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Introdução

Por trabalhar com duas categorias essenciais para a com-
preensão da experiência humana, tempo e espaço, a História é por 
excelência a disciplina da diversidade, já que trata de lugares e prá-
ticas sempre diferentes, sempre outros, sempre estrangeiros para 
aqueles que os vêem de fora. Entretanto, a História foi angariando 
em torno de si, devido à responsabilidade que assumiu, ainda no 
século XIX, para justificar a formação dos Estados Nacionais, a ideia 
de criadora, formadora, produtora de identidades.

 Todavia, este imaginário que se propagou sobre a História, 
enquanto responsável por criar uma consciência nacional, já fora 
superado. Apesar disso, o senso comum, de forma inconsciente, 
ainda responsabiliza a História por ser formadora ou conformado-
ra de identidades. O termo identidade deve ser compreendido aqui 
como forma pela qual um indivíduo se reconhece enquanto perten-
cente a uma “classe” ou grupo, quer seja por semelhanças físicas, 
ideológicas ou sociais. 

De acordo com o dicionário Michaelis1, o significado da pa-
lavra identidade quer dizer: “igualdade cujos membros são iden-

1 Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index. php?lin-
gua=portugues-portugues&palavra=identidade
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ticamente os mesmos”. Apesar de que esta significação restrinja 
bastante a amplitude de um conceito como é o de identidade, que 
pode ser amplamente trabalhado se atentarmos não para o seu sig-
nificado físico, material e real, mas para o social e, acima de tudo 
cultural e simbólico.

Nesse sentido, podemos associar ao termo identidade a 
discussão que fora propalada por E. P. Thompson sobre a ideia de 
classe vista a partir de baixo. Nessa perspectiva, é possível promo-
vermos um atrelamento entre o termo classe e identidade, possibi-
litada a partir de uma questão mesma cultural. 

Nesse ínterim, é que reside a importância da escola e, conse-
quentemente, do Ensino de História, pois de acordo com as Diretri-
zes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Ra-
ciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana:

A escola tem o papel preponderante para a eliminação das 
discriminações e para a emancipação dos grupos discrimi-
nados, ao proporcionar acesso ao conhecimento científico, 
a registros culturais diferenciados, à conquista de racionali-
dade que rege as relações sociais e raciais, a conhecimentos 
avançados, indispensáveis para a consolidação e concerto 
das nações como espaços democráticos e igualitários. (BRA-
SIL, 2004, p. 15).

Dessa forma, a íntima relação que se estabelece entre Ensino 
de História e uma educação voltada para a diversidade, definem a 
quebra das fronteiras dos individualismos exacerbados que se con-
figuram em nossa sociedade contemporânea nas esferas “raciais”, 
religiosas, políticas e sexuais, materializados como conceitos pré-
vios formulados a partir de fundamentações obtusas. 

Nessa perspectiva, a História deve assumir um compromisso 
para com a formação reflexiva, mas que privilegie também a cons-
cientização desses cidadãos, para que não formemos apenas seres 
inertes, presos em universos apenas seus, criando fantasias reais 
com as quais se contentam com grande esmero.
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Temos a obrigatoriedade de desconstruirmos pensamentos 
totalizantes, que acabam por esconder a realidade em falsas super-
fícies lisas, sem rugas, pregas e nem ornatos. Estas são recheadas 
de perigos, pois criam a ideia de polidez, apesar de esconderem a 
fragilidade com a qual foram construídas por meio de disputas, de 
lutas, de choques e embates. Cuja parte vencedora é a grande res-
ponsável por radicar suas verdades, “moralmente” edificantes.

Apesar dos diversos pontos que são colocados pelos Currí-
culos Oficiais os professores, como forma de resistência, acabam 
por quebrar, para o bem ou para o mal do alunato, as regras que são 
impostas a sua prática pedagógica. Nesse sentido, podemos visua-
lizar que as Diretrizes são relegadas, esporadicamente, ao esqueci-
mento, proposital talvez, por professores temerosos de abandona-
rem seus espaços de segurança e que acabam por lançar ou cultivar 
sementes de preconceitos, ao temer expor determinados assuntos, 
a exemplo o caso das cotas para ingresso no sistema de educação 
pública superior, da própria sexualidade, entre outras.

A proposta governamental que está inserida nas Diretrizes 
vai de encontro com as práticas pedagógicas de professores que 
possuem posturas antiquadas, pois se inserem dentro de um grupo 
que não responde as demandas da sociedade do século XXI. Assim, 
sendo o produto de várias reivindicações de grupos sociais ditos 
“minoritários”, mas que reivindicavam melhorias para uma signi-
ficativa parte da população brasileira, foi aprovada e sancionada a 
Lei 10.639/2003 que:

[...]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 obrigatorie-
dade da temática “História e Cultura Afro- Brasileira”[...]2

 Já passados exatamente 10 anos da implantação da referida, 
as mudanças que foram introduzidas no plano prático do ambiente 
2 BRASIL, Lei 10.639, de 9de janeiro de 2003. D.O.U de 10/01/2003.
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da sala de aula, ainda são mínimas, pois não suprem as carências, 
cada vez mais exacerbadas, que se configuram a partir das deman-
das que a fizeram emergir. Há falta no próprio processo de for-
mação docente, já que não existem disciplinas tanto obrigatórias, 
quanto optativas, que possibilitem uma formação que tenha em 
vista as relações étnico-raciais, considerada basilar para responder 
as questões que estão sendo levantadas a respeito da inserção do 
negro na sociedade brasileira.

Muito se tem discutido sobre a questão das cotas raciais, que 
abrangem negros e índios nas universidades brasileiras. Essas dis-
cussões são pautadas por duas tangentes a temática: a questão da 
compensação aos negros e a ideia da fomentação de um novo tipo 
de preconceito.

Esses professores podem muito bem serem considerados 
enquanto seres que vegetam, por temerem a saída de suas zonas de 
conforto, eles devem ser lançados as torrentes do mundo globaliza-
do moderno, multifacetado. O caso do Brasil, bastante peculiar de-
vido a sua formação histórica e racial, que clama, dia após dia, pela 
extrema necessidade de se reverem seus conceitos excludentes e 
elitistas, por se tratar de uma sociedade multicultural e pluriétnica.

Segundo Azevedo: 
A interface entre educação das relações étnico-raciais e 
Ensino de História possibilita meios para conscientização 
de grupos como os remanescentes de nações indígenas e 
os afro-brasileiros, por exemplo, na construção do Brasil, 
à medida que conteúdos e saberes próprios e relativos às 
suas especificidades terão lugar nas atividades escolares. 
(AZEVEDO, 2011, p. 175-6).

Ultrapassando os limites de alcance apresentados por Azeve-
do, podemos afirmar que a educação das relações étnico-culturais 
pode atingir não somente os “grupos remanescentes de nações in-
dígenas e afro-brasileiras”, mas também toda a comunidade escolar 
onde estes temas fossem apresentados e devidamente trabalhados. 
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Obviamente, surgiriam resistências, como em todo jogo de poder e 
saber, tanto por parte de professores quanto por parte dos alunos.

No decorrer das observações efetuadas em nosso primeiro 
estágio, foi possível visualizarmos, na prática, tais resistências, po-
rém esse caso é bastante singular, bem como, indicador ou possibi-
litador de algumas inflexões. A peculiaridade desse caso reside no 
fato de que um aluno, com características de afro-descendentes, se 
é que afro-descendente tem mesmo características próprias que o 
definem enquanto tal, na aula de História que versava sobre Escra-
vidão, o aluno tomou uma série de “posições”, e aqui entra a discus-
são apresentada no início do texto sobre a ideia de identidade en-
quanto produto das relações culturais e, acima de tudo, simbólicas, 
que o associava mais a mentalidade branca, rica, elitista e “aportu-
guesada”, do que com aqueles que, possivelmente, eram seus an-
cestrais mais veementes, digamos, grosso modo, assim. Suas des-
denhosas aferições soavam explicitamente em preconceitos ariscos 
contra os negros, destoando suas atitudes e posições de suas carac-
terísticas físicas e digamos que a própria conjuntura social na qual 
o mesmo estava inserido.

Nesse sentido, podemos reverberar a ideia que fora explici-
tada no início deste texto no que toca a ideia de identidade. O aluno 
se identificava mais com as mentalidades dos brancos do que com 
as dos negros, apesar da “injúria” cometida, de comparar, anacroni-
camente, as mentalidades de portugueses do século XVII e XVIII a 
um jovem contemporâneo, provavelmente de classe média, elas se 
justificam e se viabilizam no sentido de que queremos demonstrar 
o significado da ideia de identidade mais associado ao meio cultural 
e, portanto, simbólico.

Este exemplo, também nos possibilita pensar um possível 
problema proveniente das relações de ensino-aprendizagem no en-
sino de História. O jovem não atentava para o fato da diferenciação 
entre seu tempo e o tempo estudado, o da escravidão, problema este 
que nos remete para o que foi explicitado por Azevedo e Stamatto: 
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[...] Os alunos tinham dificuldades de percepção dos diver-
sos tempos históricos, predominando, a priori, a imagem de 
um tempo passado e distante. [...] Não há ensino de história 
sem cronologia. Contudo, a seleção e apresentação de da-
tas devem ser feitas de maneira contextualizada, tendo em 
vista a necessidade de localizar o aluno no tempo, a partir 
de seu tempo e do passado, afim de que haja compreensão 
histórica. (AZEVEDO; STYAMATTO, 2010, p. 79). 

Como explicitado pelas autoras os problemas da adoção de 
um referencial positivista nos currículos escolares podem acarre-
tar em questões cruciais para o Ensino de História, como é a neces-
sidade de se reconhecer a diferença do outro no tempo e no espaço.

O exercício de uma cidadania crítica e consciente nos reme-
te a promovermos não somente o desenvolvimento de nossas ha-
bilidades de cidadãos ativos, mas prioritariamente a elevação de 
nossa sociedade. As demandas procedentes do intenso processo de 
globalização que, quer queiram quer não, todas as sociedades do 
mundo vêm enfrentando, é bastante sintomática. A questão da su-
pressão dos regionalismos e, com isso, da quebra de valores, costu-
mes e tradições locais, é exemplar característico destas mudanças 
profundas. Não que o Ensino de História voltado para educação ét-
nico-racial prime sobre o local, o regional, mas que as experiências 
angariadas ao longo de séculos e séculos, não se percam em meio a 
esse conturbado processo de homogeneização de culturas.

O Ensino de História no Brasil sofreu várias modificações no 
decorrer de sua trajetória, mas também conseguiu persistir em de-
terminados pontos considerados essenciais. Elza Nadai em o Ensi-
no de História no Brasil: trajetória e perspectiva elenca que:

O reconhecimento de que o domínio da História universal, 
tal como vinha sendo tratada pela tradição, acabou-se. Atu-
almente a imagem do espelho estilhaçado expressa com 
mais propriedade o campo da História. As propostas do en-
sino, em geral, têm procurado corresponder a esta imagem, 
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seja na seleção de temas, seja na abordagem de conteúdos 
que tem privilegiado a diversidade e a diferença, superando 
a uniformidade e as regularidades. (NADAI, 1993, p. 159).

Nesse ponto, é possível nos perguntarmos se não está ocor-
rendo por parte da História um retraimento, no sentido de que en-
quanto outros saberes caminham para a globalização de suas ações 
de ensino, com o intuito de deixar o campo cada vez mais aberto a 
possibilidades, a “universalidade” da História tem sido abandona-
da, como nos diz Elza Nadai: acabou-se.

Entretanto, não nos cabe aqui abrirmos o leque de possibi-
lidades que se apresenta com esta questão tão ampla, às vezes pa-
radoxal, já que a História também é um discurso hegemônico, que 
resguarda sobre essa camada fina que a recobrem lutas, jogos de 
poder, questões de saber aonde consequentemente, há primazia do 
centro cultural e econômico.

 Nós podemos perceber a amplitude com a qual se reveste 
tal questão na própria História do Brasil, aonde as histórias “regio-
nais” do Rio de Janeiro e de São Paulo nos são impostas como na-
cionais. Será que a história do Ciclo do café, da industrialização, são 
questões mesmo nacionais? 

São nacionais na medida em que tanto o Rio de Janeiro quan-
to São Paulo dominaram, e domina, o cenário nacional com seu 
progressivo desenvolvimento tecnológico e econômico e, conse-
quentemente, um centro irradiador de padrões, que sempre é visto 
enquanto modelo a ser seguido, algo “exemplar.” Tornando-se, por 
assim dizer, o centro do Brasil, concentrando os principais investi-
mentos nos setores que são considerados no mundo inteiro os es-
senciais. Quanto às demais regiões, o Nordeste, por exemplo, ficou 
caracterizado pelo oposto, o outro.

Segundo Freitas Neto, a proposta de implantação dos cha-
mados temas transversais “não se refere apenas a mudanças didá-
tico-pedagógicas, mas também conceituais sobre o ato de educar e 
a própria História”. 
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Considerações Finais

Por fim, ao explicitar alguns pontos que norteiam as íntimas 
relações existentes entre o Ensino de História e a Educação Étnico-
-racial, ficou bastante claro a necessidade premente que existe no 
que toca ao professor, mais especificamente, a sua prática pedagó-
gica. Este ao debruçar-se sobre questões desse gênero deve ater-se, 
primeiramente, em se questionar sobre os princípios de escolha e 
seleção, não somente de conteúdos, de categorias, mas também de 
métodos de abordagem dos mesmos. 

É imprescindível a todo e qualquer professor, em especial o 
de História, rever a ética e a moralidade que orientam suas esco-
lhas. Somente assim, será possível a implantação para, posterior-
mente, implementar-se uma verdadeira consciência cidadã, habi-
litando este indivíduo a exercer e exigir seus direitos, cônscios de 
que a democracia de uma sociedade depende tão somente daquele 
que está sempre disposto a aprender, a dialogar, a saber, respeitar 
o espaço do outro, e entendê-lo enquanto uma instância que possui 
e pode gozar dos meus direitos civis, políticos, sociais e, acima de 
tudo, humanos que os seus.

Compreendendo o outro em sua singularidade, especificida-
de, intimidade podemos nos conhecer melhor, já que a diferença 
que o outro tem para mim é a mesma que tenho para ele e de sa-
bermos apreciar a beleza única que existe em cada um. Tudo isso só 
pode ser alcançado se tivermos a coragem de vestirmos a camisa, 
correr atrás e suá-la. Nesse sentido, que vem a educação enquan-
to a base de formação ética, moral, política e social que é capaz de 
quebrar as algemas que nos prende a preconceitos retrógrados e 
infames, obsoletos no mais das vezes, mas que os tratamos de ma-
neira arraigada. 

Enfim, temos a educação enquanto adro, que nos traz sem-
pre a ideia de liberdade, como todo espaço aberto, diferentemente 
das imponentes, sombrias e majestosas definições de moralidades 
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terrosas, que se reveste de um caráter verdadeiro, já que se trata de 
um discurso hegemônico. Temos que ser capazes de construirmos 
uma sociedade democrática, aberta, multicultural e exigirmos do 
ensino condições que nos possibilite compreender, mas, acima de 
tudo “agir” como cidadãos democráticos e conscientes.
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