tos e de ma is re cur sos de lin gua gem. Se não, ve ja -
mos: fa ria al gu ma di fe ren ça enun ci ar que um qui lom bo era for ma do por es cra -
vos fu gi dos, por ne gros fu gi dos, por ne gros ou por tra ba lha do res ne gros es cra vi -
za dos? Fa ria di fe ren ça abor dar a his tó ria da Áfri ca fa zen do cla ra op ção nar ra ti va
pela pers pec ti va de co lo ni za do res ou de colonizados? Ou, ainda, optando por
abordagens “não-colonialistas”?

De todo modo, é pos sí vel com pre en der que o ad ven to da lei re fe ri da in -
tro duz no en si no de his tó ria al gu mas trans for ma ções que, se não são de todo no -
vas, re ce bem to na li da des di fe ren tes que po dem ser sen ti das em es pe ci al pela
cres cen te de man da por in ter lo cu ção e for ma ção docente – em evidência em todo
o país.

Pro cu ra re mos, da qui em di an te, pro ble ma ti zar al guns de sa fi os que se
co lo cam nes te mo men to ao en si no de his tó ria, ten do como re fe rên cia os tex tos
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da Lei no 10.639/03 e das “Di re tri zes cur ri cu la res” cor re la tas, es pe ran do con tri -
bu ir para a pro ble ma ti za ção de al guns di le mas sus ci ta dos por essa le gis la ção em
diá lo go com pro ble mas e de sa fi os lon ge vos e bas tan te fa mi li a res aos pro fis sio-
nais do en si no/pes qui sa da his tó ria.

Anti gos e no vos de sa fi os do en si no de his tó ria me di a dos pe las “Di re tri zes
cur ri cu la res” cor re la tas à Lei no 10.639/03

Os de sa fi os ve ri fi ca dos no en si no de his tó ria a par tir da Lei no 10.639/03
não são pe que nos. Di zem res pe i to, evi den te men te, às for mas como os pro fes so -
res vêm re a gin do à sua edi ção e ao va lor atri bu í do por di fe ren tes su je i tos da es co -
la à pro ble ma ti za ção do ra cis mo e ao es tu do da cul tu ra afro-bra si le i ra e afri ca na.
Esta be le ce-se, como não po de ria de i xar de ser, uma re a li da de he te ro gê nea em
que é pos sí vel en con trar mos des de pro je tos mu i to subs tan ti vos e fun da men ta -
dos, até a negação da relevância da lei para a educação histórica.

Como a le gis la ção diz res pe i to ao en si no de his tó ria es pe ci al men te por -
que pre vê a obri ga to ri e da de do en si no de de ter mi na dos con te ú dos, pres cre ven -
do in clu si ve for mas de abor da gem e te ma ti za ção con ce i tu al, é atra vés des ta cha -
ve de aná li se – os con te ú dos his tó ri cos e seus conceitos – que realizaremos a
reflexão que se segue.

Não bas ta in tro du zir con te ú dos de his tó ria e cul tu ra afro-bra si le i ra ou
afri ca na para a su pe ra ção do eu ro cen tris mo nas abor da gens his tó ri cas. O de sa fio
é a pro mo ção de um en si no-apren di za gem em que a his tó ria afri ca na e a his tó ria
eu ro péia, por exem plo, não se jam di co to mi za das, nem ide a li za das, nem tam pou -
co con tra pos tas, mas, an tes, com pre en di das em sua di nâ mi ca e cir cu la ri da de,
com as vi o lên ci as e em ba tes do pas sa do e do pre sen te, mas com as pers pec ti vas
relacionais requeridas em qualquer abordagem histórica mais substantiva. 

Da mes ma for ma, aten te mos para que o en si no-apren di za gem de his tó -
ria e cul tu ra afro-bra si le i ra não se tor ne re fém de uma “fol clo ri za ção” des po li ti -
za da, nem seja tido como mero ele men to sub mis so à for ma ção de uma su pos ta
iden ti da de na ci o nal. Para que, no es tu do das cul tu ras bra si le i ras, pos sam com -
pa re cer, de for ma po si ti va da, as cul tu ras afro-bra si le i ras (no plu ral), as sim como
tan tas ou tras cul tu ras, com pre en di das em sua di men são tam bém re la ci o nal e
com os aportes políticos, éticos e históricos que lhes são constitutivos.

Como no tex to das “Di re tri zes” com pa re cem po si ções po lí ti cas di fe ren -
tes acer ca das con fi gu ra ções his tó ri cas e con tem po râ ne as do ra cis mo bra si le i ro,
não há, ao fi nal de sua le i tu ra, como es ta be le cer com po nen tes co e ren tes para a
de fi ni ção de “que so ci e da de” se tra ta nem do que, efe ti va men te, no pla no da ação
do cen te, se ria per ti nen te. Ain da no do cu men to, é ex pres sa uma com pre en são de

29

Desafios do ensino de história no imediato contexto pós-Lei no 10.639

eh41.pdf   31eh41.pdf   31 22/7/2008   16:23:3822/7/2008   16:23:38



que a so ci e da de bra si le i ra é su pos ta men te cin di da e bi po la ri za da, uma so ci e da de
em que se opõem bran cos – em ge ral fa vo re ci dos e her de i ros do que se cha ma de
“et no cen tris mo eu ro peu” – e ne gros – em ge ral des cri tos como vi ti mi za dos e
des fa vo re ci dos, a par te con tra pos ta des se mo de lo ex pli ca ti vo.3 Se em ge ral os ne -
gros no Bra sil são de fato des fa vo re ci dos (e quan to a isso não há o que ques ti o nar
e é pre ci so agir), por ou tro lado, não há como crer que se jam os bran cos no Bra sil
con tem po râ neo os her de i ros di re tos das con cep ções de mun do dos co lo ni za do -
res, nem, tam pou co, os úni cos res pon sá ve is pe las atro ci da des co me ti das no pas -
sa do ou, ain da, que a so ci e da de bra si le i ra seja re al men te com pos ta por essa bi po -
la ri za ção sim ples, sem qua is quer nu an ces. E mais: não há como su por que exis ta
nos bran cos uma iden ti da de bran ca – es sen ci a li za da como et no cên tri ca em re la -
ção ao que se ria uma iden ti da de negra –, ou que uma das finalidades da educação
histórica de pessoas negras seja uma formação identitária predeterminada,
também nesse caso concebida de forma essencialista e, em sua face radical, até
mesmo de forma antipluralista.

No caso do Bra sil, tam bém em fun ção de sua mes ti ça gem – um fato ine -
gá vel e não me ra men te uma fi gu ra re tó ri ca – so mos qua se to dos des cen den tes de
afri ca nos, em bo ra a vi vên cia só cio-his tó ri ca te nha vi o len ta do a nos sa an ces tra li -
da de afri ca na. Qu an to a isso, o tex to das “Di re tri zes” se volt a em al guns mo men -
tos – le gi ti ma men te – para o fa vo re ci men to de afro-des cen den tes, como é pos sí -
vel ver na pá gi na 16: “di an te, tam bém, da vi o lên cia ex plí ci ta ou sim bó li ca, ge ra -
da por toda sor te de ra cis mos e dis cri mi na ções, que so frem os ne gros des cen den -
tes de afri ca nos...”. Con tu do, se pen sa mos num en si no de his tó ria plu ra lis ta na
me di da da plu ra li da de do Bra sil, se ria mais fiel à sua his tó ria que as di ver sas an -
ces tra li da des dos bra si le i ros com pa re ces sem na sua com pre en são so ci o cul tu ral,
pois, afi nal, não foi so men te a an ces tra li da de afri ca na a par te si len ci a da do nos so
mo sa i co iden ti tá rio. Na es te i ra des sa ques tão, há o ris co de uma com pre en são
pouco abrangente dos principais problemas e emblemas do Brasil histórico e de
sua realização social: afinal, com quantas exclusões históricas se fez o Brasil? 

Tam bém com pre en den do a re le vân cia da ex clu são de po pu la ções ne gras 
no pro ces so his tó ri co bra si le i ro, dá o que pen sar o fato de que o Bra sil ve nha a ser
in ter pre ta do so men te a par tir da óti ca da ex clu são his tó ri ca des sas po pu la ções (e
o pró prio tex to das “Di re tri zes”, em al guns tre chos, dá a ver essa ques tão, em es -
pe ci al quan do si na li za para a im por tân cia da his tó ria in dí ge na, por exem plo).4

O ar gu men to que se co lo ca é que fal tou uma per cep ção da com ple xi da de
da com po si ção ét ni co-iden ti tá ria bra si le i ra e das cha ma das ma tri zes de sua in -
ter pre ta ção e ex pe riên cia, in clu in do-se nes se caso sua face mes ti ça – mas não só.
A com pre en são da na tu re za das re la ções ét ni co-ra ci a is do Bra sil pode se re a li zar,
res sal te-se, não ne ces sa ri a men te por meio do que se con ven ci o nou cha mar de
abor da gens “des po li ti za das, so ci al-de mo cra tas ou ne o li be ra is”, ou por op ções
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con tra pos tas à afir ma ção e va lo ri za ção da afro-des cen dên cia. Não há como ig no -
rar as múl ti plas iden ti da des ét ni co-ra ci a is bra si le i ras, in clu in do as que são flu tu -
an tes, in ter cam bi an tes ou si len ci a das, mas não ne ces sa ri a men te re a ci o ná ri as às
ou tras múl ti plas iden ti da des. Que his tó ri as ar bi trar, nes se universo relacional?

Alguns crí ti cos já cha ma ram a aten ção para o tra ta men to des cu i da do da
ques tão das iden ti da des no tex to das “Di re tri zes” (Mat tos e Abreu, 2006), como
no caso da iden ti da de ne gra, que é po si ti va da, e ain da da iden ti da de bran ca, pres -
su pos ta, em al guns tre chos do tex to das “Di re tri zes”, como es sen ci al men te re a ti -
va ao que se cha ma de cons ciên cia ne gra. 

Mas não cus ta lem brar que a ade são a pla ta for mas iden ti tá ri as de qual -
quer na tu re za pode trans for mar o en si no de his tó ria – não sem pre ju í zos – numa
prá ti ca emi nen te men te “ca te qué ti ca”. Dis so não de cor re, evi den te men te, a ne -
ga ção de que, atra vés do en si no de his tó ria, pos sam os su je i tos as su mir no vas
pre fe rên ci as iden ti tá ri as. O pro ble ma re si de em se atri bu ir uma in ten ci o na li da -
de for ma ti va para o fa vo re ci men to de iden ti da des pres cri tas (não raro re la ci o na -
das a pla ta for mas po lí ti cas), co mu men te – e equi vo ca da men te – pos tas como me -
tas edu ca ti vas e fi na li da des do en si no de história.

Kwa me Anthony Appi ah, um dos teó ri cos da crí ti ca à apro pri a ção so ci al 
da idéia de raça, ha via aler ta do o mo vi men to pan-afri ca nis ta nor te-ame ri ca no,
no fi nal dos anos 1990, para os ris cos de se ter cri a do, na ten ta ti va de su pe ra ção da 
su pos ta pre ten são de uma he ge mo nia bran ca, uma con tra pos ta iden ti da de ne -
gra, fun da men tal men te ho mo gê nea e fixa, pres su pos ta, por exem plo, na ide a li -
za ção de um pas sa do ou uma ori gem co mum aos afro-des cen den tes. O au tor fala
dos pro ble mas de cor ren tes do com ba te a uma ten ta ti va de ho mo ge ne i za ção ét ni -
co-ra ci al com ou tro tipo de ra cis mo, aler tan do para o fato de que, ao cri ar um
“jeito de ser afri ca no” como si nô ni mo de “ser ne gro”, os mo vi men tos pan-afri ca -
nis tas e pan-ne gris tas nor te-ame ri ca nos ca í ram numa ar ma di lha po lí ti co-co n-
ce i tu al que ti nha como fun da men to os mes mos pres su pos tos a se rem com ba ti -
dos – a es sen ci a li za ção da raça e a ho mo ge ne i da de iden ti tá ria, tam bém pe ri go sas
ou equi vo ca das, mes mo quan do uti li za das em be ne fí cio de im por tan tes ca u sas
como a do pan-afri ca nis mo. Na que le con tex to, a crí ti ca cen tral de Appi ah re ca ía
so bre a cons tru ção de li be ra da de pa râ me tros iden ti tá ri os ne gros, demarcados de
maneira rígida, com evidentes perdas para a luta por uma sociedade não-racista.

A re fle xão so bre os di le mas do es sen ci a lis mo iden ti tá rio e dos usos so-
ci a is da idéia de raça é per ti nen te tam bém para o Bra sil, em es pe ci al nes te mo -
men to. Num país em que é in cô mo do fa lar em “iden ti da de bran ca”, send o isso
qua se um tabu ou, a de pen der do con tex to, pra ti ca men te uma ex pres são de ra cis -
mo, é cu ri o so que se pre ten da im pu tar ao en si no de his tó ria a ta re fa de pro mo ver
uma iden ti da de ne gra (com pre en di da, em gran de me di da, de for ma es tá ti ca).
Nes se caso, o que su po mos é um ce ná rio edu ca ti vo re ple to de mi ti fi ca ções acer ca
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des sa ta re fa de con fi gu ra ção iden ti tá ria de cri an ças e jo vens e, de novo, uma pre -
o cu pa ção com a cren ça de que, pelo en si no de al guns con te ú dos, seja pos sí vel
con fi gu rar iden ti da des, re con fi gu rar me mó ri as ou mo bi li zar pes so as para uma
cons ciên cia ci da dã. Se não há uma iden ti da de hu ma na uni ver sal, como cor re ta -
men te pres su põem as “Di re tri zes” (p. 11), tam pou co é pos sí vel vis lum brar con -
fi gu ra ções iden ti tá ri as mi ti fi ca das, fi xas ou pres su pos tas (se jam elas bran cas, ne -
gras, mes ti ças ou ou tras), ou ain da, o que é mais sé rio, as su mi das como me tas for -
ma ti vas da ação pedagógica de professores de história.

É pos sí vel di zer que o Bra sil é mais que uma na ção bi co lor em que se
opõem bran cos e ne gros, tal como nos fa zem en ten der al guns tre chos das “Di re -
tri zes”: é um país com ple xo, e, por isso, o mo de lo ex pli ca ti vo de sua his tó ria que
tem como nú cleo a po la ri za ção en tre bran cos e ne gros não é sa tis fa tó rio. Uma
das ra í zes des sa cons tru ção está li ga da, sa be mos, à for ça do pa pel que o re cur so ao 
lu gar do meio en tre bran cos e ne gros – sim bo li za do pela mes ti ça gem – exer ceu
na com po si ção do dis cur so do bran que a men to: para al çar os ne gros à con di ção
ci vi li za ci o nal pres su pos ta se ria ne ces sá rio trans for má-los em mes ti ços – bran -
que a dos –, ne gan do-lhes, por tan to, o di re i to à iden ti da de ne gra. A mes ti ça gem,
des sa for ma, te ria fun ci o na do como im pe di ti va da cons ciên cia da per ver são do
ra cis mo no Bra sil, con tri bu in do para afir mar a po si ti vi da de do bran que a men to
pela via da ne ga ção da pos si bi li da de de emer gên cia de uma iden ti da de ne gra, ex -
pres sa tam bém pelo ra cis mo con tra to dos os não-bran cos e em to das as suas rou -
pa gens. O ris co de le var esse ar gu men to à ra di ca li da de re si de em se re cri ar o Bra -
sil como um país bi co lor, o que, de fato, o Bra sil não foi e não é. A afir ma ção des se
mo de lo bi co lor é ex pres sa, gros so modo, pela ação so ci al as sen ta da na idéia da ne -
gri tu de.5

A edu ca ção das re la ções ét ni co-ra ci a is far-se-á, se gun do pres cre vem as
“Di re tri zes”, pela ex pli ci ta ção dos con fli tos ra ci a is (an tes ve la dos ou si len ci a -
dos) e pela vi su a li za ção da bi po la ri za ção his tó ri ca en tre ne gros e bran cos. Fa vo -
re ce o en ten di men to das re la ções ét ni co-ra ci a is bra si le i ras ex pli ci tar as re la ções
em que se opõem ne gros e bran cos.6 Con tu do, esse mo de lo in ter pre ta ti vo faz crer 
que essa é a po la ri za ção fun da men tal pre sen te na his tó ria do país, quan do, de
fato, o que nos in di ca a re a li da de his tó ri co-so ci al bra si le i ra é um mo de lo em que
a bran qui da de7 é al ça da à pers pec ti va iden ti tá ria pri o ri tá ria e he ge mô ni ca, e os
ou tros vi e ses iden ti tá ri os são co lo ca dos na sua pe ri fe ria, como as pi ran tes. A
com pre en são des se qua dro re quer tam bém uma cons ciên cia de que ou tras for -
mas iden ti tá ri as – in clu si ve as con si de ra das sub-re pre sen ta das – são tam bém ne -
ga das no pla no das po lí ti cas pú bli cas, ge ral e emi nen te men te universalistas. 

O que te mos, en tão, é um país em que a po la ri za ção se dá en tre os bran -
cos e os “ou tros”, clas si fi ca dos por al guns ci en tis tas so ci a is como “não-bran cos”
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(Ha sen balg, 1979), mo de lo in ter pre ta ti vo que com bi na de ma ne i ra mul ti di re-
ci o nal va riá ve is ge ra ci o na is, de raça, clas se e gê ne ro (San so ne, 2004). É com pre -
en sí vel que a are na ra ci al bra si le i ra te nha sido des cri ta como uma opo si ção sim -
ples e con tra pos ta en tre bran cos e ne gros, em es pe ci al no pro ces so de afir ma ção
do an ti-ra cis mo e de trans for ma ção da ne gri tu de em agen da pú bli ca. Há quem
afir me que não ha ve ria de ser di fe ren te, ar gu men tan do que a mes ti ça gem não se
trans for ma ria em mote para a mo bi li za ção de uma agen da an ti-ra cis mo ou em
pla ta for ma con tra a ex clu são da ma i o ria da po pu la ção ne gra do país, esta, a par -
ce la mais afe ta da pe las con se qüên ci as da de si gual da de ra ci al vi gen te. Se gun do
esse ar gu men to, a nar ra ti va da mes ti ça gem é, so bre tu do, uma ar ma di lha des mo -
bi li za tó ria da pa u ta de re i vin di ca ções de po pu la ções sub-re pre sen ta das, como a
po pu la ção ne gra, e fun ci o na como mote da com pre en são de um país sem pre con -
ce i to, porque miscigenado. 

O pro ble ma ra ci al bra si le i ro se efe ti va num ce ná rio em que es tão con tra -
pos tas, en tão, uma “bran qui da de” so lip sis ta8 ou nor ma ti va (Essed, 1991)9 e to -
das as ou tras for mas de iden ti da de, ne ga ti va das no pensamento social brasileiro. 

Adver te-se, con tu do, que, em bo ra seja uma for ma le gí ti ma de po li ti za -
ção do ra cis mo à bra si le i ra e um re cur so efi caz para o en ca mi nha men to de agen -
das pú bli cas, a ne gri tu de, tal como as su mi da pelo tex to em aná li se das “Di re tri -
zes”, pode fa vo re cer a tra du ção da are na ra ci al como um ce ná rio de bi po la ri za ção 
sim ples, com des do bra men tos sig ni fi ca ti vos para a ação do cen te e para o en si no
de his tó ria em par ti cu lar. O pro ble ma de fa zer equi va ler to dos os “ou tros” ou
“não-bran cos” a “ne gros” se ria, en tão, o da com pre en são par ci al do qua dro de
re la ções ra ci a is do Bra sil, cri an do-se um ce ná rio em que, por exem plo, a mes ti ça -
gem se trans for ma em uma “idéia fora do lu gar” e a re so lu ção dos di le mas pre -
sen tes nes sa are na ra ci al é pa u ta da pela ne ces si da de de re van che das “do res e me -
dos” ca u sa dos pela po la ri za ção bran cos x ne gros, es pe ci al men te pela hi e rar qui -
za ção e sub mis são de uns por ou tros. Sem pensar, evidentemente, nos equívocos
provocados – no ensino de história do Brasil – dessa forma de compreensão dos
processos que o país vivenciou.

Sem ne gar a for ça sim bó li ca e po lí ti ca des sa bi po la ri za ção, e mes mo suas 
ra zões e seus fun da men tos, num con tex to de luta le gí ti ma por afir ma ção de di -
reitos, res sal ta mos os ris cos de um en si no de his tó ria que faça dela – e so men te
dela – a cha ve de in ter pre ta ção da his tó ria do Bra sil e das for mas con tem po râ-
neas as su mi das pe las re la ções ét ni co-ra ci a is. Mais ain da, res sal ta mos o equí vo co
de su por que a fi na li da de úl ti ma do en si no de his tó ria pos sa ser a su pe ra ção do
ra cis mo nas re la ções so ci a is ou, no li mi te, a for ma ção de cons ciên ci as. Des sa
afir ma ção não de cor re uma ne ga ção de que o en si no de his tó ria seja pa u ta do pelo
an ti-ra cis mo e pela com pre en são das ba ses em que se as sen tou a his tó ria da ci da -
da nia no país, evi den te men te. Con tu do, isso não im pli ca re du zir a ca pa ci da de e
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fi na li da de edu ca ti va do en si no de his tó ria a esse pres su pos to: é pre ci so com pre -
en der seu pa pel numa es co la de mo crá ti ca e plu ra lis ta. 

Ao fa zer de sa pa re cer a pos si bi li da de iden ti tá ria da mes ti ça gem, ne gan -
do-lhe qual quer po si ti vi da de, a ex pli ca ção con ti da nas re co men da ções da Lei no

10.639/03 vem cor ro bo rar uma nova mis ti fi ca ção para a com pre en são do Bra sil e
tam bém, evi den te men te, para o cam po do en si no de his tó ria: uma com pre en são
das re la ções so ci a is como con fli to di re to e de fla gra do, em que se opõem er ro ne a -
men te a ne gri tu de e a bran qui tu de, vis tas como in com pa tí ve is. O que nos pa re ce
in con ci liá vel é a vi são so lip sis ta que atri bui à ne gri tu de ou à bran qui tu de qual -
quer su pe ri o ri da de so bre as de ma is for mas iden ti tá ri as, trans for man do seus
com po nen tes po lí ti cos em itens cur ri cu la res do en si no de his tó ria. 

Ao apos tar que, pelo en si no de his tó ria, será pos sí vel ga ran tir a cri a ção
de uma cons ciên cia ne gra – como pla ta for ma de com ba te ao ra cis mo ou como re -
cur so de uma edu ca ção das re la ções ét ni co-ra ci a is –, a re gu la men ta ção pode es tar 
con tri bu in do para a cri a ção de ou tro so lip sis mo, em que, por exem plo, é a ne gri -
tu de o re fe ren te, ape nas se in ver ten do a pi râ mi de racista, sem de fato educar na
perspectiva da alteridade.

Con quan to se jam emi nen te men te re la ci o na is, as di fe ren tes for mas de
ex pres são iden ti tá ria não po dem ser vis tas como es sen ci al men te con tra pos tas ou 
ad ver sas, sob pena de trans for mar mos a sala de aula de his tó ria num pal co para
um acer to de con tas. Dis so não de cor re que não pos sam emer gir for mas iden ti tá -
ri as ne ga das – como a ne gra – atra vés do en si no de his tó ria. Isso não im pli ca tam -
pou co que pelo en si no de his tó ria não se jam va lo ri za das as di fe ren tes cul tu ras,
tam bém com pre en di das pela re fle xão a res pe i to de suas sin gu la ri da des. Mas isso
não im pli ca trans for mar o en si no de his tó ria numa ação pe da gó gi ca que tem por
fi na li da de a for ma ção de cons ciên ci as iden ti tá ri as. Des sa ma ne i ra, é pos sível que 
pen se mos num en si no de his tó ria em que está pre sen te o an ti-ra cis mo, mas com -
pre en di do de ma ne i ra in clu si va, des ves ti do de qual quer fun da men to
antipluralista, inclusive das formas de identidade negra que pressupõem
investigar e transformar o Brasil pela polarização (Sansone, 2004).

 Afo ra o fato de que no Bra sil não há uma are na his to ri o grá fi ca10 a res pe i -
to da Áfri ca, é im por tan te lem brar que a pro du ção pe da gó gi ca dis po ní vel ao do -
cen te tam bém ca re ce de ma i or fun da men ta ção. Pen se mos es pe ci al men te no en -
si no de his tó ria nas sé ri es ini ci a is do en si no fun da men tal. Um dos re cur sos uti li -
za dos com bas tan te fre qüên cia por do cen tes des se grau de en si no é o da li te ra tu ra 
de tra di ção oral, ge ral men te dis po ní vel para essa fa i xa etá ria atra vés da com pi la -
ção de con tos e len das tra di ci o na is afri ca nas. Re cur so in te res san te, não so men te
por suas ine quí vo cas qua li da des, mas tam bém por que, para esse grau de en si no,
são es cas sos os ma te ri a is pe da gó gi cos vol ta dos para a his tó ria e cul tu ra afri ca na e
afro-bra si le i ra. A Áfri ca che ga a mu i tas cri an ças como um con ti nen te mi ti fi ca -
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do, ho mo gê neo, tra du zi do por nar ra ti vas que co mu men te con tri bu em para uma
per cep ção ir re al, pri mi ti vis ta e dis tan te de sua com ple xi da de cul tu ral, his tó ri ca,
po lí ti ca e so ci al. O pro ble ma pa re ce re si dir não exa ta men te na uti li za ção das nar -
ra ti vas de tra di ção oral – o que é re co men dá vel –, mas, an tes, na fal ta de pos si bi li -
da de de con fron to de fon tes e nar ra ti vas de na tu re za di ver sa, com pon do-se, ao
fim e ao cabo, por con ta da ado ção de es tra té gi as pe da gó gi cas fra gi li za das, um ce -
ná rio por ve zes idí li co, épi co, glo ri o so, mí ti co ou até mes mo “pri mi ti vo” da Áfri -
ca, além de uma ima gem da “cul tu ra” da África também homogeneizada. 

É pos sí vel pre sen ci ar mos, tam bém, mo vi men tos – le gí ti mos e ne ces sá -
ri os – de va lo ri za ção da Áfri ca, es tu da da em sua po si ti vi da de e ex pres si vi da de
his tó ri ca, so ci al e ar tís ti ca. Ou, ain da, pro je tos edu ca ti vos em que a Áfri ca é com -
pre en di da à luz da vi ti mi za ção so fri da nos mo vi men tos co lo ni za do res. Embo ra
se jam for mas pla u sí ve is de es tu do da his tó ria da Áfri ca, o que se ve ri fi ca, con tu -
do, na es te i ra de mu i tas des sas pro pos tas edu ca ti vas, é a di fu são de uma ide a li za -
ção da his tó ria do con ti nen te, prin ci pal men te em seu pe río do pré-co lo ni al, em
que a co lo ni za ção não raro fi gu ra como úni co pro ces so res pon sá vel pelo qua dro
de de vas ta ção con tem po râ nea do con ti nen te e pela des tru i ção de suas ma tri zes
cul tu ra is ge nu í nas. Mais com ple xo, con tu do, do que nos dá a ver esse qua dro, é o
de sa fio de pen sar mos em co lo ni za do res com per fis he te ro gê ne os, Áfri cas con -
tem po râ ne as di ver sas e pro ces sos co lo ni za tó ri os tam bém di fe ren ci a dos. Isso im -
pli ca pro ble ma ti zar as de ci sões po lí ti cas ne go ci a das por grupos africanos no
compasso da implantação histórica do processo colonial – como, da mesma
forma, do processo ambíguo que ficaria historicamente conhecido como a
“descolonização” africana.

Como é sa bi do, nes sa re gu la men ta ção le gal está pre vis ta a abor da gem da 
his tó ria e cul tu ra afro-bra si le i ra, tal vez a ex pres são mais flu i da des se ce ná rio.
Uma das abor da gens mais con ven ci o na is é tra du zi da pela apro pri a ção po si ti va -
da de com po nen tes dis tin ti vos de tra di ções re li gi o sas, cu li ná ri as e lin güís ti cas
de ori gem ou in fluên cia afri ca na para a com po si ção de um mo sa i co de re gis tros
afro-bra si le i ros no Bra sil con tem po râ neo. Essa op ção tal vez so men te re for ce a
es sen ci a li za ção da cul tu ra afro-des cen den te, em es pe ci al quan do ali nha va da a
re pre sen ta ções como  o “je i to pró prio de ser”11 do afro-bra si le i ro: ima gem re la -
ci o nal da sub-re pre sen ta ção dos ne gros no Bra sil his tó ri co. Essa é tal vez, à se me -
lhan ça do que se ob serv a com ou tras co mu ni da des di as pó ri cas, uma ela bo ra ção
mi ti fi ca da da Áfri ca-mãe, o re sul ta do de um viés es tru tu ra dor da iden ti da de so -
ci al e his to ri ca men te com par ti lha da em um novo am bi en te em que a co mu ni da -
de – aqui, afro-des cen den te – se vê como mi no ria “ame a ça da” de dis so lu ção, por -
que de sen ra i za da. A mi ti fi ca ção da Áfri ca an ces tral, as sim, res pon de à dis so lu -
ção iden ti tá ria – ab so lu ta men te pla u sí vel – ca u sa da pelo de sen ra i za men to, mas
não de ve ria ser vis ta – no en si no de his tó ria – de for ma acrí ti ca. Nes se caso, é pre -
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ci so com pre en der e ava li ar os pro ble mas ad vin dos de uma ide a li za ção da ma triz
de ori gem afri ca na. Se, por um lado, são im por tan tes to das as an ces tra li da des de
que se com põem a his tó ria bra si le i ra e suas cul tu ras, não há como su por que pelo
en si no de his tó ria se de ve ria su per va lo ri zar umas em de tri men to de ou tras. A
ne ces sá ria afir ma ção da an ces tra li da de afri ca na não de ve ria im pli car, por tan to, a 
ne ga ção da im por tân cia de ou tras an ces tra li da des, inclusive as européias. 

No mais, há que se res sal tar a po si ti vi da de ine quí vo ca que me tas como a
da de mo cra cia ra ci al (ou qual quer ou tro nome que se lhe dê, como pers pec ti va da 
igual da de ra ci al) têm para uma so ci e da de que se quer plu ral. Não há como ne gar,
en tre tan to, que o Bra sil não é de fato uma de mo cra cia ra ci al tal como pro pa la do
pelo pen sa men to ra cis ta des de o sé cu lo XIX. Entre tan to, não se ria ra zoá vel abo -
lir a meta da de mo cra cia ra ci al do ho ri zon te de pers pec ti vas po si ti vas de um Bra -
sil in clu si vo. Se res sig ni fi ca da, des ves ti da de seu com po nen te hi e rar qui zan te, a
de mo cra cia ra ci al é me nos uma idéia a ser des mas ca ra da e mais uma pos si bi li da -
de de re a li za ção so ci al. Tam bém por isso é im por tan te en ten der o pa pel que pode
ocu par a idéia de mes ti ça gem, com pre en di da como for ma iden ti tá ria le gí ti ma na 
con tem po ra ne i da de, da mes ma ma ne i ra des ves ti da de seu viés his tó ri co des mo -
bi li za tó rio, mas, an tes, ple na de al te ri da de. Como diz Her ma no Vi a na: “Aque la
co i sa do bebê e da água do ba nho: para se li vrar do mito da de mo cra cia ra ci al
joga-se fora a va lo ri za ção da mes ti ça gem” (Vi a na, 2004: 6).

No mais, tam bém nos pa re ce em ble má ti ca a apro pri a ção, no en si no de
his tó ria, das con tri bu i ções his to ri o grá fi cas dos úl ti mos anos, que vi ri am a re in -
ter pre tar o pro ces so es cra vis ta no Bra sil. É pos sí vel que al guns pro fes so res da
edu ca ção bá si ca es te jam en si nan do uma his tó ria da es cra vi za ção de po pu la ções
ne gras pela abor da gem pra ti ca men te ex clu si va de si tu a ções de re sis tên cia à es -
cra vi dão. Esse mo vi men to, tri bu tá rio, à sua ma ne i ra, do ad ven to de uma his to -
riogra fia que revê abor da gens vi ti mi zan tes e pa tri ar ca lis tas da his to ri o gra fia
pre ce den te, tal vez con tri bua para a con fi gu ra ção de um ou tro ima gi ná rio a res -
pe i to da es cra vi dão: o de que foi pos sí vel aos afri ca nos tra zi dos ao Bra sil e aos
seus des cen den tes cons tru ir es tra té gi as per ma nen tes e efi ca zes de re sis tên cia,
au to ri zan do-nos a di zer que a es cra vi dão ne gra no Bra sil foi bran da, ou até mes -
mo, na ra di ca li da de des sa ar gu men ta ção, uma es cra vi dão “be nig na” em ra zão da 
for ça do pro ces so de re sis tên cia – evi den te men te im por tan te de ser es tu da da,
sem que, con tu do, se cri em fal se a men tos his tó ri cos que só vi ri am a pre ju di car a
in ter pre ta ção da his tó ria do pro ces so es cra vis ta co lo ni al. Mais uma vez, per de o
en si no de his tó ria ao op tar não pela aná li se das con tro vér si as e di fe ren tes abor -
da gens dos pro ces sos his tó ri cos, mas por uma ten dên cia – e suas pos si bi li da des
de apro pri a ção – que pro por ci o na, não ra ra men te por con ta da par ci a li da de das
nar ra ti vas, al guns equí vo cos de in ter pre ta ção. Esse é um exem plo de que são
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mais com ple xas do que apa ren tam as re la ções en tre o en si no de his tó ria e a pro -
du ção his to ri o grá fi ca em cada con tex to.12

Há, re co nhe ça mos, um gran de de sa fio de for ma ção pela fren te, que não
se re a li za rá sa tis fa to ri a men te por meio de ações pon tu a is e frag men ta das – uma
ro ti na mu i to en con tra da em es co las bra si le i ras. A dis per são con ce i tu al e teó ri ca
que vi go ra no que se ref er e à pro ble má ti ca ra ci al bra si le i ra tam bém con tri bui
para plu ra li zar o de ba te, tor nan do-o com ple xo (como deve ser), mas pro va vel -
men te fa vo re cen do a in se gu ran ça no cam po da atu a ção do cen te. Som e-se a isso a
dis per são e he te ro ge ne i da de dos ma te ri a is pe da gó gi cos dis po ní ve is ao en si -
no-apren di za gem em di fe ren tes ní ve is de en si no. Há, tam bém, um uni ver so he -
te ro gê neo de re co men da ções pe da gó gi cas, que in clui des de a su per va lo ri za ção
de da tas cí vi cas (al gu mas de las re con fi gu ra das à luz de no vas agen das po lí ti cas),
pas san do pela re e di ção de nar ra ti vas he rói cas e pela cri a ção de pro pos tas pro ble -
ma ti za do ras de nar ra ti vas es te re o ti pa das acer ca da his tó ria da Áfri ca e da es cra -
vi dão ne gra no Brasil, por exemplo.

Mu i tos pro fes so res si na li zam para a ne ces si da de de pro mo ção de ações
per ma nen tes, que pro por ci o nem uma in te gra ção de agen das en tre as dis ci pli nas
es co la res e en tre as es co las, e que pos sam fa vo re cer a po ten ci a li za ção do tra ba lho
dos pro fes so res. As da tas cí vi cas, em bo ra se jam óti mas opor tu ni da des para a
ressig ni fi ca ção pela es co la de con cep ções his tó ri cas, não bas tam, se to ma das de
ma ne i ra iso la da, ao en si no de his tó ria numa pers pec ti va re no va da. É pre ci so
com por um uni ver so de re fle xões em tor no de las (não so men te as da tas cí vi cas,
mas to das aque las di tas ce le bra ti vas), que in te grem e po ten ci a li zem as ações dos
pro fes so res. Re a fir ma-se, nesse sen ti do, a re le vân cia da de man da do cen te por in -
te gra ção de agen das com pos tas por ações in te gra das e pe rió di cas, e não como se
vê co mu men te, atra vés de uma ação edu ca ti va re a li za da por meio de um ca len dá -
rio de even tos es po rá di cos, des co ne xos, não raro re du zi dos a da tas cí vi cas em ble -
má ti cas, como é o caso do dia “20 de no vem bro”.

No diá lo go com a re no va ção do en si no de his tó ria, por exem plo, si na li -
za mos para a ne ces si da de de ob servarmos o ne ces sá rio rom pi men to com um en -
si no afi na do com a he ro i ci za ção de su je i tos e per so na gens – pre sen ça, aliás, bas -
tan te lon ge va no en si no de his tó ria. De pra ti car mos um en si no de his tó ria vol ta -
do so bre tu do para uma com pre en são dos pro ces sos e das in ter pre ta ções his tó ri -
cas. Per ma ne ce, nes se novo ce ná rio, todo o apren di za do ad vin do de mo vi men tos 
fa vo rá ve is a um en si no de his tó ria mar ca do pela com pre en são das con tro vér si as,
ad ver so a in ter pre ta ções mo no lí ti cas, ge ne ra li zan tes ou di co tô mi cas e pela mera
glo ri fi ca ção de per so na gens. Há tam bém um te mor de que o en si no de his tó ria
es te ja vi ven ci an do a ilu são de que é pos sí vel, pela ele i ção de con te ú dos
específicos, “dirigir consciências ou memórias” (Laville, 1999). 
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Em to dos os sen ti dos, o mo men to pede aos pro fes so res que en fren temos
o de sa fio do de ba te, da atu a li za ção his to ri o grá fi ca e da tro ca de ex pe riên ci as. Afi -
nal, a do cên cia é uma pro fis são que se apren de tam bém atra vés da prá ti ca co ti di -
a na e, não cus ta di zer, com par ti lha da. 

Notas

1. Re la tó rio do Pa re cer 3/2004, apro va do
em 10 de mar ço de 2004 pelo Con se lho
Na ci o nal de Educação. 

2. Chris ti an La vil le, em ar ti go da ta do de
1999, já apon ta va para esta apro pri a ção
es tra té gi ca do en si no de his tó ria como
ins tru men to de luta po lí ti ca: “É
in te res san te no tar quan to in te res se,
quan ta vi gi lân cia e quan tas in ter ven ções
o en si no de his tó ria sus ci ta nos mais al tos 
ní ve is. A his tó ria é cer ta men te a úni ca
dis ci pli na es co lar que re ce be
in ter ven ções di re tas dos al tos di ri gen tes e 
a con si de ra ção ati va dos par la men tos.
Isso mos tra quão im por tan te é ela para o
po der” (1999: 130). A res pe i to da
pro ble ma ti za ção da te má ti ca das
identidades nacionais no ensino de
história, ver especialmente Ramón Facal
(2002).

3. Ver o tre cho das “Di re tri zes”:
“Con vi vem, no Bra sil, de ma ne i ra ten sa,
a cul tu ra e o pa drão es té ti co ne gro e
afri ca no e um pa drão es té ti co e cul tu ral
bran co eu ro peu” (2004: 8).

4. Se o mo vi men to pos to é o de su pe ra ção 
das pro vá ve is la cu nas te má ti cas no
en si no de his tó ria no Bra sil,
pro va vel men te uma das la cu nas de i xa das
no ras tro da Lei no 10.639/03
(evi den te men te de toda a re fle xão so bre a 
his tó ria bra si le i ra) diz res pe i to ao en si no
de his tó ria in dí ge na. Um dos re cen tes
des do bra men tos des sa dis cus são, mas
não so men te, re sul tou na apro va ção da

Lei no 11.465/08, que al te rou um ar ti go
da Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção
Na ci o nal em vi gor e subs ti tu iu a Lei 
no 10.639/03. Essa re fle xão so bre o
ad ven to da obri ga to ri e da de do en si no de
his tó ria de di fe ren tes gru pos e
populações mereceria contribuição mais
aprofundada do que é possível no âmbito
deste artigo.

5. Pode-se con si de rar que os mo vi men tos 
in ti tu la dos de afir ma ção da ne gri tu de,
tan to na Eu ro pa quan to nas Amé ri cas e
mais tar di a men te na Áfri ca, são
tri bu tá ri os de uma cons ciên cia
pan-afri ca na, in clu in do os afri ca nos na
diás po ra. No Bra sil, os mo vi men tos de
afir ma ção da ne gri tu de, como ação
po lí ti ca or ga ni za da, têm suas ori gens nas
ações da Fren te Ne gra Bra si le i ra; na
con tem po ra ne i da de, os mo vi men tos de
afir ma ção e luta pela ne gri tu de e o di re i to 
à afro-des cen dên cia, in clu in do a
va lo ri za ção de sua his tó ria, me mó ria e
he ran ça cul tu ral, têm con cep ções plu ra is
a res pe i to das for mas de luta e
en ca mi nha men to das pla ta for mas
po lí ti cas e afir ma ti vas no país. Ver a
res pe i to, en tre ou tros, Mu nan ga (1988);
Ri be i ro (1995); San so ne (2000). O tex to
das Di re tri zes, para o que nos in te res sa,
se gue a ten dên cia ex pres sa em au to res
li ga dos a mo vi men tos de ação afir ma ti va, 
e afir ma que “ser ne gro no Bra sil não 
se li mi ta às ca rac te rís ti cas fí si cas.
Trata-se, também, de uma escolha
política” (2004: 8).
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6. Ver o tre cho a se guir: “O su ces so das
po lí ti cas pú bli cas de Esta do,
ins ti tu ci o na is e pe da gó gi cas, vi san do a
re pa ra ções, re co nhe ci men to e va lo ri za ção 
da iden ti da de, da cul tu ra e da his tó ria
dos ne gros bra si le i ros de pend e
ne ces sa ri a men te de con di ções fí si cas,
ma te ri a is, in te lec tu a is e afe ti vas
fa vo rá ve is para o en si no e para
apren di za gens; em ou tras pa la vras, to dos
os alu nos ne gros e não ne gros, bem como
seus pro fes so res, pre ci sam sen tir-se
va lo ri za dos e apo i a dos. De pend e
tam bém, de ma ne i ra de ci si va, da
re e du ca ção das re la ções en tre ne gros e
bran cos, o que aqui es ta mos de sig nan do como 
re la ções ét ni co-ra ci a is” (Bra sil, Di re tri zes,
2004: 8, grifos nossos).

7. Di fe ren te men te das te o ri as que
fun da men ta vam as idéi as da su pre ma cia
bran ca e, por tan to, de toda for ma de
ra cis mo con tra não-bran cos, os teó ri cos
da bran qui da de pos tu lam o po der
sim bó li co da idéia de bran qui da de para
ex pur gar as so ci a ções do mi na do ras
his to ri ca men te as so ci a das ao
bran que a men to, tra du zin do a
bran qui da de sob no vas rou pa gens e sem
as so ci a ções ho mo ge ne ís tas ou ra cis tas.
Como uma das in ter pre ta ções do sis te ma
ra ci al bra si le i ro, a bi po la ri za ção en cer ra a 
bran qui da de numa res pon sa bi li da de
ines ca pá vel, as so ci an do-a
ir re me di a vel men te ao pres tí gio so ci al,
eco nô mi co e po lí ti co (Ware, 2004: 8), e
tam bém à res pon sa bi li da de pe las
ar bi tra ri e da des con tra po pu la ções ne gras
co me ti das his to ri ca men te e ain da
sen ti das. Send o a hi e rar qui za ção
ét ni co-ra ci al um cons tru to so ci al,
tam bém o é a idéia de bran qui da de
con ce bi da como es sen ci al men te ra cis ta.
Des sa ma ne i ra, o po der ex clu den te e
des tru ti vo da bran qui da de pode ser
des cons tru í do, fa zen do sur gir
pos si bi li da des de in ter pre ta ção da
ques tão ra ci al bra si le i ra e de suas
al ter na ti vas de cons ciên cia so ci al com
vis tas à su pe ra ção de qual quer for ma de

vi o lên cia sim bó li ca. A su pre ma cia
bran ca, em bo ra sen ti da na ex pe riên cia
só cio-his tó ri ca, é, con tu do,
per ma nen te men te ne ga da. Como
pro ce der à res sig ni fi ca ção da
bran qui da de num ce ná rio de ba i xa
cons ciên cia da ho mo ge ne i da de racista
impressa culturalmente a essa forma
identitária na construção histórica do
racismo no Brasil? Como evitar opor à
branquidade solipsista outras formas
também equivocadas de interpretação da
realidade sócio-ra cial, como se vê, em
alguma medida, nas plataformas de
negritude?

8. O so lip sis mo, para uti li za ção nes se
con tex to, con sis ti ria em trans for mar-se
um re fe ren te (a bran qui da de) em
re fe ren te úni co para a com pre en são des sa 
pró pria re a li da de, dis so de cor ren do o fato 
de que a per cep ção é as su mi da como a
me di da da re a li da de, tida, en tão, como o
pró prio mun do. Em re fle xão so bre os
pa ra do xos do so lip sis mo, Witt gens te in
di ria que o so lip sis mo ab so lu to é
im pra ti cá vel, uma vez que, ao cri ar a
re a li da de do “eu”, esse mes mo eu o faz de 
ma ne i ra re la ci o nal, lo ca li zan do, por tan to, 
um ou tro (seu vi zi nho) di fe ren te e
po ten ci al men te ca paz de pro du zir ou tras
per cep ções de re a li da de di fe ren tes
da que la úni ca pres su pos ta pela per cep ção 
so lip sis ta (Tu gend hat, 1992). O in te res se
des ta re fle xão para a com pre en são dos
me ca nis mos do ra cis mo his tó ri co
bra si le i ro está em que, ao cri ar a
nar ra ti va do per cur so do bran que a men to
como re a li za ção iden ti tá ria do Bra sil, não 
foi pos sí vel (como se pre ten dia) su pri mir
a dis per são iden ti tá ria so ci al, dis per sa e
re gi o na li za da, con fi gu ran do-se, en tão,
um mo sa i co de ten sões em que, mes mo
es tan do o bran que a men to no cen tro e as
ou tras ma ne i ras iden ti tá ri as na sua
pe ri fe ria, não foi pos sí vel va li dar a
pre ten são de to ta li da de e o ide al de
ho mo ge ne i da de ét ni co-ra ci al
pres su pos tos nas nar ra ti vas de sua
pse u do-de mo cra cia ra ci al. Alçan do a

Desafios do ensino de história no imediato contexto pós-Lei no 10.639

39

eh41.pdf   41eh41.pdf   41 22/7/2008   16:23:3922/7/2008   16:23:39



bran qui da de à con di ção de nor ma, e os
não-bran cos à de as pi ran tes, o ra cis mo
bra si le i ro lo ca li zou a mes ti ça gem como
nar ra ti va de uma per ver são im pe tra da
con tra ne gros, im pe di dos de op ções
iden ti tá ri as não-bran cas. O sis te ma
com ple xo e fi li gra na do de clas si fi ca ção
ra ci al no Bra sil, é vis to, en tão, como
par te do mito da de mo cra cia ra ci al,
res pon sa bi li za do, en tão, por mas ca rar a
di vi são bi po lar dos bra si le i ros en tre
bran cos e ne gros (Ware, 2004: 8). A
pos tu ra so lip sis ta pode ser sen ti da no
Bra sil con tem po râ neo quan do se su põe,
por exem plo, que clas si fi car as pes so as
como bran cas é a nor ma, send o to das as
ou tras pes so as ra ci a li za das (Ware, 2004:
9); é pro vá vel que seja sen ti da tam bém
quan do em al guns ca sos a
al ter-clas si fi ca ção de ne gros se
trans for ma em nor ma, send o
con si de ra das a priori despolitizadas ou até 
mesmo racistas aquelas pessoas que se
vêem como brancas ou mestiças ou
classificam os outros como brancos ou
mestiços.

9. Nes se caso, po de ría mos di zer de uma
“bran qui da de nor ma ti va”: “O dis cur so
do ra cis mo está se tor nan do cada vez
mais im preg na do de no ções que
atri bu em de fi ciên ci as cul tu ra is a
mi no ri as ét ni cas. Essa cul tu ra li za ção do
ra cis mo cons ti tui a subs ti tu i ção do
de ter mi nis mo bi o ló gi co pelo cul tu ral.
Isto é, um con jun to de di fe ren ças ét ni cas
re a is ou atri bu í das, re pre sen tan do a
cul tu ra do mi nan te como send o a nor ma,
e as ou tras cul tu ras como diferentes,
problemáticas e, geralmente, também
atrasadas” (Essed, 1991: 174).

10. A ex pres são “are na his to ri o grá fi ca” é
aqui uti li za da para ex pres sar um ce ná rio
de pro du ção in ter pre ta ti va so bre a Áfri ca, 
sua his tó ria e cul tu ra, em que seja
pos sí vel ve ri fi car a pre sen ça de um
subs tan ci al es for ço in ves ti ga ti vo e
re fle xi vo, ex pres so tam bém por meio de
di fe ren tes ten dên ci as e con tro vér si as,

além da exis tên cia de de ba te en tre
pro fis si o na is so bre mé to dos, fon tes e
for mas de te ma ti zar, pes qui sar e
com pre en der a his tó ria da Áfri ca. A
des pe i to do es for ço in ter pre ta ti vo
re a li za do pe los pi o ne i ros cen tros de
pes qui sa e es tu do so bre a Áfri ca no
Bra sil, como é o caso do Cen tro de
Estu dos Afro-Ori en ta is (cri a do em 1959
na Uni ver si da de Fe de ral da Ba hia), do
Cen tro de Estu dos Afri ca nos (cri a do em
1963 na USP sob a de no mi na ção Cen tro
de Estu dos e Cul tu ra Afri ca na) e do
Cen tro de Estu dos Afro-Asiá ti cos (cri a do 
em 1973 na Uni ver si da de Cân di do
Men des, tri bu tá rio do ex tin to Cen tro de
Estu dos Afro-Asiá ti cos), e tam bém por
cen tros e nú cle os de es tu dos cri a dos a
par tir dos anos 1990 den tro do pro ces so
de re fle xão so bre a im por tân cia da Áfri ca
para a com pre en são do Bra sil, essa
pro du ção vi ven cia, sal vo o es for ço
in di vi du al de seus ex ce len tes
pes qui sa do res, al guns im pas ses e
pro ble mas, como, por exem plo, o da
in ves ti ga ção da his tó ria da Áfri ca pelo
viés ex clu si vo de sua im por tân cia ou
re le vân cia para a com pre en são do Bra sil
(Zam pa ro ni, 2007). Esse mo vi men to,
em bo ra le gí ti mo, se so bre põe
le gi ti ma men te a es for ços in ves ti ga ti vos
mais abran gen tes acer ca da his tó ria da
Áfri ca em suas es pe ci fi ci da des (re gi o na is, 
so ci a is e cul tu ra is). O que se ve ri fi ca,
en tão, é um con tex to em que há es for ços
sig ni fi ca ti vos de in ter pre ta ção da his tó ria 
da Áfri ca no Bra sil, em es pe ci al por seu
in te res se para a com pre en são da diás po ra, 
mas que se en con tram ain da dis per sos e
são evi den te men te la cu na res. Som e-se o
fato de que não há his to ri o gra fia afri ca na
ou so bre a Áfri ca em mol des “aca dê mi cos 
oci den ta is” dis po ní vel no Bra sil.
Ade ma is, é ain da pou co subs tan ti va a
di fu são so ci al do que se pro duz no Bra sil
so bre his tó ria da Áfri ca, e é pro vá vel que
so men te da qui a três anos co me ce a
es co la brasileira a se apropriar dessa
produção. Talvez também conscientes
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dessa precariedade, nem a Lei nem as
Diretrizes falam em “Historiografia da
África”. Aliás, o termo “historiografia”
não comparece em nenhum momento
nessa regulamentação, o que
provavelmente também revela a
inexpressiva participação dos
historiadores em seu processo de
formulação e validação legal.

11. “O en si no de Cul tu ra Afro-Bra si le i ra
des ta ca rá o je i to pró prio de ser, vi ver e
pen sar ma ni fes ta do tan to no dia-a-dia,
quan to em ce le bra ções como con ga das,
mo çam bi ques, en sa i os, ma ra ca tus, ro das
de sam ba, en tre ou tras”  (Bra sil,
Diretrizes, 2004: 13, grifos meus).

12. É im por tan te res sal tar que essa
com ple xi da de de que fa la mos deve-se a
uma sé rie de fa to res con ju ga dos (como,
por exem plo, o dis tan ci a men to en tre as
re fle xões pro du zi das na uni ver si da de e
em es co las da edu ca ção bá si ca, e, pela
mes ma ra zão, en tre a pro du ção

his to ri o grá fi ca e a pro du ção di dá ti ca de
his tó ria). Dis tan ci a mo-nos das aná li ses
que tri bu tam aos pro fes so res da edu ca ção 
bá si ca, e a eles ex clu si va men te, o
des pre pa ro para uma abor da gem
pro ble ma ti za do ra e abran gen te da
his to ri o gra fia na aula de his tó ria.
Embo ra seja este um com po nen te
pre sen te ao en si no de his tó ria, ele não
ex pli ca, iso la da e ex clu si va men te, o
ce ná rio ve ri fi ca do em al gu mas si tu a ções,
em que a his to ri o gra fia, em bo ra
ama du re ci da na abor da gem de te má ti cas
es pe cí fi cas, não com pa re ce no en si no de
his tó ria de ma ne i ra subs tan ti va.
Ade ma is, é pre ci so lem brar que o
co nhe ci men to pro du zi do em sala de aula
de his tó ria tem ou tras fi na li da des, ou tros
fundamentos e, como afirmam alguns
teóricos, outra epistemologia que aquela
que rege a produção do conhecimento
histórico acadêmico (Chervel, 1990;
Goodson, 1997; Juliá, 2002). 
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Re su mo
Este ar ti go pro põe re fle xões so bre os de sa fi os que se co lo cam aos do centes no
ce ná rio edu ca ci o nal pos te ri or à Lei no 10.639/03, que ins ti tu iu a
obri ga to ri e da de do ensi no de his tó ria e cul tu ra afro-bra si le i ra e afri ca na e da
edu ca ção das re la ções ét ni co-ra ci a is na edu ca ção bási ca. Pro ble ma ti zan do
pres su pos tos e pa ra do xos pre sen tes no tex to da lei e das di re tri zes cor re la tas,
iden ti fi cam-se os im pac tos, de sa fi os e des do bra men tos teó ri co-prá ti cos de sua
re cep ção no en si no de história.
Pa la vras-cha ve: Lei no 10.639, en si no de his tó ria, prá ti ca do cen te

Abstract 
This pa per pro po ses re flec ti ons on the chal len ges fa ced by te a chers af ter the
Law 10.639/03 in tro du ced the te a ching of Afro-Bra zi li an and Afri can his tory
and cul tu re, and of eth nic and race re la ti ons, in ele men tary edu ca ti on in
Bra zil. Whi le dis cus sing pre sump ti ons and pa ra do xes in the text of the law, it
iden ti fi es its im pacts, its chal len ges and its the o re ti cal and prac ti cal
con se quen ces in his tory te a ching.
Key words: Law 10.639; his tory te a ching; te a ching prac ti ce.

Ré su mé
L’ar ti cle con ti ent des réfle xi ons sur les dé fis po sés aux en se ig nants par la Loi
no 10.639/03, qui a ren du obli ga to i re l’en se ig ne ment de l’his to i re et de la
cul tu re Afro-Bré si li en ne et Afri ca i ne, ain si que des rap ports
éthniques-ra ci a ux, au ni ve au de l’é du ca ti on élé men ta i re au Bré sil. En
dis cu tant des présup positi ons et des pa ra do xes présents dans le tex te de la loi,
il iden ti fie ses im pacts, ses défis, et ses dé dou ble ments théo ri ques et pra ti ques
sur l’en se ig ne ment d’his to i re.
Mots-clés: Loi 10.639/03, en se ig ne ment d’his to i re, pra ti que de
l’en se ig ne ment.
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