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RESUMO 
 

O ensino de História nas escolas de ensino médio do Brasil passa por modificações a 

partir das configurações do novo Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, bem como pela 

promulgação da Lei 11.645/2008, que tornou obrigatória a inclusão da História e Cultura Afro-

Brasileira e Indígena. Diante disso, este trabalho objetiva analisar a abrangência da História 

Cultural Afro-Brasileira e Africana nas questões das provas do novo ENEM, inseridas na área 

das ciências humanas e suas tecnologias, desde 2009 a 2016. Como objetivos específicos, temos: 

identificar como o objeto do conhecimento associado referente à História Cultural Afro-

Brasileira e Africana está estruturado nas questões do novo ENEM; investigar como as matrizes 

de referência do novo ENEM relacionadas à área das ciências humanas e suas tecnologias 

abordam a História Cultural Afro-Brasileira e Africana; e analisar as perspectivas de ensino de 

História no tocante à História Cultural Afro-Brasileira e Africana. Para realizar a investigação, 

utilizamos um dos objetos de conhecimento associados como recorte: diversidade cultural, 

conflitos e vida em sociedade, que contém, dentre outros, os seguintes eixos de orientação: 

escravidão e formas de resistência indígena e africana na América; a História cultural dos povos 

africanos; a luta dos negros no Brasil e o negro na formação da sociedade brasileira. A pesquisa 

foi de cunho quanti-qualitativa, tendo sido realizada a descrição e interpretação dos documentos 

oficiais e das questões das provas do Novo ENEM, no período de 2009 a 2016, composta por 

trezenta e sessenta questões da área das ciências humanas, das quais selecionamos vinte e seis 

(26) questões. Para tratamento dos dados coletados nas provas do novo ENEM, foi utilizada a 

análise de conteúdo categorial relacionada com o objetivo da pesquisa. De acordo com os dados 

produzidos, identificamos que as questões possuem enunciados com fatos históricos, poemas, 

imagens e charges, abordando religião, aspectos culturais, economia, escravidão, conflitos 

raciais, direitos políticos e cidadania dos afrodescendentes. Assim, diante da pesquisa 

empreendida, pode-se concluir que o novo ENEM possui questões referentes à História Cultural 

Afro-Brasileira e Africana que discutem e permitem realizar questionamentos sobre um tema 

muito importante no cotidiano do ensino de História no Ensino Médio. 

Palavras-chave: Ensino de História. Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). História 

Cultural Afro-Brasileira e Africana. 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The history teaching in Brazil’s high schools, is passing by modifications since the 

Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, and also because the publication of the Law 

11.645/2008 which makes obligatory the incorporation of various themes such as Afro-

Brazilian and African history. On this, the objective of this dissertation is to analyze the 

comprehensiveness of Afro-Brazilian and African cultural history in the questions of the new 

ENEM, inserted in the area of human sciences and their technologies, from 2009 to 2016. As 

specific objectives, we have: identify how the object of associated knowledge, related to Afro-

Brazilian and African cultural history, is structured in the questions of the new ENEM; 

investigate how the ENEM reference matrices related to the area of human sciences and their 

technologies approaches the Afro-Brazilian and African history; and analyze the history 

teaching perspectives related do Afro-Brazilian and African history. To carry out the research 

we used one of the associated knowledge objects: cultural diversity, conflicts and life in society, 

which contains, among others, this orientation axes: slavery and forms of indigenous and 

African resistance in America; the African people cultural history; the struggle of black people 

in Brazil and black people in the Brazilian’s formation society. The research was quantitative 

and qualitative, and was fulfilled a description and interpretation of the official documents and 

questions in the tests of the New ENEM, which was founded twenty-six (26) questions, 

according to previously mentioned sampling. To the data collected treatment we used the 

analysis of categorial content related to the research objectives. According to the data produced, 

we identified that the selected questions are structured with statements composed of textual 

fragments, poems, images addressing themes such as: religion, cultural aspects, economics, 

slavery, racial conflicts, afro-descendants citizenship rights. Like this, from the research carried 

out, it’s possible to concluded that the new ENEM has questions that discusses the Afro-

Brazilian and African cultural history and problematize a theme that is very important in the 

daily history teaching in high school. 

Keywords: History Teaching. Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Afro-Brazilian and 

African cultural history. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em um cenário de propostas de mudanças estruturais na educação do Brasil, a partir da 

década de 1990, por meio da Portaria nº 438/1998, implantava-se o Exame Nacional de Ensino 

Médio (ENEM), servindo como um instrumento para avaliar o desempenho dos estudantes no 

término da educação básica. Sua proposta exigia a capacidade de relacionar conteúdos e temas 

históricos, estabelecendo relações entre eles e o seu contexto histórico, social, político ou 

cultural (BRASIL, 1998a).  

Em 2009, o ENEM foi reformulado e passou a ser chamado de novo ENEM, com o 

objetivo de realizar uma avaliação anual de desempenho padronizada por áreas de 

conhecimento (Linguagens, Ciências Humanas, Natureza e Matemática). A partir de 2010, esse 

exame tornou-se uma ferramenta de avaliação nacional unificada, possibilitando o acesso de 

estudantes às universidades públicas através do Sistema de Seleção Unificada (SISU).  

No novo ENEM, as questões da prova de História, bem como Geografia, Filosofia e 

Sociologia, estão localizadas na área das Ciências Humanas e suas Tecnologias. Segundo o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), (BRASIL, 

2009a), a elaboração da prova é estabelecida por um guia estrutural, com eixos de orientação 

de conteúdos e conhecimentos cognitivos exigidos dos alunos no processo avaliativo de larga 

escala.  

As matrizes de referência do novo ENEM (BRASIL, 2009a) são compostas por 06 (seis) 

competências, que constituem o conjunto de conhecimentos, atitudes, capacidades e aptidões 

que habilitam o aluno a responder às questões das provas. Aliam-se a essas matrizes 30 (trinta) 

habilidades indicadas para os atributos do conhecimento, tais como identificar variáveis, 

compreender fenômenos e relacionar informações (MORETTO, 2010). As Matrizes de 

Referência e os objetos de conhecimento a elas associados são compostos por 06 temas, com 

31 subitens. Estabelece-se, assim, para o novo ENEM, a lista dos conteúdos programáticos.  

Assim, a prova do ENEM é composta por um conjunto de descritores que compõem 

esses dois pontos básicos no processo avaliativo: o conteúdo programático e o nível de operação 

mental dos alunos necessário para a habilidade avaliada. Tais descritores são selecionados na 

composição de uma matriz e apresentam-se nas alternativas de múltipla escolha do ENEM. 

Justamente a partir dessas matrizes de referência e dos objetos de conhecimento 

associados é que são indicados os temas relacionados à História dos povos africanos, à luta dos 

afrodescendentes no Brasil contra a escravidão, às formas de resistência e ao negro na formação 
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da sociedade brasileira. Tomando-se por base esses itens, em consonância com o objeto de 

conhecimento associado às matrizes de referência, podemos analisar como a História Cultural 

Afro-Brasileira e Africana está sendo estruturada, contextualizada e problematizada nas 

questões do novo ENEM. Tem-se, nesse espectro analítico, o fio condutor que justifica a 

pesquisa ora apresentada.  

Nessa direção, a presente investigação tem como objetivo geral analisar a abrangência da 

História Cultural Afro-Brasileira e Africana nas questões das provas do novo ENEM, inseridas 

na área das Ciências Humanas e suas Tecnologias, desde 2009 a 2016. Como objetivos 

específicos, temos: identificar como o objeto do conhecimento associado referente à História 

Cultural Afro-Brasileira e Africana está estruturado nas questões do novo ENEM; investigar 

como as matrizes de referência do novo ENEM relacionadas à área das Ciências Humanas e suas 

Tecnologias abordam a História Cultural Afro-Brasileira e Africana; e analisar as perspectivas 

de ensino de História no tocante à História Cultural Afro-Brasileira e Africana. 

De acordo com INEP (BRASIL, 2009c), o novo ENEM representa uma avaliação 

nacional diferente dos vestibulares tradicionais. É estruturado a partir de três eixos 

estabelecidos na avaliação, a saber, a contextualização, a situação-problema e a 

interdisciplinaridade. Assim, os conteúdos/temáticas como a História africana, a escravidão, a 

resistência, a diversidade cultural, a religiosidade, os hábitos e os costumes são apresentados a 

partir de questões-problemas, com interpretações de textos, músicas, poemas, gráficos, tabelas, 

pinturas etc. Torres (2007, p. 35) aponta que o ENEM propõe aferir “o desenvolvimento e 

constituição das estruturas mentais do sujeito que, em contínua interação com a realidade, 

constrói seus conhecimentos”. 

Para realizar as provas do novo ENEM, os alunos precisam desenvolver suas 

capacidades intelectuais nas seguintes características: compreensão do texto, interpretação e 

problematização, que requerem dos alunos um maior domínio de saberes e o desenvolvimento 

de habilidades e competências (BRASIL, 2009c). 

 

Competências são as modalidades estruturais da inteligência, ou melhor, ações e 
operações que utilizamos para estabelecer relações com e entre objetos, situações, 
fenômenos e pessoas que desejamos conhecer. As habilidades decorrem das 
competências adquiridas e referem-se ao plano imediato do ‘saber fazer’. Por meio 
das ações e operações, as habilidades aperfeiçoam-se e articulam-se, possibilitando 
nova reorganização das competências (BRASIL, 2009c, p. 5).  

 

As questões que correspondem à área de Ciências Humanas e suas Tecnologias são 

construídas por intermédio de uma rede de relações entre os objetos de conhecimento 
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associados, com ligações e religações entre o passado e o presente. São, ainda, articuladas na 

proposta interdisciplinar, ocorrendo um consequente diálogo entre as áreas de humanas. Dessa 

maneira, seguem, portanto, as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio – PCNEM (BRASIL, 2009a). 

Ressaltamos que o novo ENEM é uma avaliação nacional em larga escala. Sendo 

aplicada no final do ensino médio, em certa medida induz as escolas e os professores a seguirem 

as orientações pedagógicas estabelecidas pelo INEP (2009a), provocando alterações nas 

propostas de ensino da História, 

 

O que implicará que passarão a utilizar as matrizes do Enem em seu modo de ser e 
agir na prática educativa. Ou seja, escolas e professores estarão se adaptando às novas 
regras de seleção para o ensino superior, o que implicará num ar novo para o Ensino 
Médio no país; certamente muito menos formalista e mais vital que o modelo atual 
(LUCKESI, 2012, p. 2). 

 

Os temas propostos no novo ENEM, abordados nas suas respectivas questões, permitem 

a desnaturalização dos fatos históricos ao problematizá-los e discuti-los, quando estes são 

geralmente cristalizados nas aulas de História. (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E 

PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2009b). Para Castro (2009), o novo 

ENEM propõe outras análises e conceitos sobre temáticas como: patrimônio, diversidade 

cultural, relações de poder, organizações produtivas e manifestações culturais. 

O interesse pela História africana nas questões do novo ENEM parte da importância de 

estudar um tema que foi marginalizado pela historiografia tradicional, de maneira que, 

conforme aponta Ki-zerbo (2010, p. 21), “durante muito tempo, mitos e preconceitos de toda 

espécie esconderam do mundo a real história da África”. Torna-se necessário, então, analisar 

como a história africana está sendo contextualizada nas questões do novo ENEM, já que se tem 

uma avaliação de larga escala que acaba por conduzir o ensino a partir de uma rede de 

orientações que guia os conteúdos das provas anuais. 

Nesse sentido, pretendemos verificar se as questões apenas reproduzem uma História 

africana tradicional, unicamente baseada na escravidão e suas revoltas, ou contextualiza a 

incorporação de saberes relacionados à sua História, destacando a economia, sociedade, política 

etc. Segundo o (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS 

ANÍSIO TEIXEIRA, 2009b), o novo ENEM tem por objetivo ampliar e melhorar as reflexões 

dos alunos, tornando-os cidadãos mais críticos a fim de que participem ativamente da sociedade 

em que vivem. 
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No envolvimento em eventos de educação (congressos e seminários) relacionados ao 

ensino de História, percebíamos a inclusão de várias temáticas como história das mulheres, da 

comida, meio ambiente, das cidades e religiões. Igualmente a História africana começava a se 

fazer presente e já se constituía como parte do universo das pesquisas de dissertações e teses1.  

Para além das justificativas supramencionadas, a opção, como objeto de pesquisa, pela 

História Cultural Afro-Brasileira e Africana nas questões do ENEM (2009-2016) deveu-se ao 

exercício da docência, desde o ano de 2002, na disciplina de História no Ensino Médio (do 

primeiro ao terceiro ano) da rede estadual de ensino do Estado do Rio Grande do Norte e de 

colégios particulares dos municípios de Mossoró e Natal. Na sala de aula, começamos a 

perceber as dificuldades dos alunos em compreender a História africana em consonância com 

as questões do novo ENEM. Isso ocorre em muitos casos devido a alguns manuais e livros 

didáticos de História apenas reproduzirem a História africana no formato da escravidão de 

afrodescendentes, da sua resistência e dos quilombos. Essa história é repetida há décadas na 

sala de aula do ensino médio.  

Entretanto, buscamos um “ensino de história comprometido com a análise crítica da 

diversidade da experiência humana que possa contribuir para a luta, permanente e fundamental, 

da sociedade: direitos do homem, da democracia e da paz” (FONSECA, 2003, p. 96, grifo 

nosso).  Então, diante desse contexto, começamos a fazer pesquisas sobre História Cultural 

Afro-Brasileira e Africana, etnia, racismo, diversidade cultural e religiosidade da África, 

objetivando contribuir para a desconstrução de uma História africana baseada na História 

tradicional e para a construção de um conhecimento mais amplo sobre a importância dessa 

civilização no contexto da História mundial e da formação do povo brasileiro.  

Buscando ampliar os conhecimentos sobre a História africana, em 2011, fizemos uma 

pós-graduação (lato sensu) em História e Cultura Afro-Brasileira, na qual realizamos uma 

pesquisa para saber como o ensino de História, no Ensino Médio, abordava a História africana 

e dos afrodescendentes. Constatamos que a História africana não se fazia presente e, quando 

sim, apresentava-se alinhada com a História europeia, a partir da expansão marítima 

portuguesa, em 1411, e no contexto dos ciclos econômicos do Brasil (açúcar, ouro e café), temas 

sempre relacionados à escravidão e suas revoltas. A História africana foi, portanto, muitas vezes 

marginalizada, silenciada e carregada de preconceitos. Assim, 

 

                                                           
1 A título de exemplo, temos os trabalhos de Alves (2007), Barbosa (2012) e Souza (2012), que resultaram em 
várias publicações sobre a História africana. 
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A análise crítica da historiografia brasileira ainda existente mostra que essa história 
foi ensinada de maneira distorcida, falsificada e preconceituosa, comparativamente à 
história de outros continentes, principalmente do continente europeu e dos brasileiros 
de ascendência europeia (MUNANGA, 2015, p. 25). 
 

Nesse cenário da educação, através de muitas lutas sociais dos movimentos 

afrodescendentes (sindicatos, ONGs, associações do movimento negro, universidades, 

faculdades, escolas, entre outros), ocorre a publicação da Lei nº 10.639/2003, que determina a 

obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira no currículo oficial 

da Rede de Ensino público e privado, com o objetivo de valorizar e ressaltar a presença da 

cultura africana no ensino de História. A legislação em vigor (a Lei nº 10.639/2003 foi 

incorporada pela Lei nº 11.645/2008, que incluiu a cultura indígena) possibilita ampliar a 

discussão para entender sua formação socioeconômica, as relações sociais, as características da 

diversidade religiosa e a cultura, com a intenção de desconstruir discursos preconceituosos 

produzidos e emitidos há décadas. Nesse contexto,  

  

Desde o final da década de 1990, as noções de cultura e diversidade cultural, assim 
como de identidades e relações étnico-raciais, começaram a se fazer presentes nas 
normatizações estabelecidas pelo MEC com o objetivo de regular o exercício do 
ensino fundamental e médio, especialmente na área de história. Isso não aconteceu 
por acaso. É na verdade um dos sinais mais significativos de um novo lugar político 
e social conquistado pelos chamados movimentos negros e anti-racistas no processo 
político brasileiro, e no campo educacional em especial (ABREU; MATTOS, 2008, 
p. 6).  

 

A importância de uma pesquisa sobre a História Cultural Afro-Brasileira e Africana nas 

questões do novo ENEM nos oportuniza problematizar um momento histórico estereotipado e 

sempre relacionado à escravidão do negro e à miséria do continente africano. Para Ki-zerbo 

(2010), esse é o espaço de aprofundar-nos na nossa História, nas nossas origens e também 

desmistificar a imagem negativa que está permeada em nosso imaginário referente ao universo 

africano. E, como confirma Almeida (2010), podemos contribuir para analisar a estrutura 

socioeconômica e política em toda a diversidade cultural africana, pois ela está muito presente 

em nosso cotidiano (literatura, música, esporte, dança, pintura, culinária etc.). 

É importante destacar a história dos povos africanos, os quais foram tratados de forma 

estereotipada nos livros de História do Brasil, e resgatar sua contribuição na formação do povo 

brasileiro. Para Schwarcz (1993), o ensino da cultura e sociedade africanas pode contribuir para 

ampliar conhecimentos mais críticos sobre o assunto. Ou seja, através das questões do novo 

ENEM, as problematizações exigem dos alunos uma capacidade de conexões de fatores 



18 

 

 

 

históricos para, com isso, adquirir mais informações e, assim, passar a repensar seus conceitos 

diante da História Cultural Afro-Brasileira e Africana. 

Mediante a relação entre as matrizes do ENEM, abordamos a necessidade de analisar o 

contexto que mostra como as questões do novo ENEM apresentam, contextualizam, 

problematizam, analisam e interpretam a História Cultural Afro-Brasileira e Africana. A prova 

do ENEM exige tanto a análise de grandes sistemas da história macroestrutural quanto as 

particularidades e as experiências de diferentes grupos da micro-história. A proposta é de 

 

Identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder entre as nações 
– exigem conhecimentos mais amplos, mais estruturais, de escala global. Já a 
habilidade 11 – Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e espaço 
– exige um olhar mais micro, ou seja, para particularidades, como algumas formas de 
viver no cotidiano (BRASIL, 2000, p. 14). 

 

As possibilidades de integrar a História, a Sociologia, a Geografia e a Filosofia, e outras 

áreas do conhecimento, são frequentes nas questões do ENEM e relacionam-se muitas vezes 

com as temáticas propostas pela Escola dos Annales que foram incorporadas pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) de História, como, por exemplo: 

memória, patrimônio, movimentos sociais, relações de poder, diversidade cultural etc.  

Logo, diante do exposto, destacamos a relevância de refletir sobre como a História 

Cultural Afro-Brasileira e Africana é estruturada nas questões do novo ENEM, já que, como 

afirma Hernandez (2008), é fundamental desfazer uma história negativa sobre a civilização 

africana, caracterizada por muito tempo por um discurso estruturado no preconceito, na 

discriminação e no etnocentrismo. Ao mesmo tempo, segundo o INEP (BRASIL, 2009b), a 

estrutura avaliativa do ENEM possibilita aos alunos desenvolver a capacidade de mobilizar o 

conhecimento adquirido para resolver problemas e lidar com situações do dia a dia de maneira 

responsável e ética dentro da sociedade. 

Nesse sentido, o nosso trabalho tem como análise central as questões das provas 

aplicadas no novo ENEM (2009 a 2016). A partir das matrizes de referência e dos seus objetos 

de conhecimento associados, consideramos apenas os eixos que contêm a orientação para a 

História afro-brasileira e africana, a saber: A História africana, a escravidão e formas de 

resistência africana na América; a história cultural dos povos africanos; a luta dos negros no 

Brasil e no mundo; o negro na formação da sociedade brasileira INEP (BRASIL, 2009c).  

Buscamos compreender, portanto, como as matrizes de referência compostas nas 

competências e nas habilidades indicadas para a área das Ciências Humanas e suas Tecnologias 

tratam a temática da História Cultural Afro-Brasileira e Africana. Além disso, objetivamos 



19 

 

 

 

compreender como a História Cultural Afro-Brasileira e Africana está sendo contemplada na 

sua diversidade histórica, pois, de acordo com a Lei nº 11.645/2008, a referida temática deve 

estar presente no currículo escolar brasileiro em todos os níveis educacionais. E, como o novo 

ENEM faz parte do contexto educacional contemporâneo no Brasil, sendo uma avaliação de 

larga escala, importa analisar como as questões referentes à História Cultural Afro-Brasileira e 

Africana, bem como ao contexto que a envolve, estão sendo problematizadas nesses exames 

nacionais INEP (BRASIL, 2009c). Adotamos a pesquisa de cunho quanti-qualitativo, 

considerando que 

 

A diferença entre qualitativo-quantitativo é de natureza. Enquanto cientistas sociais 
que trabalham com estatística apreendem dos fenômenos apenas a região "visível, 
ecológica, morfológica e concreta", a abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo 
dos significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável 
em equações, médias e estatísticas. O conjunto de dados quantitativos e qualitativos, 
porém, não se opõem. Ao contrário, se complementam, pois a realidade abrangida por 
eles interage dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia (MINAYO, 2001, p. 22). 

 

Ressaltamos que a escolha das linhas metodológicas para a realização da pesquisa e 

alcance dos objetivos propostos, de acordo com Richardson (1999, p. 79), “além de ser uma 

opção do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada para entender um 

fenômeno social”. Ou seja, a perspectiva quanti-qualitativa se fez necessária para possibilitar a 

descrição e interpretação dos documentos oficiais e das questões das provas na área das 

Ciências Humanas e suas Tecnologias do novo ENEM.  

Diante do objeto de investigação ora proposto, que suscita a compreensão dos múltiplos 

significados presentes nos documentos a serem analisados, fez-se relevante a apreensão 

contextualizada dos conteúdos nas questões analisadas, ao mesmo tempo em que foi 

fundamental, no tocante aos aspectos quantitativos, assimilar dados pertinentes à aplicação das 

provas e à quantidade de questões, visando a compreensão mais ampla do fenômeno 

investigado.  

Nessa direção, realizamos um levantamento bibliográfico para possibilitar o suporte 

necessário à apreensão das categorias teóricas atinentes à pesquisa, utilizando autores como 

Hernandez (2008), Munanga (2008), Mattos (2003), Schwarcz (1993), Ki-zerbo (2010), 

Bittencourt (2009), Schmidt (2004), Fonseca (2003) e Almeida (2010). 

No segundo momento, realizamos a pesquisa de caráter documental nos seguintes 

regulamentos pertinentes ao programa para o ENEM do INEP/MEC: Editais, Relatório 

Pedagógico do ENEM, Portarias do MEC, Matriz de Referência para o ENEM, Objetos de 
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conhecimento associado e as Provas do novo ENEM (2009 a 2016). Ressaltamos que, segundo 

Appolinário (2009, p. 67), considera-se fonte de pesquisa documental “qualquer suporte que 

contenha informação registrada, formando uma unidade que possa servir para consulta, estudo 

ou prova. Incluem-se nesse universo os impressos, os manuscritos, os registros audiovisuais e 

sonoros, as imagens, entre outros”. 

Dando sequência à investigação, para a seleção da amostra, estabelecemos os anos de 

2009 a 2016, tendo em vista que o novo ENEM só começa a partir de 2009. Avaliamos as 08 

edições (provas) do novo ENEM, no total de 360 (trezentos e sessenta) questões (2009 a 2016 

– 45 de cada prova) pertencentes à área das Ciências Humanas e suas Tecnologias, de acordo 

com o ano da prova, e optamos pela cor do caderno azul. As provas do novo ENEM são 

aplicadas com cadernos de cores (azul, amarelo, branco, cinza, rosa, laranja e verde) que 

possuem as mesmas questões, alterando apenas o número da questão de acordo com a cor da 

prova. Dessa forma, foram identificadas, nesse universo, 26 (vinte e seis) questões relacionadas 

à História africana, estabelecidas na tabela abaixo:  

 

Tabela 1 – História Cultural Afro-Brasileira e Africana nas questões do ENEM (2009 – 2016) 
 

ANO DA 
PROVA DO 

NOVO ENEM 

NÚMEROS DE QUESTÕES DA ÁREA 
DE CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS 

TECNOLOGIAS 

 QUESTÕES COLETADAS DE 
ACORDO COM O ANO DA PROVA 

DO NOVO ENEM 

QUANTIDADE 

DE QUESTÕES 

COLETADAS 

2016 45   04 - 

2015 45   03 - 

2014 45   03 - 

2013 45   05 - 

2012 45   04 - 

2011 45   03 - 

2010 45   02 - 

2009 45   02 - 

TOTAL 360   26 26 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Para o tratamento dos dados coletados nas provas do novo ENEM (2009 a 2016), foi 

utilizada a análise de conteúdo categorial proposta por Bardin (2009). Com isso, traçamos um 

percurso de seleção das questões da prova do novo ENEM de forma prévia, coletando as que 

estão relacionadas com o nosso objetivo de pesquisa. Posteriormente, realizamos as etapas de 
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categorizar, descrever e interpretar os dados colhidos a partir da categorização analítica 

definida. Ainda de acordo com Bardin (2009), a análise de conteúdo se constitui a partir de 

várias técnicas que podem descrever e interpretar o conteúdo emitido através de textos ou fala. 

Contribui para aumentar a compreensão de significados que, muitas vezes, passam 

despercebidos e pode realizar um melhor detalhamento de dados, pois 

 

A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 
conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero 
(analogia), com os critérios previamente definidos. As categorias, são rubricas ou 
classes, as quais reúnem um grupo de elementos [...] sob um título genérico, 
agrupamento esse efectuado em razão dos caracteres comuns destes elementos. O 
critério de categorização pode ser [...] léxico (classificação das palavras segundo o seu 
sentido, com emparelhamento dos sinónimos e dos sentidos próximos) (BARDIN, 
2009, p. 117-118). 

 

Para a realização da análise de conteúdo categorial, no processo de fragmentação da 

mensagem, o pesquisador delimita as unidades de codificação e, do material analisado, 

classifica determinados elementos em agrupamentos que expressem características em comum. 

Para o trabalho ora apresentado, nas questões analisadas foram considerados a presença da 

historiografia tradicional e/ou crítica, o uso de textos e imagens, a concordância com o previsto 

na Lei nº 11.645/2008 e a menção a temáticas que extrapolam o contexto da escravidão e 

ampliam o debate acerca da História Cultural Afro-Brasileira e Africana. 

Na apresentação dos resultados de pesquisa, o presente trabalho foi organizado em três 

partes distribuídas da seguinte forma: na primeira parte, o capítulo 2, analisamos o processo das 

reformas educacionais para o Ensino Médio ocorrido a partir dos anos de 1990 de acordo com 

um projeto econômico neoliberal. O resultado foi a criação de uma avaliação de larga escala 

(ENEM), estabelecendo um conjunto de orientações pedagógicas tanto na estrutura das 

questões da prova como para atingir o seu processo de resolução. Para ampliar a nossa 

discussão, nos guiamos por Castro e Tiezzi (2005), Torres (2007) e Montalvão (2015), 

analisando, através das suas teorias, os documentos pertinentes à nossa pesquisa. Além destes, 

incluem-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (1996), os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’s) (2000), os PCNEM (2007) e os documentos publicados que 

regulamentam o novo ENEM (2009), como os editais, relatórios e as propostas de orientações 

curriculares (2009 a 2016). Por fim, também serviram de base os fundamentos teórico-

metodológicos, os eixos cognitivos, os itens que compõem as matrizes de referência e os objetos 

de conhecimento associados pertencentes à área das Ciências Humanas e suas Tecnologias 

(2009 a 2016). 
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A segunda parte, o capítulo 3, refere-se às representações da História Cultural Afro-

Brasileira e Africana no contexto da composição da disciplina de História no Ensino Médio. 

Destaca, assim, as influências da produção historiográfica de cada época na educação brasileira. 

Além disso, também salienta as reformas educacionais realizadas pelo Estado, incluindo ou 

excluindo a História Cultural Afro-Brasileira e Africana da orientação dos conteúdos/temas e 

da metodologia para o ensino de História. 

Na terceira parte, o capítulo 4, executamos o trabalho da pesquisa de cunho qualitativo, 

usando como ferramenta metodológica a análise de conteúdo categorial, seguindo o 

procedimento proposto por Bardin (2009), para realizar o tratamento categorial dos dados 

coletados. Utilizamos esse método para investigar o trabalho documental, que nos permitiu 

analisar a História africana nas questões do novo ENEM na área das Ciências Humanas e suas 

Tecnologias (2009 a 2016).  

Buscou-se desvendar se as questões de História do ENEM podem estar relacionadas a 

uma proposta de ensino de História Cultural Afro-Brasileira e Africana mais crítica, ou se 

poderia estar permitindo apresentar as características da civilização africana em todo o seu 

processo histórico e não apenas na referência à escravidão. Para tanto, averiguamos a avaliação 

do ENEM a fim de perceber a abordagem quanto ao tratamento histórico destinado à temática 

cultural, religiosa e político-social da África.  

Assim, a contextualização do objeto de conhecimento associado às matrizes do novo 

ENEM conquista uma renovação em sua estrutura e possibilita ampliar conhecimentos que 

apresentem características que abordam a História Cultural Afro-Brasileira e Africana, tais 

como memória, patrimônio, movimentos sociais e relações de poder. Isso aponta para a 

necessidade de pensar um ensino de História no qual se destaque a análise dos fatos históricos, 

com a sua necessária problematização e debate. 

E, por último, descrevemos as nossas considerações finais, comparando os nossos 

objetivos e apresentando os resultados da pesquisa com as análises e reflexões discutidas em 

torno da presença da História africana no novo ENEM. Com isso, compreendemos que a 

pesquisa consiste também, em determinada medida, em interferir nos modos como os conteúdos 

da disciplina de História devem ser trabalhados em sala de aula, alcançando, por essa via, a 

desconstrução de uma visão etnocêntrica da História, centrada na supervalorização da cultura 

europeia, e uma visão mais abrangente da diversidade cultural a partir da História da África. 
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2 A CONSTRUÇÃO DO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO (ENEM) E AS 

PROPOSTAS CURRICULARES PARA O ENSINO MÉDIO NAS DÉCADAS DE 

1990 A 2000 

 

Neste capítulo abordamos as influências das políticas educacionais produzidas pelos 

organismos internacionais no contexto da globalização e do neoliberalismo, destacando as 

orientações das leis para a educação e dos programas curriculares com ênfase no trabalho e uso 

das tecnologias. Procuramos, com isso, mostrar como os programas educacionais lançados pelo 

Governo Federal brasileiro para o ensino médio estavam relacionados com as diretrizes das 

instituições econômicas internacionais.  

As mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais advindas, desde a década de 

1990, da globalização, do neoliberalismo e dos progressos tecnológicos têm como consequência 

a linha de construção nas políticas educacionais do Brasil.  

Os programas educacionais criados pelo Governo Federal de Fernando Henrique 

Cardoso (FHC) no Brasil tinham por objetivo aumentar os níveis de escolaridade dos alunos 

brasileiros no ensino médio a partir da linha de orientação pedagógica baseada no trabalho e na 

cidadania, ancorando-se para isso nas características do capitalismo (competitividade, 

concorrência e individualismo) e no desenvolvimento das habilidades e competências dos 

alunos. 

Nesse contexto, o presente capítulo aborda, por um lado, como as diretrizes curriculares 

do ensino médio propõem os conteúdos e objetivos que serviram para fomentar diversas 

reflexões sobre as novas temáticas de ensino, e, por outro, como a diversidade cultural é 

discutida no ensino de História. 

Destacamos que a criação do ENEM, como avaliação nacional, objetiva a sua utilização 

pelos órgãos públicos e particulares como referência para estabelecer e estimular níveis de 

melhoramento do ensino escolar, ressaltando a importância da leitura e interpretação de fontes, 

textos, imagens, poemas, músicas e charges, e destacando-se por apresentar temas de análise 

nas suas questões como identidade, cidadania, memória, tempo histórico, diversidade cultural, 

relações de poder e o cotidiano das sociedades.  

  

 

 



24 

 

 

 

2.1 O CONTEXTO ECONÔMICO E POLÍTICO INTERNACIONAL E A REFORMA 

EDUCACIONAL NO BRASIL DA DÉCADA DE 1990: ALGUNS APONTAMENTOS 

CENTRAIS 

 

Mundialmente, a década de 1990 é marcada por transformações de ordem econômica, 

social e política, especialmente pela ascensão do sistema capitalista neoliberal no contexto da 

globalização. Os processos de expansão das grandes empresas pelo mundo, bem como o uso 

das tecnologias microeletrônicas, vão avançando a partir de diretrizes do denominado G7, grupo 

dos sete países mais ricos do mundo. 

Dentre as diretrizes supracitadas, vê-se o incentivo à diminuição de barreiras 

alfandegárias e à maior flexibilização contratual e salarial nas relações de trabalho. Nessa 

direção, há também o incentivo disseminado, sobretudo entre os países do Ocidente capitalista, 

à capacitação e à moldagem dos trabalhadores para o atendimento das necessidades do mercado 

em expansão e do uso das novas tecnologias.  

Uma das consequências dessa política econômica neoliberal é o impacto nas relações 

de trabalho. Prolifera-se a necessidade de preparar trabalhadores mais competitivos, 

qualificados e adequados à nova ordem mundial da globalização. Ao mesmo tempo em que se 

efetivavam mecanismos de controle que permitissem a expansão da lógica neoliberal, fez-se 

fundamental disseminar a ideia de que 

 

[...] a única saída para evitar e controlar uma crise generalizada das economias de 
mercado era manter um Estado que fosse forte a ponto de aniquilar o poder dos 
sindicatos e controlar o dinheiro, ao mesmo tempo em que se efetuassem medidas de 
diminuição dos gastos sociais e intervenções econômicas (FRANÇA, 2005, p. 20). 

 

Para Montalvão (2015), no sistema capitalista neoliberal, as relações sociais são 

perpassadas por perspectivas individualistas e voltadas à noção da eficácia. Nesse viés 

ideológico, no tocante ao Estado, os serviços públicos (educação, saúde, previdência, habitação, 

transporte etc.) são incentivados a serem repassados à iniciativa privada para que sejam 

regulados pela economia de mercado com base na livre concorrência que rege a oferta e procura.  

O projeto do neoliberalismo, portanto, é estruturado em medidas que visam à 

privatização de empresas estatais, ao incentivo a demissões voluntárias dos cargos públicos, 

aos cortes de investimentos na saúde e educação, à diminuição de impostos pagos pelas 

empresas e ao incentivo à produção industrial customizada – just in time. Nesse sentido,  
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O neoliberalismo se transformou num verdadeiro projeto hegemônico, isto se deve ao 
fato de ter conseguido impor uma intensa dinâmica de mudança material e, ao mesmo 
tempo, uma não menos intensa dinâmica de reconstrução discursivo-ideológica da 
sociedade, processo derivado da enorme força persuasiva que tiveram e estão tendo 
os discursos, os diagnósticos e as estratégias argumentativas e a retórica elaborada e 
difundida por seus principais expoentes intelectuais (GENTILI, 1996, p. 9).  
 

As características da lógica neoliberal ancoram-se na diminuição das ações do Estado 

como indutor direto das políticas públicas e da assistência social e centram-se na 

regulamentação da função tributária, jurídica, estimuladora e controladora da economia de 

mercado. Para Anderson (1995, p. 11), “Estado forte, sim, em sua capacidade de romper o poder 

dos sindicatos e no controle do dinheiro, mas parco em todos os gastos sociais e nas 

intervenções econômicas”.  

 Nessa fase, as exigências pelo perfil do trabalhador são caracterizadas pelo foco no 

desenvolvimento de competências múltiplas e qualificação contínua. De acordo com Montalvão 

(2015, p. 158), “o novo trabalhador – agora ‘promovido’ à condição de colaborador – necessita 

ser polivalente e multifuncional, caso contrário se torna descartável na atual dinâmica 

produtiva”.  

O modelo econômico neoliberal refletiu-se diretamente na educação, já que se tornava 

premente a formação de uma mão de obra específica para atender às demandas emergentes da 

sociedade do conhecimento. Nessa direção,  

 
A reforma e as políticas educacionais da década de 1990 caracterizam-se por profunda 
regressão, com outras roupagens, ao pensamento educacional orientado pelo 
pragmatismo, tecnicismo e economicismo. O projeto educacional do capital, dirigido 
interna e externamente pelos organismos internacionais, tornou-se a política oficial do 
Governo (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p. 47). 

 

Ao substituir o trabalhador da linha de montagem Fordista/Taylorista por um perfil 

“moderno”, multifuncional e capacitado tecnologicamente, iniciou-se um processo de reformas 

educacionais voltado a essa nova formação exigida pelo mercado de trabalho e à proposição de 

mudanças nas estruturas da educação, tais como novos currículos, métodos de ensino e sistemas 

avaliativos. De acordo com Azevedo (2004, p. 22), “como vem registrando a literatura 

pertinente, as reformas educacionais operadas mundialmente têm em comum a tentativa de 

melhorar as economias nacionais pelo fortalecimento dos laços entre escolarização, trabalho, 

produtividade, serviços e mercado”. 

Mundialmente, a implementação desses novos mecanismos nas políticas educacionais 

exigiu a realização de inúmeros debates atinentes à definição de metas para a educação do 

século XXI. Tais debates ficam evidentes, por exemplo, na Conferência Mundial sobre 
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Educação para Todos, realizada em Jomtien (Tailândia) no ano de 1990, objetivando executar 

o projeto transformador na educação mundial. Para Frigotto e Ciavatta (2003, p. 97), a 

Conferência de Jomtien apresentou uma “visão para o decênio de 1990 e tinha como principal 

eixo a ideia da satisfação das necessidades básicas de aprendizagem”. 

O congresso de Jomtien teve a participação de 155 países, sendo financiado por 

organizações como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (em inglês, UNICEF), o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Banco Mundial2. Essas instituições 

propunham a ideia de que a educação é premissa condicionante para a solução dos problemas 

sociais relacionados à pobreza, à violência, ao desemprego, dentre outros. Sobre essa 

perspectiva, Leher comenta que 

   

Os sistemas de educação e demais instituições públicas (jurídicas e financeiras) 
podem ajudar a estabelecer as regras e disseminar a confiança na inserção dos países 
pobres à nova era global, assim como ‘aliviar a pobreza extrema, manter o capital 
humano e adaptá-lo às necessidades de um sistema de mercado que contribuem para 
o crescimento, tanto quanto para a promoção da justiça social como para a 
sustentabilidade política’ (LEHER, 1998, p. 101). 

 

Ainda na esteira dos debates acerca da educação, o Relatório Delors, da UNESCO, 

desenvolvido pela Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI e denominado 

“Educação, um Tesouro a descobrir” (DELORS, 1996), tem como temas centrais quatro pilares 

sobre os quais a educação deve se assentar e propõe uma reflexão acerca dos desafios que a 

educação deve enfrentar diante das transformações que estão ocorrendo no mundo. 

O primeiro pilar do documento traz a ideia de que é fundamental inicialmente aprender 

a conhecer ou aprender a aprender. O segundo pilar prega a necessária apreensão da habilidade 

de aprender a fazer. O terceiro pilar trata da ênfase em aprender a viver juntos. Por fim, o 

quarto pilar assenta-se na ideia de aprender a ser. 

O documento, portanto, enfatiza a necessidade de desenvolver habilidades e 

competências que permitam com que os indivíduos atendam às necessidades do tempo em que 

vivem, tendo condições de se posicionar e participar ativamente como críticos na sociedade. 

Nesse percurso,  

 

                                                           
2 A Declaração de Jomtien está em consonância com as diretrizes e objetivos traçados por organismos 
internacionais como o Banco Mundial (BM), Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Internacional de 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), Agência Multilateral de Garantia de Investimento (MIGA) e o 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).  
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O professor deve estabelecer uma nova relação com quem está aprendendo, passar do 
papel de “solista” ao de “acompanhante”, tornando-se não mais alguém que transmite 
conhecimentos, mas aquele que ajuda os seus alunos a encontrar, organizar e gerir o 
saber, guiando mas não modelando os espíritos, e demonstrando grande firmeza 
quanto aos valores fundamentais que devem orientar toda a vida (DELORS, 1996, p. 
148). 

 

Nesse contexto de globalização econômica ocorre uma reconfiguração do Estado-nação 

nas dimensões da democracia e cidadania, incidindo sobre os direitos e deveres dos agentes 

sociais nessa estrutura socioeconômica. Destaca-se, então, que a cidadania se torna uma prática 

social na organização e regulação jurídica dentro de uma República Democrática.  

Assim, para o campo educacional, a prática da cidadania e a proposta de inclusão social 

advinda da perspectiva do Estado neoliberal e globalizante é garantir que todos os cidadãos 

brasileiros possuam as mesmas oportunidades de acesso e desenvolvimento na educação. De 

acordo com o UNICEF (1990, p. 2), “contribuir para conquistar um mundo mais seguro, mais 

sadio, mais próspero e ambientalmente mais puro, e que, ao mesmo tempo, favoreça o progresso 

social, econômico e cultural, a tolerância e a cooperação internacional”. 

Entretanto, percebemos que o discurso proveniente do UNICEF (1990) entra em 

desacordo com os objetivos relacionados à globalização que propõem homogeneizar as 

diferenças culturais existentes nas sociedades e implementar uma padronização cultural global 

baseada na uniformização da formação para o mercado de trabalho, na utilização de aparelhos 

tecnológicos, no estilo de vida e no elevado consumismo de produtos, sendo essa a ótica da 

inclusão social da economia global.  

Com isso, salientamos que a prática da cidadania e da inclusão social deve estar atrelada 

às características do espaço territorial, à nacionalidade e à diversidade cultural composta pelas 

diversas etnias que convivem nesse espaço, de acordo com os aspectos culturais da formação 

de um povo. Seguindo os dizeres de Geertz (1989), a cultura é entendida como uma maneira de 

um grupo social compreender a vida. Cultura é tudo aquilo que um determinado grupo social 

“cultua”, isto é, inclui nos seus valores e nas suas tradições.  

Dessa forma, uma política educacional precisa, no seu programa de ensino, considerar 

uma base curricular com conteúdos e objetivos que contemplem a diversidade cultural, de modo 

a permitir, assim, um conhecimento sobre outras culturas, no intuito de desfazer preconceitos e 

mitos repetidos há décadas, combatendo com isso “os comportamentos sociais relacionados à 

erupção de novas formas de intolerância, violência, racismo, xenofobia, manifestação do 

nacionalismo, marginalização, discriminação contra as minorias étnicas, religiosas e 

linguísticas e ainda ao terrorismo” (CARVALHO, 2010, p. 41). 
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Com base nessa discussão, percebemos, em segundo plano, a valorização dos elementos 

em contraposição à diversidade cultural, orientada pela UNESCO, que reconhece as diferenças 

étnicas, sociais e culturais na formação das sociedades. Como afirma Delors (1996, p. 58) “para 

atender às diferentes necessidades dos sujeitos, o ensino deve ser personalizado e diversificado, 

e os currículos, flexíveis e dinâmicos”. Mas a tendência desses programas educacionais 

propostos pelos organismos internacionais está atrelada à formação dos alunos no âmbito 

escolar para as exigências do mercado.  

Nesse propósito de empreender, na década de 1990, uma reforma educacional a partir 

das diretrizes internacionalmente construídas, o governo brasileiro recebeu o apoio de 

organismos internacionais, tais como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco 

Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD).  

O governo de Itamar Franco (1992-1995) congregou esforços para desenvolver uma 

política educacional de acordo com os compromissos assumidos a partir da Conferência de 

Jomtien, assegurando uma educação de qualidade nos seguintes termos:  

 

A expansão do atendimento à primeira infância, especialmente para as crianças 
pobres; acesso universal à educação básica até o ano 2000; melhoria dos resultados 
da aprendizagem; redução da taxa de analfabetismo dos adultos; ampliação dos 
serviços de educação básica e de formação para outras competências necessárias aos 
jovens e adultos (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2007, p. 51). 

 

Dessa forma, em 1993, o governo de Itamar Franco inicia a formulação do Plano 

Decenal de Educação para Todos, que tinha como uma das suas metas reformular e melhorar a 

educação brasileira a partir da diminuição dos índices de analfabetismo e desenvolver nos 

alunos conhecimentos essenciais para a atuação na sociedade da informação.  

Isso fica claro quando o MEC (BRASIL, 1993, p. 38) define que “o sucesso do Plano 

Decenal pressupõe o reordenamento da gestão educacional, conferindo à escola a importância 

estratégica que lhe é devida como espaço legítimo das ações educativas e como agente de 

prestação de serviços educacionais de boa qualidade”. 

Dessa forma, a educação estava alinhada à proposta de garantir às crianças e aos jovens 

conhecimentos básicos que os capacitassem para a inserção na nova ordem econômica 

neoliberal. Passava-se a priorizar, então, a formação de uma mão de obra técnica e qualificada 

para desempenhar funções exigidas pela sociedade do conhecimento que se gestava. Como 

afirma Zibas (2005, p. 1070), “o projeto visava a transformar as relações entre os sujeitos da 

cena escolar de forma que os pais e alunos se tornassem clientes e os professores e gestores 
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assumissem o papel de prestadores de serviços, inserindo, assim, na escola a lógica do 

mercado”.  

Ampliando a proposta do governo anterior, o eleito presidente Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2002) apresenta um conjunto de reformas na economia, tais como privatizações 

de empresas estatais, cortes de salários e estímulos à demissão voluntária dos servidores 

públicos. O objetivo era conseguir a estabilidade econômica e monetária, modernizando o 

Estado brasileiro na perspectiva neoliberal e permitindo o acesso do país ao mundo competitivo 

da globalização. 

As propostas neoliberais de cunho econômico advindas do governo de Fernando 

Henrique se interligam e orientam as propostas de organização da educação brasileira. A 

reforma do ensino é intensificada e estabelecem-se novas diretrizes curriculares nas estruturas 

das disciplinas, conjuntamente com as proposições por novas formas metodológicas de ensino 

com a incorporação de novos saberes para o ensino médio. Corroborando a reflexão, Sanfelice 

afirma que 

 

As teses centrais do neoliberalismo, considerando o conceito de mercado como eixo 
das relações sociais, bem como a defesa do estado mínimo contra o estado benfeitor, 
têm sido orientadoras das políticas educacionais. As políticas sociais, pode-se dizer, 
foram também atiradas às leis do mercado (SANFELICE, 2001, p. 10). 

 

Através do então Ministério da Educação e Cultura (MEC), portanto, o governo de FHC 

(1995-2002) apresentou programas educacionais voltados a atingir as metas mundiais e 

promover a universalização do ensino com o aumento do número de matrículas e a erradicação 

do analfabetismo – a saber, os programas Toda Criança na Escola e Renda Mínima –, ambos 

voltados ao incentivo para ingresso e permanência de crianças entre 07 e 14 anos na escola 

através da disponibilização de recursos financeiros para apoiar as famílias carentes a manter os 

filhos no ensino básico. O foco dos programas era “[...] assegurar, até o ano 2000, a crianças, 

jovens e adultos, conteúdos mínimos de aprendizagem que atendam necessidades elementares 

da vida contemporânea” (BRASIL, 1993, p. 13). 

Para ampliar o leque de reformas na educação, a Constituição Federal de 1988 traz um 

capítulo sobre a educação, determinando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

nº 9.394, LDB)3, aprovada em 20 de dezembro de 1996. Com a LDB, surgiram a normatização 

                                                           
3 Houve a regulamentação de grandes marcos legais, como a LDB (Lei nº 9.394/1996), com medidas relacionadas 
aos diversos temas da educação brasileira, abarcando desde o ensino infantil até o ensino superior. Também foram 
publicados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), estabelecendo as diretrizes para orientar os educadores 
por meio da normatização de alguns aspectos fundamentais concernentes a cada disciplina. 
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e sistematização da regulamentação jurídica da educação brasileira e a função da escola. O 

documento da LDB (BRASIL, 1996) destaca o objetivo da melhoria da qualidade de ensino, 

ofertando mais escolas e vagas para a demanda de alunos.  

Conforme as orientações da LDB (BRASIL, 1996, p. 11), é necessário “desenvolver o 

educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania, e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. Na especificidade do 

ensino médio, a LDB (1996), em seu artigo 35, traz que é fundamental, nesse segmento, 

 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições 
de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. 
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética 
e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico (BRASIL, 
1996, p. 15). 

 

A LDB destaca ainda, nos seus propósitos de orientações curriculares, os objetivos dos 

conteúdos das disciplinas a serem desenvolvidas nas aulas para os alunos do ensino médio. O 

artigo 36 da seção I reflete muito bem os compromissos da educação brasileira com a 

Conferência Mundial sobre Educação para Todos (Jomtien, Tailândia – 1990) quando traz que 

 

I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, 
das letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; 
a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e 
exercício da cidadania; 
II - adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos 
estudantes; 
III - será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, 
escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das 
disponibilidades da instituição (BRASIL, 1996, p. 15). 
 

Entendemos que a LDB possui aspectos da ideologia neoliberal na sua forma legal e 

jurídica, dando um caráter neoconservador para a educação brasileira e provocando uma relação 

estreita entre a educação e o capital.  

 

Na lógica da mundialização da economia, o capital produtivo emerge como um novo 
paradigma da empresa, o que exige da educação a formação de um ser social sob esse 
prisma, para que as futuras gerações possam dar materialidade a esse pacto social 
(ZOTTI, 2015, p. 174). 
 

Ainda no âmbito das reformas educacionais, o governo de FCH lançou o Programa de 

Aceleração de Aprendizagem com o objetivo de diminuir as elevadas taxas de reprovação, 

evasão e distorção idade/série, bem como também criou o Programa TV Escola, que visava à 



31 

 

 

 

capacitação dos professores das escolas públicas de ensino fundamental e disponibilizava 

materiais no formato de vídeo-aula para uso pedagógico. 

 De acordo com Bianchetti (1996), esses programas educacionais estimulados e 

desenvolvidos pelo Governo Federal estavam propagando o discurso neoliberal através das 

escolas com o objetivo de consolidação da mercantilização de uma educação voltada para um 

ensino técnico em consonância direta com o mercado de trabalho e alinhada com a globalização 

e as novas tecnologias.  

Na perspectiva de elevar os níveis de conhecimento dos professores e alunos na área da 

informática, o governo cria, em parceria com as Secretarias Estaduais de Educação, o Programa 

Nacional de Informática na Educação (Proinfo) para fomentar nas escolas o uso das novas 

tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. Assim, Castro e Tiezzi (2005, p. 120) 

afirmam que “a rearticulação da Educação, do trabalho e da tecnologia constitui um novo 

desafio que exige mais flexibilidade institucional, parcerias inovadoras e conteúdos em 

permanente atualização”. 

Também nessa mesma linha de atuação, o Governo FHC promoveu uma campanha 

intitulada “Acorda Brasil, está na hora da escola” com a proposta de qualificar os professores 

através de cursos, seminários, assinatura de revistas e jornais. Também disponibilizou 

bibliotecas e videotecas com o objetivo de preparar os docentes nas condições concretas para 

desempenhar melhor suas práticas pedagógicas a fim de se alinharem às metas instituídas pelo 

Governo Federal e organismos internacionais. 

Ainda nesse contexto, o Programa Nacional do Livro Didático, também instituído no 

governo FHC, objetivava analisar os livros didáticos utilizados em sala de aula, já que os 

conteúdos ministrados deveriam estar em acordo com os critérios estabelecidos pelo programa 

neoliberal adotado pelo governo. Para Zotti (2015, p. 176), “o Ensino Médio, de acordo com 

suas orientações e diretrizes curriculares, cumpre a função de atender as necessidades do 

desenvolvimento econômico, na lógica dos interesses do capital, na década de 1990, alicerçado 

na ideologia da globalização e da política neoliberal”. 

Outra medida da reforma educacional lançada pelo governo FHC foi a Educação 

Profissional, separando-a do ensino médio e criando condições para atender à oferta de mão de 

obra de acordo com as demandas de mercado. Para Castro e Tiezzi (2005), o ensino profissional 

propõe a diversificação dos cursos e a flexibilização dos currículos, sendo uma opção na 

formação técnica dos alunos para início mais breve na vida profissional. Nessa direção,  
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Os conhecimentos transmitidos pela escola passam a ter valor apenas na medida em 
que sua aprendizagem gere a capacidade permanente de aprendizagem, isto é, o 
conteúdo aprendido é valorizado não pelo conhecimento nele contido, mas pela forma 
pela qual é aprendido, desde que tal forma gere o ‘aprender a aprender’ (DUARTE, 
2001, p. 156). 

 

Para consolidar a reforma da política educacional, através do MEC foram publicados, 

em 1997, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs)4, elaborados por uma comissão de 

especialistas em educação para estruturar e uniformizar as diretrizes curriculares escolares em 

todo o país. As propostas pedagógicas postas nos PCNs contemplavam mudanças nos currículos 

das disciplinas e nas competências exigidas, entendendo que 

 

A renovação e reelaboração da proposta curricular reforçam a importância de que cada 
escola formule seu projeto educacional, compartilhado por toda a equipe, para que a 
melhoria da qualidade da educação resulte da co-responsabilidade entre todos os 
educadores. Por sua natureza aberta, configuram uma proposta flexível, a ser 
concretizada nas decisões regionais e locais sobre currículos e sobre programas de 
transformação da realidade educacional. Não configuram, portanto, um modelo 
curricular homogêneo e impositivo (BRASIL, 1997b, p. 7). 

 

A estrutura dos PCNs de 1997 apresentou uma composição nas quais as áreas do 

conhecimento são divididas em: Parte I - Bases Legais; Parte II - Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias; Parte III - Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias; Parte IV - 

Ciências Humanas e suas Tecnologias. Nas três últimas partes estão as diretrizes de organização 

dos temas/conteúdos e dos eixos temáticos para cada disciplina e área de conhecimento ofertada 

no ensino médio, nos quais 

 

Optou-se por um tratamento específico das áreas, em função da importância 
instrumental de cada uma, mas contemplou-se também a integração entre elas. Quanto 
às questões sociais relevantes, reafirma-se a necessidade de sua problematização e 
análise, incorporando-as como temas transversais. As questões sociais abordadas são: 
ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual e pluralidade cultural (BRASIL, 
1997b, p. 41). 

 

O objetivo principal dos PCNs (1997) é servir como ferramenta curricular para o ensino 

no país, estabelecendo pilares para estruturar as diretrizes de ensino na escola formal e na 

própria relação escola-sociedade. Por isso, 

                                                           
4 “Os PCNs foram transformados num conjunto de dez livros, cujo lançamento ocorreu em 15 de outubro de 1997, 
Dia do Professor, em Brasília. Depois, professores de todo país passaram a recebê-los em casa. Enquanto isso, o 
MEC iniciou a elaboração dos PCN para 5ª a 8ª série” (BRASIL, 1997b, p. 1). 
 
 
 



33 

 

 

 

 

Os parâmetros propõem um currículo da educação média que se torne responsável 
pela formação geral do aluno, atribua significado ao conhecimento escolar e estimule 
o desenvolvimento das competências afetivas e cognitivas, como as capacidades de 
pesquisar, raciocinar, argumentar, trabalhar em grupo, desenvolver valores éticos 
(CASTRO; TIEZZI, 2005, p. 128). 

 

Os PCNs (1997) foram construídos na função de orientar e desenvolver as competências 

e as habilidades dos alunos para a sociedade contemporânea de característica global e 

tecnológica. Castro e Tiezzi (2005, p. 127) reafirmam a função dos PCNs, mostrando que 

“como muitas profissões deixarão de existir nos próximos anos, e muitas outras poderão ser 

criadas, é preciso desenvolver flexibilidade, criatividade, polivalência, capacidade de 

aprendizagem contínua”. Por outro lado, Zotti (2015) alerta para a orientação tecnicista dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) ao relacionar a educação à economia nos objetivos 

curriculares das disciplinas escolares e focar no desenvolvimento de habilidades e competências 

voltadas às necessidades capitalistas.  

Nesse processo de reforma educacional, o Governo Federal passa a realizar uma 

avaliação de larga escala – o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), em 1998. Tal 

mecanismo de indicador educacional está em consonância com a LDB (1996) e propõe analisar 

as competências e as habilidades fundamentais dos alunos do Ensino Médio. Todo esse 

processo que estava envolvendo a educação desencadeia alterações na docência dos 

profissionais nas instituições escolares, indicando orientações para os professores 

desenvolverem práticas pedagógicas relacionadas com as novas propostas para a educação. 

Nesse caso: 

As metodologias utilizadas devem partir de métodos ativos (pesquisa em grupo, 
experimentação), propondo discussões como condição de desenvolvimento da 
aprendizagem. A dinâmica ensino-aprendizagem caracteriza-se por situações que 
estimulem a atividade e a iniciativa dos alunos por meio das interações estabelecidas 
entre alunos/alunos e alunos/ professor (CASTRO, 2015, p. 40). 

 

Dessa forma, esse momento do Brasil expressava, no tocante às políticas educacionais, 

a reafirmação no campo da educação, que se colocava como um espaço estratégico para o 

desenvolvimento de um país inserido na economia globalizada. No entanto, as políticas públicas 

educacionais brasileiras tinham um aspecto dicotômico, dividindo o atendimento às massas e 

aos grupos da elite: 

As políticas educacionais são definidas com base na dicotomia entre trabalho manual 
e trabalho intelectual, por isso as diretrizes para os níveis mais elevados e para a base 
da estrutura educacional preservam a dualidade histórica de educação para as massas 
e educação para as elites (ZOTTI, 2015, p. 171). 
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Então, o projeto neoliberal conduz as diretrizes educacionais do Brasil no que se refere 

às metodologias de ensino e aos conhecimentos a serem aplicados na escola. Os processos 

educativos, portanto, precisavam adequar-se às demandas do mercado, visando objetivos 

educacionais para a formação da massa para o mercado de trabalho e a formação intelectual de 

acesso a cursos superiores para as elites.  

 

2.2 O PANORAMA SOBRE AS ORIENTAÇÕES CURRICULARES E A DIVERSIDADE 

CULTURAL PARA O ENSINO MÉDIO 

 

As transformações socioeconômicas advindas do processo de globalização que estavam 

se processando na sociedade brasileira tiveram consequências para a educação nos últimos 

anos, mais especificamente, de acordo com o Ministério da Educação (BRASIL, 2009a), a partir 

dos anos 90, quando o tema Reformas do Ensino veio se propagando. Afinal, além de produções 

teóricas, diversas medidas legais foram tomadas, alterando os currículos, disciplinas, métodos 

de ensino e a avaliação em todos os níveis do sistema educacional brasileiro. 

A Constituição Federal de 1988, no art. 205, enfatiza a educação como um direito de 

todos e dever do Estado e da família. Nos artigos 208, 215 e 242 ocorre a ênfase na obrigação 

do Estado em proporcionar o ensino gratuito, com qualidade, enquanto o art. 5º, XLII, da 

mesma Constituição Federal, coloca que "a prática do racismo constitui crime inafiançável e 

imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei" (BRASIL, 1998) Ao destacar a 

relevância do respeito ao ser humano, mencionando ainda o fato de a prática de racismo ser 

considerada crime inafiançável e imprescritível de acordo com a lei, possibilita uma grande 

conquista afirmativa para os direitos dos afrodescendentes. 

Ressaltamos também o art. 215 quanto à garantia dos direitos de acesso de todos os 

brasileiros às fontes da cultura nacional e ao apoio a todas as manifestações culturais previstas 

na Constituição Federal. No § 3º, é previsto que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, 

de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do 

poder público que conduzem à: 

 

I - defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; 
II - produção, promoção e difusão de bens culturais; 
III - formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas 
dimensões; 
IV - democratização do acesso aos bens de cultura; 
V - valorização da diversidade étnica e regional (BRASIL, 1988). 
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O art. 242, § 1º, deixa claro o reforço para um ensino de História que resgate a 

contribuição da diversidade brasileira para a formação do país. Com isso, garante na legislação 

a valorização da diversidade cultural do Brasil, entendendo a cultura afro-brasileira como um 

componente nacional importante que, aliado ao ensino de História, constrói a possibilidade de 

rever conceitos discriminatórios no cotidiano das escolas brasileiras.  

Posteriormente, a partir do MEC, ocorre a elaboração, de acordo com as orientações da 

LDB, de programas de currículos mínimos nos níveis escolares para o ensino de História do 

Brasil no tocante à diversidade cultural e étnica existente no país, resgatando as suas 

contribuições para a formação social do povo brasileiro. Isso implica no ensino médio voltado 

para uma proposta de discutir a diversidade cultural no Brasil. Como traz a LDB em seu art. 

26, “§ 4º. 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” (BRASIL, 1996, p. 12). 

 Entendemos que a orientação da LDB de 1996 sobre o estudo da diversidade cultural 

no país pelo ensino escolar é importante na medida em que possibilita analisar a construção 

histórica, cultural e social do Brasil ao perceber as diferenças construídas pelos sujeitos sociais. 

Ainda que o debate sobre a diversidade cultural brasileira provoque tensões e conflitos no 

âmbito escolar, se constitui como um aspecto relevante na construção de uma escola 

democrática.  

Na sequência da LDB de 1996, temos a publicação dos PCNs de 1997, que orientaram, 

nos seus objetivos gerais para o ensino de História, conteúdos e temas que destacavam o estudo 

da diversidade cultural, propondo que este fizesse parte dos planejamentos curriculares das 

escolas como integrante do ensino de História, para que fosse possível, assim, 

 

Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como 
aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer 
discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, 
de etnia ou outras características individuais e sociais (BRASIL, 1997b, p. 1). 

 

 Os PCNs de 1997 têm como proposta um espaço de inclusão – não como um tema 

exótico e diferenciado, mas como um importante assunto para ampliar os conhecimentos sobre 

a diversidade cultural da sociedade brasileira no ensino de História –, com o objetivo de 

trabalhar a partir de eixos temáticos no aluno e na sua vivência de mundo, relacionando sua 

história com a história do Brasil e do mundo, não se abstraindo de citar o lugar em que vive e 

também o seu próprio saber. Nesse sentido, 
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Tratar da diversidade cultural, reconhecendo-a e valorizando-a da superação das 
discriminações é atuar sobre um dos mecanismos de exclusão, tarefa necessária ainda 
que insuficiente, para caminhar na direção de uma sociedade mais plenamente 
democrática. É um imperativo do trabalho educativo, voltado para a cidadania uma 
vez que tanto a desvalorização cultural - traço bem característico de país colonizado - 
quanto à discriminação são entraves à plenitude da cidadania para todos, portanto, 
para a própria nação (BRASIL, 1997a, p. 21). 

 

Considerando as mudanças curriculares, os novos temas historiográficos para o ensino 

de História e as leis de regulamentação na educação, é possível compreender que essas 

iniciativas da LDB de 1996 e dos PCNs de 1997 não alteraram de imediato a amplitude das 

discussões sobre a diversidade cultural brasileira com temas mais específicos sobre a história 

da cultura afro-brasileira e africana (já estereotipada e cristalizada no ensino de História). 

Entretanto, os ditames da Lei já sinalizavam indicações de orientações para o seu estudo. 

A LDB de 1996 serviu como indutor para a construção das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) (BRASIL, 1998b), dando orientações para formular 

programas curriculares, planejamentos anuais, metodologias de ensino e avaliações escolares 

adequados ao contexto da globalização e do neoliberalismo. Como expõe a Resolução nº 03/98,  

 

Art. 1º - As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio – DCNEM, 
estabelecidas nesta Resolução, se constituem num conjunto de definições doutrinárias 
sobre princípios, fundamentos e procedimentos a serem observados na organização 
pedagógica e curricular de cada unidade escolar integrante dos diversos sistemas de 
ensino, em atendimento ao que manda a lei, tendo em vista vincular a educação com 
o mundo do trabalho e a prática social, consolidando a preparação para o exercício da 
cidadania e propiciando preparação básica para o trabalho (BRASIL, 1998b, p. 1).  

 

As DCNEM de 1998 enfatizam uma proposta curricular para o ensino médio no Brasil 

direcionada para a formação dos alunos para o mundo social, econômico, político, cultural e 

tecnológico próprio do cotidiano do século XXI. Dessa maneira,  

 

Como expressão de identidade nacional, a estética da sensibilidade facilitará o 
reconhecimento e a valorização da diversidade cultural brasileira e das formas de 
perceber e expressar a realidade própria dos gêneros, das etnias e das muitas regiões 
e grupos sociais do país. Assim entendida, a estética da sensibilidade é um substrato 
indispensável para uma pedagogia que se quer brasileira, portadora da riqueza de 
cores, sons e sabores deste país, aberta à diversidade dos nossos alunos e professores, 
mas que não abdica da responsabilidade de constituir cidadania para um mundo que 
se globaliza e de dar significado universal aos conteúdos da aprendizagem (BRASIL, 
1998b, p. 67). 

 

De acordo com as DCNEM de 1998, existem eixos norteadores com indicações para as 

áreas do conhecimento, na proposta de relacionar o ensino médio com uma formação humana 

integral (BRASIL, 1998b). As competências básicas consistem em dominar linguagens, 
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compreender fenômenos, enfrentar situações-problema, construir argumentações, elaborar 

propostas e desenvolver as suas habilidades. São enfatizadas, assim, a interdisciplinaridade e a 

contextualização. Entretanto, percebemos que os objetivos das DCNEM de 1998, com o 

discurso da formação dos alunos de ensino médio, estavam mais estruturados na dimensão do 

mundo do trabalho. Como ressalta Ramos (2004, p. 41), “entre trabalho como princípio e 

trabalho como contexto; trabalho como mediação e trabalho como fim; trabalho como práxis 

humana e trabalho como práxis produtiva”.  

Apesar do discurso de formação humana nas diretrizes curriculares para o Ensino Médio 

indicar uma possibilidade de “ampliação dos saberes, sem retirá-los da sua historicidade e, no 

caso do Brasil, de interação entre nossas diversas etnias com as raízes africanas, indígenas, 

europeias e orientais” (BRASIL, 1998b, p. 92), entendemos a necessidade de uma diretriz 

curricular mais ampla para o ensino médio e que esteja voltada para discutir a diversidade 

cultural do Brasil como meio para alcançar uma escola democrática, que se faz a partir do 

conhecimento da nossa própria história e pode contribuir para desfazer os preconceitos e 

estereótipos existentes na educação. Além disso, colabora para o resgate da autoestima de 

milhares de crianças e jovens que se veem marginalizados e silenciados por uma escola de 

padrões eurocêntricos, negadora da pluralidade étnico-cultural de nossa formação. 

Com o objetivo de aprofundar as Diretrizes Curriculares nas escolas do Ensino Médio, 

o Governo Federal institui, em 1999, os PCNEM, para a criação de uma base curricular comum 

no ensino médio a partir da proposta da LDB de 1996. Como aponta o documento das DCNEM 

(BRASIL, 1998b, p. 17), a Base Nacional Comum “destina-se à formação geral do educando e 

deve assegurar que as finalidades propostas em lei, bem como o perfil de saída do educando 

sejam alcançadas de forma a caracterizar que a Educação Básica seja uma efetiva conquista de 

cada brasileiro”. 

Assim, as DCNEM de 1998 e os PCNEM de 1999, que enfatizam a importância das 

competências e das habilidades nas escolas de Ensino Médio, refletem as mudanças nas relações 

sociais de trabalho e na produção industrial advindas da globalização e do uso de novas 

tecnologias. Trata-se de preparar e desenvolver nos alunos as capacidades de competência e 

habilidades para atender às exigências desse modelo de produção capitalista: competitividade, 

racionalização do tempo, divisão de tarefas, participação ativa e funções múltiplas do 

trabalhador.  

 

A facilidade de acessar, selecionar e processar informações está permitindo descobrir 
novas fronteiras do conhecimento, nas quais este se revela cada vez mais integrado. 



38 

 

 

 

Integradas são também as competências e habilidades requeridas por uma organização 
da produção na qual criatividade, autonomia e capacidade de solucionar problemas 
serão cada vez mais importantes, comparadas à repetição de tarefas rotineiras 
(BRASIL, 1998a, p. 58). 

 

Os PCNEM de 1999 apresentam o conceito de competência a partir das mudanças 

ocorridas no mundo do trabalho. Ao incluir o domínio do conhecimento articulado ao 

desenvolvimento das capacidades cognitivas complexas, ou seja, das competências relativas ao 

domínio teórico, enfatizam a finalidade de estruturar nas disciplinas escolares conceitos 

relacionados com a interdisciplinaridade, a contextualização e o currículo por competências, 

sendo uma ferramenta didática para ser utilizada no cotidiano da sala de aula como prática 

pedagógica do professor. Nesse processo, 

 

De forma geral a centralidade é conferida ao contexto do trabalho, ficando os outros 
dois submissos a ele. Por isso, a tecnologia é o tema considerado fundamental para 
contextualizar os conhecimentos e as disciplinas no mundo produtivo e integrar as 
diversas áreas, no intuito de formar um aluno capacitado a resolver problemas em 
determinados contextos específicos da sociedade tecnológica (ZOTTI, 2015, p. 175). 
 

Nesse sentido, apesar de os PCNEM de 1999 possuírem uma orientação para o estudo 

da diversidade cultural, os objetivos estabelecidos nessa direção apresentam-se em segundo 

plano. No documento, estes são sempre voltados para o mundo do trabalho e suas tecnologias, 

de maneira que não se apresenta como uma prioridade dessa base curricular ampliar o debate 

sobre os outros povos, como os indígenas e afrodescendentes, que formaram a sociedade 

brasileira. 

Com o objetivo de aprofundar a base curricular comum, em 2002, o Governo Federal 

publicou as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN+) (BRASIL, 2002), destacando as áreas de conhecimento e enfatizando os temas e 

conteúdos na linha da base curricular comum a serem aprofundados e trabalhados. Assim, os 

PCN+ (2002) tornam-se uma complementação dos PCNEM (1999), realçando a utilização das 

competências e habilidades em cada disciplina como um princípio a ser explorado, como 

estratégia de ensino, a partir de situações-problema.  

Notamos que os parâmetros curriculares para o ensino médio vinham de uma proposta 

do relatório da UNESCO (2002) baseada em quatro pilares: aprender a conhecer, aprender a 

fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. E há também as indicações da Declaração 

Universal sobre a Diversidade Cultural (2002) (mais especificamente, no Artigo 2 – Da 

diversidade cultural ao pluralismo cultural) para o estudo da diversidade cultural nas escolas: 
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Em nossas sociedades cada vez mais diversificadas, torna-se indispensável garantir 
uma interação harmoniosa entre pessoas e grupos com identidades culturais a um só 
tempo plurais, variadas e dinâmicas, assim como sua vontade de conviver. As políticas 
que favoreçam a inclusão e a participação de todos os cidadãos garantem a coesão 
social, a vitalidade da sociedade civil e a paz. Definido desta maneira, o pluralismo 
cultural constitui a resposta política à realidade da diversidade cultural. Inseparável 
de um contexto democrático, o pluralismo cultural é propício aos intercâmbios 
culturais e ao desenvolvimento das capacidades criadoras que alimentam a vida 
pública (DELORS, 2002, p. 3). 

 

As bases curriculares propostas para o ensino médio, tanto nos PCNEM como nos 

PCN+, apresentam temas relacionados à diversidade, não deixando claro, porém, como devem 

ser discutidos e/ou abordados. É preciso considerar a heterogeneidade como elemento principal, 

caracterizando os costumes, a música, a arte e o modo de pensar e agir; elementos que fazem 

parte da cultura de cada etnia integrante da civilização brasileira, destacando suas características 

e as diferenciando no entendimento do processo de formação do povo brasileiro. 

Ressaltamos que, nesse período, segundo Bittencourt (2009), as reformas educacionais 

não afetaram de forma significativa o estudo sobre outros povos (como a história africana) no 

ensino de História, pois continuava estabelecida na extensiva programação curricular uma 

implícita busca de tratar o contexto histórico baseando-se na perspectiva da História 

eurocêntrica. 

A constituição de uma orientação curricular não pode privilegiar ou apenas indicar a 

temática sobre a diversidade cultural no ensino de História, devendo servir, para além disso, 

como um tema direcionado a permitir o debate e a discussão entre os alunos sobre a formação 

cultural da sociedade. Nesse aspecto, a escola tem na formação do aluno e cidadão a 

compreensão de um ensino para intervir na sua realidade e trabalhar na construção da 

perspectiva da diversidade cultural. 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) (BRASIL, 2009a), na 

disciplina de História, possuem indicações de conteúdos sobre a diversidade cultural e postulam 

a importância da África da seguinte maneira: 

 

A importância dos estudos dos grupos e culturas que compõem a História do Brasil, 
no âmbito das relações interétnicas. O estudo da África e das culturas afro-brasileiras, 
assim como o olhar atento às culturas indígenas, darão consistência à compreensão da 
diversidade e da unidade que fazem da História do Brasil o complexo cultural que lhe 
dá vida e sentido (BRASIL, 2009a, p. 78). 
 

 Nas OCEM de 2008, destaca-se que o estudo sobre a África deve basear-se na memória, 

no patrimônio, nos movimentos sociais, nas relações de poder, dentre outros, o que aponta para 
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a necessidade de pensar um ensino de História no qual exista uma análise dos fatos históricos 

aliada à necessária problematização e debate em torno de conceitos relacionados a eles, saindo 

gradativamente do discurso taxativo positivista e possibilitando ver uma África com suas 

histórias. 

Para Abreu e Mattos (2008), essas orientações para a diversidade ainda estavam longe 

de uma proposta que enfatizasse a cultura afro-brasileira e africana, carecendo de um 

aprofundamento na discussão sobre a temática. Isso porque havia uma tentativa de 

homogeneização dessas orientações e uma apresentação dessas culturas enquanto destituídas 

de conflitos sociais ou culturais e de processos de rupturas entre as etnias, imperando, portanto, 

abordagens feitas de forma natural e simplista. 

O reconhecimento da diversidade cultural é fundamental para a compreensão da História 

cultural da formação afro-brasileira e africana, pois, com isso, possibilita desenvolver nos 

alunos conceitos que possam diminuir preconceitos estabelecidos há séculos e despertar um 

sentimento de pertencimento a sua comunidade, etnia e cultura. Afinal, uma vez que entenda a 

sua importância como membro de sua comunidade, cidade e país, passa a estabelecer uma 

participação nas relações sociais e políticas da sociedade na qual está inserido. Além disso, o 

aluno começa a perceber que pode aprender novos conhecimentos, estabelecendo com o meio 

social em que vive uma relação de respeito, reconhecimento e valorização da sua cultura.  

 

2.3 O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) COMO AVALIAÇÃO DE 

LARGA ESCALA PARA O ENSINO MÉDIO NA ÁREA DAS CIÊNCIAS HUMANAS E 

SUAS TECNOLOGIAS 

 

As transformações sociais e econômicas que vêm se processando na sociedade brasileira 

no contexto da globalização trouxeram consequências para a educação nos últimos anos, mais 

especificamente, de acordo com Brasil (2009a), a partir dos anos de 1990. Desde então, 

consubstanciam-se Reformas do Ensino tendo por base as diversas medidas legais que alteraram 

os currículos, disciplinas, métodos de ensino e avaliação em todos os níveis do sistema 

educacional brasileiro.    

Nesse cenário de mudanças na educação são criados mecanismos para acompanhar o 

desempenho de cada segmento educacional, a saber: o Censo Escolar, o Sistema de Avaliação 

da Educação Básica (SAEB), o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Exame Nacional 

de Desempenho dos Estudantes (ENADE). Através dos resultados obtidos pelos alunos e pelas 
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suas instituições de origem, a proposta consiste na possibilidade de analisar o alcance das metas 

estabelecidas nos acordos com as instituições internacionais. 

 

Nas últimas décadas, organismos como a UNESCO, o Banco Mundial e o Fundo 
Monetário Internacional (FMI) ditaram as regras sob as quais as nações poderiam 
receber financiamentos e ajuda econômica. Entre as suas prescrições, à educação é 
atribuída uma larga agenda a cumprir, legitimada pelas políticas públicas dos Estados, 
num desenvolvimento sintonizado com a globalização do neoliberalismo (FREITAS; 
BRZEZINSKI, 2015, p. 169). 

 

Assim, o Governo Federal do Brasil, por meio da Portaria nº 438/98, estabeleceu a 

criação do ENEM, que deveria servir como um instrumento de avaliação de desempenho das 

habilidades e competências dos alunos concluintes do Ensino Médio. No período de mais de 

dez anos, sua utilização pretendeu avaliar as habilidades e competências como forma de obter 

indicadores do nível da educação nacional, apontando, assim, as necessidades de melhoria nos 

sistemas de ensino (BRASIL, 1998a).  

Dessa forma, com o ENEM, o governo estabelecia meios para contextualizar as áreas 

do conhecimento, realizando a ligação entre as propostas das novas temáticas para o ensino de 

História e as orientações curriculares dos PCNEM. Mas, nos primeiros anos, o ENEM não 

conseguiu a adesão das universidades e das escolas para desencadear modificações no ensino 

desenvolvido e tampouco no próprio processo avaliativo para ingresso no ensino superior. No 

entanto, ao longo dos anos 2000, passou a ser reservada uma parte das vagas, tendo a pontuação 

como meio para o ingresso no ensino superior. 

O MEC apresentou várias propostas pedagógicas contemplando mudanças nos 

currículos das disciplinas e nas competências exigidas. Na disciplina de História, por exemplo, 

apresentaram-se mudanças nos conteúdos com a inclusão da discussão sobre identidade, tempo, 

memória e diversidade cultural. Com relação às metodologias, a orientação foi promover 

pesquisas e debates com os alunos sobre os conteúdos históricos. Outra iniciativa do MEC foi 

fomentar a interdisciplinaridade como linha estruturadora do currículo do Ensino Médio. 

De acordo com o INEP (BRASIL, 2009a), o ENEM também inclui temas como 

identidade, cidadania, memória, tempo histórico etc. Trata-se de um conjunto de elementos que 

servem de orientação para os alunos desenvolverem suas capacidades cognitivas diante das 

questões. Frente a esse cenário, é importante analisar os impactos do novo ENEM. 

Todo esse processo que envolve a educação desencadeia alterações na docência das 

instituições escolares, indicando orientações para os professores desenvolverem práticas 

pedagógicas relacionadas com as novas propostas para a educação. Em consonância com o 
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ENEM, os conteúdos para o ensino de História são destacados a partir de eixos temáticos, com 

enfoque nas relações mais cotidianas dos indivíduos ou grupos sociais em períodos históricos 

diferentes e interligados. Podemos destacar alguns exemplos desses conteúdos: a vida cotidiana 

dos índios e escravos no Brasil, Roma e Grécia; os alimentos consumidos no período da 

Revolução Francesa; os problemas enfrentados pelos operários na Revolução Industrial e as 

epidemias na Idade Média. Tais abordagens de conteúdo implicam em significativas mudanças 

no ensino da História tradicional estruturada há tempos nas escolas. 

É preciso ressaltar essa relação entre o ensino de História e o formato da avaliação do 

ENEM, pois a avaliação é estruturada em questões que contêm gráficos, tabelas, imagens, 

pinturas, fragmentos textuais, tirinhas de quadrinhos, notícias de jornais, comentários de filmes 

e documentários etc. Assim, faz-se fundamental compreender as características da prova do 

ENEM em relação ao processo de ensino de História em sala de aula. 

É importante ressaltar o início das mudanças significativas nas estruturas de alguns 

livros e materiais didáticos de História com a incorporação de imagens, músicas, poemas, 

comentários e indicações de leitura de livros e filmes. Tais mecanismos didáticos englobam os 

eixos temáticos correspondentes aos PCNEM e às matrizes de referência do ENEM de História, 

que envolvem temas como lutas sociais, direitos humanos, relações de gênero, corpo, 

alimentação, cotidiano, arte, cultura e ciência e tecnologia.  

Nesses livros, no final de cada item dos materiais didáticos existe uma proposta de 

atividade para aumentar a compreensão de cada tema abordado pelo professor. O roteiro 

apresenta questões envolvendo problemas nas formas discursivas e objetivas, estruturados em 

fragmentos textuais, letras de músicas, pinturas ou notícias de jornais, propondo realizar 

operações que exigem leitura, interpretação e análise para que se encontrem as respostas. Nesse 

caso: 

 

As propostas de renovação dos métodos concentravam-se mais em desenvolver 
técnicas de ensino que utilizassem de variados materiais e recursos didáticos, como 
leituras diversas de livros didáticos, ‘textos históricos originais’, jornais e revistas 
(BITTENCOURT, 2009, p. 90). 

 

Dessa forma, a proposta do ENEM, como avaliação do ensino médio, é apresentar 

formas de estudo sobre temáticas mais próximas dos alunos, como também buscar realizar 

orientação de metodologias para o ensino através de pesquisas em vários documentos e 

linguagens diversas (jornais, revistas, narrativas de viagem, fotografias, mapas etc.). Tal 
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abordagem favorece o ensino e a aprendizagem dos alunos na realização da análise, 

confrontação, interpretação e organização de conhecimentos históricos. 

Nessa direção de debates e reflexões no ensino de História, passa-se a traçar objetivos 

diferentes da lógica conteudista do ensino tradicional (centrado na História quadripartida – 

Antiga, Média, Moderna e Contemporânea –, de caráter fortemente eurocêntrico). Em meio a 

tais perspectivas de mudança nos modos de ensinar História, o professor tem um importante 

papel no objetivo de 

 

Ensinar o aluno a adquirir as ferramentas de trabalho necessárias; o saber-fazer, o 
saber-fazer-bem, lançar os germes do histórico. Ele é o responsável por ensinar o 
aluno a captar e a valorizar a diversidade dos pontos de vista. Ao professor cabe 
ensinar o aluno a levantar problemas e a reintegrá-los num conjunto mais vasto de 
outros problemas em problemáticas (SCHMIDT, 2004, p. 54). 

 

Segundo Schmidt (2004), é necessário um ensino de História como espaço para a 

construção de um saber crítico, balizado por discussões acerca das temáticas relacionadas às 

vivências do aluno, seu trabalho cotidiano e sua historicidade. Estruturados em pesquisas, 

debates, criticidade e saberes, os alunos poderiam intermediar os conhecimentos adquiridos na 

escola e, com esse intuito, melhorar suas reflexões, tornando-se cidadãos críticos e participando 

ativamente na sociedade. Esse movimento traz 

 

A possibilidade de dominar o processo de produção do conhecimento histórico 
pelo uso mais intenso de fontes de diferentes naturezas. Não inclui, entre seus 
objetivos, a formação de um historiador, mas visa dar condições de maior 
autonomia intelectual entre os diversos registros humanos, assim como 
aprofundar o conhecimento histórico da sociedade contemporânea 
(BITTENCOURT, 2009, p. 118). 

 

Boschi (2007) salienta que, diante de um número maior de produções históricas e do 

volume de informações, o professor pode usar estratégias investigativas no processo de ensino-

aprendizagem e interagir com os diversos recursos didáticos. Isso leva os educandos a refletirem 

com criticidade sobre os elementos da atualidade social e política, bem como sobre o seu papel 

na sociedade, além das condições históricas nas quais estão inseridos.  
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2.4 O NOVO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM), AS MATRIZES DE 

REFERÊNCIA E OS OBJETOS DE CONHECIMENTO ASSOCIADO COM INDICAÇÕES 

SOBRE A HISTÓRIA CULTURAL AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA 

  

Em 2009, o ENEM passou por alterações e começou a ser chamado de novo ENEM, 

constituindo-se como uma avaliação nacional realizada a partir de matrizes de referência que 

são expressas em um documento que descreve as competências e as habilidades exigidas dos 

alunos e a lista de conteúdo programático – os objetos de conhecimento. O objetivo das 

mudanças centrava-se em “democratizar as oportunidades de acesso às vagas federais no ensino 

superior, possibilitar mobilidade acadêmica e induzir a reestruturação dos currículos do Ensino 

Médio5” Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 

(BRASIL, 2009a, p.28). A partir de 2010, o novo ENEM passou a ser uma avaliação nacional 

unificada, possibilitando o acesso de estudantes a mais de 50 instituições federais de ensino 

superior, as quais detêm cerca de 47 mil vagas por meio do Sistema de Seleção Unificada 

(SISU).  

O novo ENEM passa a ser uma avaliação estruturada em 04 (quatro) áreas de 

conhecimento e caracterizada por provas objetivas, com 45 (quarenta e cinco) itens/questões de 

múltipla escolha cada uma, e uma redação. Essas provas avaliam as seguintes áreas do 

conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação, que contempla os 

conteúdos de Língua portuguesa, Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol), Artes e Educação 

Física; Matemática e suas Tecnologias, que avalia Matemática; Ciências Humanas e suas 

Tecnologias, abrangendo História, Geografia, Filosofia e Sociologia; e Ciências da Natureza e 

suas Tecnologias, cobrando os conteúdos de Química, Física e Biologia. O novo ENEM 

estabelece uma avaliação anual para ingresso nas universidades públicas federais. 

Assim, é possível perceber que a implantação do novo ENEM suscitou mudanças na 

forma de métodos de ensino e na incorporação de temas nos livros de História do ensino médio. 

Diante desse quadro, propomos, na presente pesquisa, questionar de que forma tais mudanças 

vêm se processando no contexto dos conteúdos de História das questões do ENEM.  

Com a proposta do novo ENEM, algumas alterações foram realizadas na matriz de 

referência desse exame. Desse modo, as competências passaram a ser eixos cognitivos comuns 

a todas as áreas e cada uma destas passou a ter suas respectivas competências e habilidades. 

 

                                                           
5 Disponível em: < http://portal.inep.gov.br/web/ >. Acesso em: 17 jul. 2017. 
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Estabelecida a Matriz de Referência, os objetos de conhecimento associados poderão 
ser aprimorados, nas edições seguintes do Enem, de modo a consagrar o papel do 
Exame de orientar a melhoria do ensino médio em harmonia com os processos de 
seleção para o acesso à Educação Superior (BRASIL, 2009a, p.1). 

 

Dessa forma, as questões formuladas no novo ENEM são estruturadas a partir de três 

eixos estabelecidos na avaliação, isto é, a contextualização, a situação-problema e a 

interdisciplinaridade. A contextualização é indicada tomando-se por base as orientações de 

matrizes curriculares e os conteúdos/temas a serem estudados durante o ensino médio. Como 

exemplos, na especificidade da disciplina de História, podemos citar: a produção da memória 

pelas sociedades humanas; as manifestações culturais do momento presente e os seus processos 

históricos; e a diversidade do patrimônio cultural. 

Assim, os descritores são selecionados na composição de uma matriz e se apresentam 

nas alternativas de múltipla escolha do ENEM. Os objetos de conhecimento associados às 

matrizes de referência estabelecem a lista dos conteúdos programáticos de cada área e 

disciplina. Nesse aspecto, de acordo com o INEP (BRASIL, 2009a), o novo ENEM instaura, a 

partir da matriz de referência, uma contextualização de uma História interligada com outras 

áreas das ciências humanas e possibilita relacionar saberes como o da História afro-brasileira e 

africana. 

Segundo o INEP (BRASIL, 2009a), as questões de História do novo ENEM partem de 

situações-problema, nas quais os alunos, através de leituras, análises e reflexões, exercitam 

competências cognitivas. Esse exercício possibilita aos alunos dominar conceitos fundamentais 

de leitura, compreensão e interpretação textual, visando desenvolver um maior nível intelectual. 

Segundo Castro e Tiezzi (2005, p. 133), o ENEM poder ser considerado um instrumento indutor 

de mudanças, na medida em que “expressa no que é avaliado aquilo que deveria ter sido 

ensinado”. 

A partir da matriz de referência do novo ENEM, Torres (2007) ressalta as possibilidades 

para levantar temas históricos interligados como: patrimônio, conceitos de cultura material e 

imaterial, diversidade cultural, entre outros. Para Castro e Tiezzi (2005), as matrizes do ENEM 

podem expressar um estímulo para a produção de conhecimentos, propiciando ao aluno a 

ampliação do tema em estudo, pois permite o contato mais rápido com um maior número de 

autores e perspectivas de conhecimento. A intenção é que haja uma maior compreensão de 

temas históricos, relacionando dimensões que envolvam tempo, espaço, memória, diversidade 

cultural e cidadania.  
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 Segundo o INEP (BRASIL, 2009a), o estudante precisa desenvolver habilidades para 

resolver as questões da disciplina de História, pois estas se sincronizam com operações mentais: 

interpretar textos e imagens, o que exige a capacidade de relacionar o conhecimento científico 

com outros saberes; articular informações de diferentes linguagens; e refletir e propor soluções 

para determinados problemas. De acordo com Castro e Tiezzi (2005), o ENEM possibilita um 

ensino-aprendizagem a partir da ampliação dos domínios das linguagens e da capacidade de 

expressão do pensamento. Como consta na matriz de referência: 

 

O foco da Competência de área 1 está na discussão de aspectos relacionados à cultura, 
à produção da memória pelas sociedades humanas e às representações da diversidade 
do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. A Competência também 
envolve exercícios de comparação entre diversos pontos de vista, associações, 
interpretações e análises, relacionando temáticas culturais a suas construções 
históricas e a contextos geográficos (BRASIL, 2010b, p. 32). 

 

Na organização da avaliação do novo ENEM, segundo o INEP (BRASIL, 2009), as 

questões da área de ciências humanas são estruturadas em três partes. A primeira são os eixos 

cognitivos, que representam o desenvolvimento da escolaridade do aluno: 

 

Quadro 1 - Matriz de referência ENEM (2009) eixos cognitivos (comuns a todas as áreas de 
conhecimento) 

MATRIZ DE REFERÊNCIA ENEM (2009) EIXOS COGNITIVOS 
(comuns a todas as áreas de conhecimento) 

I. Dominar linguagens (DL): dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das 
linguagens matemática, artística e científica e das línguas espanhola e inglesa.  
II. Compreender fenômenos (CF): construir e aplicar conceitos das várias áreas do 
conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-
geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas.  
III. Enfrentar situações-problema (SP): selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e 
informações, representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-
problema.  
IV. Construir argumentação (CA): relacionar informações, representadas em diferentes 
formas, e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir argumentação 
consistente.  
V. Elaborar propostas (EP): recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para 
elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores 
humanos e considerando a diversidade sociocultural.  

Fonte: (BRASIL, 2009).                    
                                                                          

A segunda parte da estrutura da avaliação do novo ENEM corresponde às matrizes de 

referência. Segundo o INEP (BRASIL, 2009), trata-se de um conjunto de descritores que 

compõe dois pontos básicos no processo avaliativo: o conteúdo programático e o nível de 

operação mental necessário para a habilidade avaliada. Torres (2007, p. 35) aponta que o ENEM 
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propõe aferir “o desenvolvimento das estruturas mentais do sujeito, que em contínua interação 

com a realidade, constrói seus conhecimentos”. Na composição das matrizes das Ciências 

Humanas e suas Tecnologias, temos os objetos de conhecimento associados. Especificamos 

abaixo os conhecimentos e saberes de cada área exigida nas provas.  

Quadro 2 - Matriz de referência enem (2009) – ciências humanas e suas tecnologias 
(Competências de área e habilidades) 

MATRIZ DE REFERÊNCIA ENEM (2009) – CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS 
TECNOLOGIAS 

(Competências de área e habilidades) 
Competência de área 1 - Compreender os elementos culturais que constituem as 
identidades 
H1 - Interpretar historicamente e/ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos 
da cultura. 
H2 - Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. 
H3 - Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. 
H4 - Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto 
da cultura. 
H5 - Identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e 
artístico em diferentes sociedades. 
Competência de área 2 - Compreender as transformações dos espaços geográficos 
como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. 
H6 - Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos. 
H7 - Identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder entre as nações 
H8 - Analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos 
populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico-social. 
H9 - Comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas e 
socioeconômicas em escala local, regional ou mundial. 
H10 - Reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a importância da 
participação da coletividade na transformação da realidade histórico-geográfica. 
 
Competência de área 3 - Compreender a produção e o papel histórico das instituições 
sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e 
movimentos sociais. 
H11 - Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. 
H12 - Analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades. 
H13 - Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou 
rupturas em processos de disputa pelo poder. 
H14 - Comparar diferentes pontos de vista, presentes em textos analíticos e interpretativos, 
sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições sociais, 
políticas e econômicas. 
H15 - Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais 
ao longo da história. 
 
Competência de área 4 - Entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu 
impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida 
social. 
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H16 - Identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do trabalho 
e/ou da vida social. 
H17 - Analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no processo de 
territorialização da produção. 
H18 - Analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas implicações 
sócio-espaciais. 
H19 - Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas 
de uso e apropriação dos espaços rural e urbano. 
H20 - Selecionar argumentos favoráveis ou contrários às modificações impostas pelas novas 
tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho. 
 
Competência de área 5 - Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e 
valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação 
consciente do indivíduo na sociedade. 
H21 - Identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida social. 
H22 - Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas 
legislações ou nas políticas públicas. 
H23 - Analisar a importância dos valores éticos na estruturação política das sociedades. 
H24 - Relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades. 
H25 – Identificar estratégias que promovam formas de inclusão social. 
 
Competência de área 6 - Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas 
interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos. 
H26 - Identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e as relações 
da vida humana com a paisagem. 
H27 - Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando em 
consideração aspectos históricos e(ou) geográficos. 
H28 - Relacionar o uso das tecnologias com os impactos sócio-ambientais em diferentes 
contextos histórico-geográficos. 
H29 - Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, 
relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações humanas. 
H30 - Avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas diferentes 
escalas. 
 

Fonte: (BRASIL, 2009) 
 

Assim, os descritores são selecionados na composição de uma matriz e apresentam-se 

nas alternativas de múltipla escolha do ENEM. De acordo com o exposto pelo INEP (BRASIL, 

2009a, p. 1), “a Matriz de Referência consubstancia evolução importante na forma de avaliação 

dos estudantes e orientação sobre os conteúdos cujo aprendizado se espera no Ensino Médio. 

Ela se pauta por habilidades consideradas essenciais aos estudantes que concluem esse nível de 

ensino”. 

Segundo o INEP (BRASIL, 2009a), a contextualização é indicada a partir das 

orientações de matrizes curriculares. Os objetivos do ENEM visam à melhoria do ensino, 
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apresentando orientações para a incorporação de novos temas nas aulas e livros de História do 

ensino médio. 

 

O ENEM foi instituído como forma de avaliação com o objetivo de aferir se o 
participante, ao final do Ensino Médio, demonstra domínio dos princípios científicos 
e tecnológicos que embasam a produção moderna, conhecimento das formas 
contemporâneas de linguagem, bem como conhecimentos de ciências humanas 
necessários ao exercício da cidadania (BRASIL, 2015a, p. 63). 

 

A terceira parte, que corresponde aos objetos de conhecimento associados às matrizes 

de referência, estabelece a lista dos conteúdos programáticos para o novo ENEM.  De acordo 

com o INEP (BRASIL, 2009a, p.1), “a lista de objetos de conhecimento do novo ENEM 

expressa a realidade atual das escolas de Ensino Médio, ao mesmo tempo em que respeita o 

estágio atual do aprendizado dos alunos concluintes”. 

 

Quadro 3 - Objetos do conhecimento associado - Ciências Humanas e suas Tecnologias 

OBJETOS DO CONHECIMENTO ASSOCIADO 
Ciências Humanas e suas Tecnologias  

• Diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade  
o Cultura Material e imaterial; patrimônio e diversidade cultural no Brasil.  
o A Conquista da América. Conflitos entre europeus e indígenas na América colonial. A 
escravidão e formas de resistência indígena e africana na América.  
o História cultural dos povos africanos. A luta dos negros no Brasil e o negro na formação da 
sociedade brasileira.  
o História dos povos indígenas e a formação sócio-cultural brasileira.  
o Movimentos culturais no mundo ocidental e seus impactos na vida política e social.  
• Formas de organização social, movimentos sociais, pensamento político e ação do 
Estado  
o Cidadania e democracia na Antiguidade; Estado e direitos do cidadão a partir da Idade 
Moderna; democracia direta, indireta e representativa.  
o Revoluções sociais e políticas na Europa Moderna.  
o Formação territorial brasileira; as regiões brasileiras; políticas de reordenamento territorial.  
o As lutas pela conquista da independência política das colônias da América.  
o Grupos sociais em conflito no Brasil imperial e a construção da nação.  
o O desenvolvimento do pensamento liberal na sociedade capitalista e seus críticos nos 
séculos XIX e XX.  
o Políticas de colonização, migração, imigração e emigração no Brasil nos séculos XIX e 
XX.  
o A atuação dos grupos sociais e os grandes processos revolucionários do século XX: 
Revolução Bolchevique, Revolução Chinesa, Revolução Cubana.  
o Geopolítica e conflitos entre os séculos XIX e XX: Imperialismo, a ocupação da Ásia e da 
África, as Guerras Mundiais e a Guerra Fria.  
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o Os sistemas totalitários na Europa do século XX: nazi-fascista, franquismo, salazarismo e 
stalinismo. Ditaduras políticas na América Latina: Estado Novo no Brasil e ditaduras na 
América.  
o Conflitos político-culturais pós-Guerra Fria, reorganização política internacional e  
os organismos multilaterais nos séculos XX e XXI.  
o A luta pela conquista de direitos pelos cidadãos: direitos civis, humanos, políticos e sociais. 
Direitos sociais nas constituições brasileiras. Políticas afirmativas.  
o Vida urbana: redes e hierarquia nas cidades, pobreza e segregação espacial.  
• Características e transformações das estruturas produtivas  
o Diferentes formas de organização da produção: escravismo antigo, feudalismo, capitalismo, 
socialismo e suas diferentes experiências.  
o Economia agro-exportadora brasileira: complexo açucareiro; a mineração no período 
colonial; a economia cafeeira; a borracha na Amazônia.  
o Revolução Industrial: criação do sistema de fábrica na Europa e transformações no processo 
de produção. Formação do espaço urbano-industrial. Transformações na estrutura produtiva 
no século XX: o fordismo, o toyotismo, as novas técnicas de produção e seus impactos.  
o A industrialização brasileira, a urbanização e as transformações sociais e trabalhistas.  
o A globalização e as novas tecnologias de telecomunicação e suas consequências 
econômicas, políticas e sociais.  
o Produção e transformação dos espaços agrários. Modernização da agricultura e estruturas 
agrárias tradicionais. O agronegócio, a agricultura familiar, os assalariados do campo e as 
lutas sociais no campo. A relação campo-cidade.  
• Os domínios naturais e a relação do ser humano com o ambiente  
o Relação homem-natureza, a apropriação dos recursos naturais pelas sociedades ao longo 
do tempo. Impacto ambiental das atividades econômicas no Brasil. Recursos minerais e 
energéticos: exploração e impactos. Recursos hídricos; bacias hidrográficas e seus 
aproveitamentos.  
o As questões ambientais contemporâneas: mudança climática, ilhas de calor, efeito estufa, 
chuva ácida, a destruição da camada de ozônio. A nova ordem ambiental internacional; 
políticas territoriais ambientais; uso e conservação dos recursos naturais, unidades de 
conservação, corredores ecológicos, zoneamento ecológico e econômico.  
o Origem e evolução do conceito de sustentabilidade.  
o Estrutura interna da terra. Estruturas do solo e do relevo; agentes internos e externos 
modeladores do relevo.  
o Situação geral da atmosfera e classificação climática. As características   
climáticas do território brasileiro.  
o Os grandes domínios da vegetação no Brasil e no mundo.  
• Representação espacial  
o Projeções cartográficas; leitura de mapas temáticos, físicos e políticos; tecnologias 
modernas aplicadas à cartografia. 

Fonte:(BRASIL, 2009) 
 

Nesse sentido, as matrizes da área das ciências humanas permitem ao aluno participar 

do processo de análise das temáticas históricas, com o objetivo de realizar uma desnaturalização 

dos fatos históricos ao problematizar e discutir conceitos geralmente cristalizados nas aulas de 

História. Para o (BRASIL, 2009a, p. 6), “a concepção de conhecimento subjacente a essa matriz 

pressupõe colaboração, complementaridade e integração entre os conteúdos das diversas áreas 
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do conhecimento presentes nas propostas curriculares das escolas brasileiras de ensino 

fundamental e médio”. 

Os objetos de conhecimento associados às matrizes de referência do ENEM estabelecem 

um ensino de história interligado com outras áreas das ciências humanas e também com outros 

saberes dos indivíduos.  

 

As provas do ENEM são, portanto, estruturadas a partir do relacionamento de sua 
matriz de competências e habilidades com os conteúdos escolares pertinentes ao 
Ensino Médio. Parte-se do princípio de que essa matriz considera todas as 
competências e habilidades que são essenciais e próprias ao jovem e jovem adulto que 
se encontra na etapa de desenvolvimento cognitivo e social correspondente à 
finalização do ciclo de escolaridade da educação básica (TORRES, 2007, p. 38). 
 

De acordo com Torres (2007), as provas do ENEM contribuem para formar alunos 

críticos e, consequentemente, cidadãos mais interligados com os problemas da sociedade, além 

de superar as dificuldades dos alunos do Ensino Médio. Consequentemente, direciona os alunos 

ao desenvolvimento de suas capacidades cognitivas e amplia seus conhecimentos sobre uma 

História muitas vezes tratada com menor importância. Isso ocorre porque uma das 

características da referida política educacional é a proposta de estimular os alunos a 

desenvolverem as competências e habilidades requeridas no novo ENEM. Assim, 

 

Utilizado como auto-avaliação por milhares de jovens estudantes, o ENEM fornece, 
ao mesmo tempo, uma medida das respostas que a escola apresenta diante dos mesmos 
desafios impostos pela sociedade, tanto em relação ao pleno exercício da cidadania, 
como no sentido de prover a formação adequada ao nível superior de ensino, dentro 
de uma concepção orientada para a aprendizagem continuada (CASTRO; TIEZZI, 
2005, p. 132). 
 

Conforme a orientação do INEP (BRASIL, 2009a), as questões correspondentes à área 

das ciências humanas são construídas por uma rede de relações entre os objetos de 

conhecimento associados e ligações e religações entre o passado e o presente, articulando-se na 

proposta interdisciplinar, a partir do diálogo entre as áreas de humanas.  

Segundo as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(PCNEM), “a interdisciplinaridade deve ser compreendida a partir de uma abordagem 

relacional, em que se propõe, por meio da prática escolar, interconexões e passagens entre os 

conhecimentos através de relações de complementaridade, convergência ou divergência” 

(BRASIL, 1999, p. 21). 

Dessa forma, a presença da História Cultural Afro-Brasileira e Africana nas questões do 

novo ENEM (2009) pode servir como uma estratégia para os professores e alunos em sala de 
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aula realizarem discussões com o objetivo de desconstruir mitos raciais e históricos. Segundo 

Castro e Tiezzi (2005, p. 133), “o Enem poderia ser considerado um instrumento indutor de 

mudanças, na medida em que expressa no que é avaliado aquilo que deveria ter sido ensinado”. 

Nessa perspectiva, busca-se ampliar o entendimento sobre a história da África, a diáspora 

atlântica e a forma como os afrodescendentes foram construindo e reconstruindo suas relações 

sociais e culturais no Brasil, apresentando conexões para uma melhor compreensão acerca desse 

tema e sua relação com o nosso cotidiano cultural da seguinte forma: 

 

Na educação brasileira, a ausência de reflexão sobre as relações raciais no 
planejamento escolar tem impedido a promoção de relações interpessoais respeitáveis 
e igualitárias entre os agentes sociais que integram o cotidiano da escola. O silêncio 
sobre o racismo, o preconceito e a discriminação raciais, nas diversas instituições 
educacionais, contribui para que as diferenças de fenótipo entre negros e brancos 
sejam entendidas como desigualdades naturais (BRASIL, 2005, p. 11). 

 

Diante do exposto, enfatizamos a relevância de refletir acerca das formas como as 

questões do ENEM estão relacionando o programa estabelecido a partir da matriz de referência 

ao objeto de conhecimento associado de Ciências Humanas e suas Tecnologias nas questões de 

História. 

Para legitimar o projeto do ENEM como um sistema de avaliação nacional, foi 

apresentado um discurso que o relacionava a possibilidades de melhoria no ensino. É nessa 

direção que Castro e Tiezzi (2005) apontam o ENEM como um poderoso instrumento indutor 

de mudanças, servindo de referência para acompanhar o desenvolvimento do ensino médio no 

país.  

Segundo o INEP (BRASIL, 2007b), o ENEM, visando à melhoria da qualidade do 

ensino, é norteado pelos seguintes objetivos: aumentar o interesse dos alunos pelos estudos; 

diminuir os índices de reprovação e evasão escolar; e proporcionar meios para ampliar as 

capacidades cognitivas dos alunos. Por isso, tornou-se necessário analisar como o novo ENEM 

aplica nas questões das provas as orientações indicadas nas matrizes de referência, 

contextualizando os conteúdos da área das ciências humanas diferentemente dos vestibulares 

tradicionais, os quais privilegiavam apenas a memorização de conteúdos, enfatizando temas 

relacionados aos reis, rainhas, generais e/ou fatos históricos cronológicos direcionados às ações 

dos detentores do poder do Estado. 

Dessa forma, o ENEM apresenta orientações na construção dos currículos escolares e 

nas práticas de ensino. Isso ocorre porque uma das características da referida política 

educacional consiste em estimular os alunos a desenvolverem suas competências e habilidades, 
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ou seja, o ENEM propõe aferir “o desenvolvimento das estruturas mentais do sujeito, que em 

contínua interação com a realidade, constrói seus conhecimentos” (TORRES, 2007, p. 35).  

Conforme ressalta Torres (2007, p. 38), é importante que “o aluno se sinta desafiado a 

cumprir ou alcançar um certo objetivo”. Para isso, uma boa situação-problema é estruturada a 

partir de certas coordenadas que a definem e que, ao mesmo tempo, abrem possibilidades 

diversas, ou seja, diferentes caminhos para sua solução.  

Para realizar a prova do ENEM, os alunos precisam desenvolver suas capacidades 

intelectuais nas seguintes características: compreensão do texto, interpretação e 

problematização, que requerem dos alunos um maior domínio de saberes e o desenvolvimento 

de habilidades e competências.  

Nesse aspecto, as matrizes de referência do ENEM estabelecem um ensino de História 

interligado com outras áreas das ciências humanas e também com outros saberes dos indivíduos. 

A perspectiva é uma maior compreensão de temas históricos, relacionando dimensões que 

envolvem tempo, espaço, memória, diversidade cultural e cidadania: 

 

H1 - Interpretar historicamente e/ou geograficamente fontes documentais acerca de 
aspectos da cultura. 
H2 - Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. 
H3 - Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. 
H4 - Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado 
aspecto da cultura. 
H5 - Identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio 
cultural e artístico em diferentes sociedades (BRASIL, 2000, p. 79). 

 

Mediante a relação entre as matrizes do ENEM, aborda-se a necessidade de analisar o 

contexto que mostra como os professores entendem, interpretam e desenvolvem práticas e 

metodologias de ensino para atender às matrizes de referência. A prova do ENEM exige tanto 

a análise de grandes sistemas da história macroestrutural quanto das particularidades e das 

experiências de diferentes grupos da micro-história. Assim, demanda 

 

Identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder entre as nações 
– exigem conhecimentos mais amplos, mais estruturais, de escala global. Já a 
habilidade 11 – Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e espaço 
– exige um olhar mais micro, ou seja, para particularidades, como algumas formas de 
viver no cotidiano (BRASIL, 2000, p. 14). 

 

Algumas escolas públicas fazem uma divulgação dos aprovados no ENEM nos órgãos 

de comunicação e mídias sociais, indicando o número total de pontos e o acesso ao curso 

escolhido. Ao realizarem tal prática, objetivam ressaltar que o ensino realizado na escola está 
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em consonância com as propostas do ENEM. Diante dessa situação, podemos questionar se as 

escolas que obtiveram as melhores pontuações estão devidamente conectadas com os PCNs/ 

ENEM. Por isso, é necessário aprofundar investigações a partir da análise mais ampla do 

processo.  

As possibilidades de integrar a História, a Sociologia, a Geografia e a Filosofia, bem 

como outras áreas do conhecimento, ocorrem nas questões do ENEM e relacionam-se muitas 

vezes com as temáticas propostas pela Escola de Annales (memória, patrimônio, movimentos 

sociais, relações de poder etc), apontando, assim, para um ensino de História no qual se destaca 

a análise dos fatos históricos, sua problematização e o debate em torno de conceitos históricos. 

Para Bloch (2002), os fatos históricos não estão prontos e também não são inatos, mas 

sofrem as mais diversas interpretações, já que os documentos têm muito a falar. Assim, através 

de práticas de pesquisa, o professor pode intermediar junto aos alunos uma reflexão acerca dos 

fatos, desenvolvendo uma cadeia de significações para o ensino de História. 

Percebemos que os temas abordados nas questões da prova são focados nas matrizes de 

referência do ENEM. Dessa forma, o ensino de História deve seguir essa nova proposta 

curricular, resgatando “uma História não preocupada com a apologia de príncipes ou generais 

em feitos singulares, senão com a sociedade global, e com a reconstrução dos fatos em série 

passíveis de compreensão e explicação” (VAINFAS, 2002, p. 17). 

Guimarães (2007) indica que as matrizes de História permitem ao aluno participar do 

processo de análise das temáticas históricas com o objetivo de realizar uma desnaturalização 

dos fatos ao problematizar e discutir conceitos geralmente cristalizados nas aulas de História.  

A relação entre o ENEM e o ensino de História também pode ser estabelecida pelo 

professor ao abordar o tema (a vida cotidiana dos escravos no Brasil, por exemplo) e propor 

aos alunos realizarem operações de pesquisa através de recursos didáticos variados como livros, 

sites específicos, aplicativos educacionais, jogos, simulados, fórum de discussões, mapas e 

documentários. Por isso, a importância da orientação do professor de História como referência 

para auxiliar na compreensão de conteúdos e propiciar um conhecimento mais amplo para os 

alunos. Nesse sentido, os professores 

 

São convidados a mudar sua prática por variadas vezes e por diferentes 
motivos ao longo do desenvolvimento profissional da docência. Sua prática 
precisa adequar-se às necessidades da sociedade, das políticas educacionais, 
das demandas apresentadas pelos seus alunos, do contexto escolar (MORAES, 
2011, p. 22). 
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Trata-se de um conjunto de elementos que servem de orientação para os alunos 

desenvolverem suas capacidades cognitivas diante das questões. Frente a esse cenário, é 

importante analisar os impactos do novo ENEM com a inclusão de várias temáticas da História. 
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3 AS PERSPECTIVAS DA HISTÓRIA CULTURAL AFRO-BRASILEIRA E 

AFRICANA NO ENSINO DE HISTÓRIA 

 

Este capítulo se divide em três partes principais. No primeiro tópico, apresentamos um 

panorama sobre como a História Cultural Afro-Brasileira e Africana, ao longo das décadas nas 

escolas do Brasil, foi construída sob a ótica eurocêntrica na perspectiva da sua marginalização 

e invisibilidade. E destacamos também como a historiografia de cada período histórico 

influenciou nos conceitos e objetivos da matriz africana na disciplina de História para o ensino 

médio.  

Na segunda parte, analisamos as possibilidades de mudança no tratamento dado à 

História africana nos programas curriculares e em alguns manuais didáticos de História no 

processo de reabertura democrática brasileira. Na terceira parte, discorremos sobre os desafios 

e possibilidades acerca da implementação da Lei nº 10.639/2003 – incorporada pela Lei nº 

11.645/2008 –, cuja proposta consiste em estabelecer a temática da História e Cultura Afro-

brasileira e Africana no currículo escolar do ensino de História, algo fundamental para ampliar o 

conhecimento histórico da civilização africana e dos afrodescendentes.   

  

3.1 A HISTÓRIA CULTURAL AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA NO ENSINO DE 

HISTÓRIA NAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS DO BRASIL (1900-1970) 

 

As interrogações de Certeau (1982, p. 55) – “O que fabrica o historiador quando ‘faz 

história’? Para quem trabalha? Que produz?” – nos levam a realizar várias reflexões sobre os 

fatos históricos, povos, religiões, culturas e personagens históricos que ganham tamanho 

destaque nos livros e manuais didáticos no ensino de História nas escolas. Enquanto isso, outros 

fatos e personagens históricos são diminuídos, tratados com menosprezo e representados apenas 

como coadjuvantes da trama histórica.  

Nessa direção, a fabricação da História africana resulta de vários relatos produzidos 

pelos europeus ao longo do tempo (Século XVI – XX). Para Ki-zerbo (2010), consistiam em 

informações negativas e depreciativas que justificavam ações de dominação, uma vez que o que 

se destacava era apenas a organização tribal em constantes conflitos e estágios de selvageria. 

Nesse sentido, 

 

Ligados à construção de um conhecimento, cuja gênese remonta ao século XVI, 
quando surge o racionalismo como método que se desenvolve e se consolida mais 
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tarde, entre a segunda metade do século XVIII e a primeira metade do século XIX 
passando a dominar o pensamento ocidental. Isto significa dizer que o saber ocidental 
constrói uma nova consciência planetária constituída por visões de mundo, auto-
imagens e estereótipos que compõem um ‘olhar imperial’ sobre o universo 
(HERNANDEZ, 2008, p. 17-18). 

 

É na direção da constatação supracitada que podemos identificar a reafirmação das 

representações sobre a África que já vinham desde o século XVI e estendem-se pelo século XX. 

Como afirma Almeida (2010), tais representações eram advindas de missionários e 

exploradores europeus que faziam e reproduziam relatos consolidando a ideia da inferioridade 

das sociedades africanas, tratando-as enquanto constituídas por povos sem Estado e escrita, 

desprovidos de cultura e alma e conceituados como animais. 

Podemos considerar, então, que os olhares, as imagens e os discursos dos europeus sobre 

a África eram guiados por estereótipos, apresentando-se como uma espécie de voz segura e 

arrogante que tenta determinar o que o outro é. Esse discurso resultou na homogeneização da 

África, bem como na marginalização e no silenciamento da História africana. Assim, como 

ressalta Almeida (2010), os europeus negavam a existência das diferenças culturais, étnicas, 

linguísticas e religiosas existentes no continente africano, de maneira que  

 

O conjunto de escrituras sobre a África, em particular entre as últimas décadas do 
século XIX e meados do século XX, contém equívocos, pré-noções e preconceitos 
decorrentes, em grande parte, das lacunas do conhecimento quando não do próprio 
desconhecimento sobre o referido continente (HERNANDEZ, 2008, p. 18). 

 

Nesse sentido, os europeus, utilizando-se dos discursos de inferioridade sobre a 

civilização africana no contexto da expansão do capitalismo neocolonialista do século XIX, e 

através de concepções baseadas no etnocentrismo, justificavam a exploração material e cultural 

do continente africano. Nos dizeres de Ki-zerbo (2006, p. 25), o “‘pacto colonial’ queria que os 

países africanos produzissem apenas produtos em bruto, matérias-primas a enviar para o Norte, 

para a indústria europeia”. Os europeus declaravam-se portadores de padrões civilizatórios, 

com um estágio cultural superior na evolução, produtores das ciências e herdeiros culturais da 

Grécia e Roma. Passaram a construir uma memória sobre a civilização africana, de forma que 

 

Ainda hoje predomina [a imagem] de uma África exótica, terra selvagem, como 
selvagem seriam os animais e pessoas que nela habitam: miseráveis, desumanos, que 
se destroem em sucessivas guerras fratricidas, seres irracionais em meio aos quais 
assolam doenças devastadoras. Enfim, desumana. Em outra vertente o continente 
[africano] é reduzido a uma cidade, nem mesmo um país. O termo África passa, nesses 
discursos, a servir para referenciar um lugar qualquer e homogêneo (ZAMPARONI, 
2007, p. 46). 
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Os conceitos formulados pelos europeus foram se reproduzindo na realidade brasileira 

a partir do processo de colonização, de sorte que a inferioridade da civilização africana acabou 

por fazer parte da disciplina de História do ensino secundário das primeiras décadas da 

República do Brasil no século XX. Isso ocorreu devido ao programa da disciplina de História, 

que, estruturado na escola positivista, restringia seu método de pesquisa a documentos oficiais, 

como tratados políticos e acordos militares e diplomáticos, tratando-os sob a égide de um tempo 

cronológico e linear. Assim, entendia-se que 

 

A história tem por função o levantamento científico dos fatos, deixando à sociologia 
a sua interpretação. Os documentos, nesta perspectiva, têm uma função: apresentar os 
fatos. O papel do pesquisador torna-se o de extrair das fontes o que elas têm. Por 
conseguinte, à história resta a função única da narração. Os fatos históricos se 
encadeiam como que mecânica e, necessariamente, numa relação determinista de 
causas e consequências (AZEVEDO; STAMATTO, 2010, p. 78). 

 

A historiografia do início do século XX, no contexto do positivismo, afirmava que a 

África não tinha História nem escrita. Nas palavras de Fage (1982, p. 8): “a África não é um 

continente histórico; ela não demonstra nem mudança nem desenvolvimento”. Então, concluía-

se que não havia razões para estudar práticas de homens selvagens, bárbaros e ahistóricos. 

Assim, esses discursos positivistas e etnocentristas sobre a civilização africana seguiam-se para 

o ensino de História, negando conteúdos/temas que enfatizavam toda a diversidade da História 

africana. 

Nesse contexto, os membros do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), 

intelectuais pertencentes à branca elite brasileira de ascendência europeia e professores do 

Colégio D. Pedro II, começaram a escrever a História do Brasil a ser ministrada nas escolas da 

época. 

 

A ligação entre as duas instituições era profunda. Os membros do IHGB eram 
professores do Pedro II. E as resoluções do IHGB sobre a História afetavam 
grandemente a instituição escolar, cujos lentes eram responsáveis pela elaboração dos 
programas. O Pedro II e o IHGB representavam as instâncias de produção de um 
determinado conhecimento histórico, com o mesmo arcabouço conceitual e 
problematização similar (ABUD, 1998, p. 43). 

 

 Na perspectiva de Fonseca (2003), o objetivo foi construir um passado baseado em 

fatos históricos, mostrando os atrasos do período monárquico e glorificando os grandes 

acontecimentos da República no Brasil, referenciando as ações desses heróis. Era, com isso, 

um ensino de História voltado para unificar e glorificar a nação. Assim,  
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O ensino da disciplina de História tinha um papel civilizatório e patriótico, em que o 
Estado era o principal agente histórico, reduzindo a História à classificações 
cronológicas de dinastias e fatos políticos, reforçando a visão linear, determinista e 
eurocêntrica da História, relatada sem transparecer a intervenção do narrador 
(ZAMBONI, 2001, p. 109). 

 

Salientamos que os preconceitos e as representações históricas sobre a civilização 

africana possuem um destaque acentuado na escrita historiográfica das primeiras décadas da 

República, visto que foi produzida e reproduzida a partir de conceitos positivistas e 

etnocêntricos.  

 

Etnocentrismo é um preconceito que cada sociedade ou cada cultura produz, ao 
mesmo tempo em que procura incutir, em seus membros, normas e valores peculiares. 
Se sua maneira de ser e proceder é a certa, então as outras estão erradas, e aqueles que 
as adotam constituem-se ‘aberrações’. Assim o etnocentrismo julga os outros povos e 
culturas pelos padrões da própria sociedade, que servem para aferir até que ponto são 
corretos e humanos os costumes alheios. Desse modo, a identificação de um indivíduo 
com sua sociedade induz à rejeição das outras (MENESES, 1999, p. 13). 

 

Assim, o ensino nas escolas acerca da História africana e afro-brasileira apresentava-se 

limitado, se detendo tão somente aos aspectos mais gerais relativos ao processo de escravidão, 

dentre os quais se destacavam as temáticas relativas ao tráfico de escravos, às fugas para os 

quilombos e a algumas características da cultura africana. Havia sempre a tendência de mostrar 

uma cultura africana primitiva, estática e sem nenhuma perspectiva de evolução. Como afirma 

Gomes (2013, p. 76), “a África e os negros brasileiros são vistos de forma cristalizada, 

estereotipada e, muitas vezes, animalizada”.  

Os manuais didáticos “História do Brasil (Curso Superior)”, de João Ribeiro (1900), 

“História do Brasil”, de Rocha Pombo (1919), e “Manual de História do Brasil (Curso 

Superior)”, de Mário da Veiga Cabral (1920), reforçavam esses estereótipos, conforme elucida 

Pina (2007): 

 

Nesse sentido consideramos que João Ribeiro, Rocha Pombo e Veiga Cabral reforçam 
uma visão do negro hegemônica naquele período – inferior, atrasado culturalmente, 
incapaz de progredir tecnologicamente e, portanto, destinado ao fracasso ou ao 
desaparecimento. O que terá repercussões fundamentais no espaço escolar, no 
processo de formação de uma cultura escolar e suas relações na sociedade como um 
todo (PINA, 2007, p. 9). 

 

Ao mesmo tempo, as representações da História Cultural Afro-Brasileira e Africana, no 

período da República do Brasil, são ampliadas com as teorias raciais embasadas nas pesquisas 

genéticas do século XX, as quais foram amplamente divulgadas nos meios sociais e defendiam 
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a pureza das raças, sendo contrárias ao processo de miscigenação. Consideramos esse, desse 

modo, como mais um fator que contribuiu para construir uma discriminação racial com os 

povos africanos e sua história. De acordo com Schwarcz (1993, p. 78), “debatia-se as teorias 

raciais com o objetivo de enaltecer a existência de tipos puros e, portanto, não sujeitos a 

processos de miscigenação – e compreender a mestiçagem como sinônimo de degeneração, não 

só racial como social”.  

Os conceitos de raça superior e inferior eram propagados e usados ideologicamente 

pelas elites europeias e brasileiras como um mecanismo científico, legitimando a inferioridade 

dos afrodescendentes. Nesse sentido,  

 

O racismo científico foi uma doutrina que, apresentando-se universal e racional, 
afirmava que existiam hierarquias biológicas entre as raças humanas. A ideia 
subjacente era promover uma determinada raça como a mais desenvolvida e apta para 
governar as outras raças, consideradas inferiores e incapazes. Essas teorias 
‘científicas’ racistas serviam aos interesses das principais potências econômicas 
europeias, aumentando seu domínio sobre outras partes do mundo (BARBOSA, 2016, 
p. 264). 

 

Nesse contexto, as teorias raciais tiveram um campo fértil no Brasil, reforçadas pelos 

estudos africanos produzidos no século XX por Oliveira Vianna, Nina Rodrigues e Sílvio 

Romero, os quais enalteciam a construção da nação brasileira branca estruturada nos moldes 

europeus (SCHWARCZ, 1993). Tais ideologias raciais chegavam às escolas carregadas da 

carga preconceituosa com as quais foram concebidas. 

 

Para a ciência não é esta inferioridade mais do que um fenômeno de ordem 
perfeitamente natural, produto da marcha desigual do desenvolvimento filogenético 
da humanidade nas suas diversas divisões ou seções. Os negros africanos, ensina 
Hovelacque, são o que são; nem melhores, nem piores do que os brancos; pertencem 
apenas a uma outra fase de desenvolvimento intelectual e moral (RODRIGUES, 2010, 
p. 12). 

 

Nas primeiras décadas da República do Brasil (1900-1930), a História africana abordada 

no ensino de História das escolas secundárias enfatizava o trabalho dos povos africanos 

escravizados no engenho e nas minas de ouro, bem como suas revoltas contra a escravidão. 

Para Munanga (2015), essa história foi ensinada de forma alterada, cheia de preconceitos, 

instalando no imaginário da sociedade brasileira práticas sociais degenerativas associadas aos 

africanos e afrodescendentes. Nesse contexto, pode-se depreender que 

 

As representações do mundo social, construídas a partir de variáveis oriundas das 
classes sociais e dos meios intelectuais, são, portanto, determinadas pelos interesses 
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dos grupos que as forjam, constituem-se em estratégias e práticas que tendem a impor 
uma autoridade aos grupos por elas menosprezados, justificando por meio das suas 
escolhas e condutas (CHARTIER, 1990, p. 17). 

 

Nas décadas de 1930 e 1940, o governo Vargas convocou vários intelectuais para 

instaurar um projeto de construção de uma identidade nacional a fim de unir o povo brasileiro 

a partir dos elementos fundadores do país. A unidade étnica seria dada a partir do branco 

português, do nativo e do negro, formando o povo brasileiro. Segundo Abud (1998), o ensino 

de História foi um instrumento utilizado para destacar os feitos heróicos dos índios e dos 

brancos na colonização do Brasil. O índio foi eleito como representante da singularidade 

nacional. 

Enquanto isso, as aulas do ensino secundário acerca da História africana e afro-brasileira 

continuavam sua trajetória na temática do trabalho escravo. Abud (1998) esclarece que o 

programa curricular da disciplina orientava o enfoque na contribuição da cultura africana na 

formação do povo brasileiro; contudo, essa contribuição foi enfatizada na perspectiva do 

exótico, do pitoresco e do sobrenatural. Desse modo, 

 

Foi nos anos 1930 que o mestiço transformou-se definitivamente em ícone nacional, 
em um símbolo de nossa identidade cruzada no sangue, sincrética na cultura, isto é, 
no samba, na capoeira, no candomblé, na comida e no futebol. Redenção verbal que 
não se concretiza no cotidiano: a valorização do nacional é acima de tudo uma retórica 
que não encontra contrapartida fácil na valorização das populações mestiças e negras, 
que continuam a ser, como veremos, discriminadas nas esferas da justiça, do direito, 
do trabalho e até do lazer (SCHWARCZ, 2012, p. 28). 

 

Os estudos dos africanos na perspectiva de Freyre (1969) relacionavam-se com a 

integração racial entre os senhores de engenho e os escravos afrodescendentes, pois os meninos 

brancos e as crianças escravizadas brincavam e dividiam o leite materno, com uma integração 

social não ocorrendo em outras sociedades escravistas. Nessa perspectiva,  

 

A mestiçagem passa a ser eleita como expressão nacional e, nesta interpretação, a obra 
Casa-Grande & Senzala de Gilberto Freyre é dotada de importância simbólica 
fundamental, valorizando as influências africanas, indígenas e portuguesas na 
consolidação de uma ideia de brasilidade singular e positivada. (BALIEIRO; 
BORTOLOTI, 2014, p. 109) 

 

Nesse sentido é que se propunha a ideia de Freyre (1969) relacionada à democracia 

racial. Tratava-se de uma escravidão mais branda, benevolente e baseada em relações sociais 

de caráter pessoal, caracterizando uma empatia entre as raças na condição de harmonia entre 

senhores e escravos. Essa perspectiva 



62 

 

 

 

 

Encobre os conflitos raciais, possibilitando a todos se reconhecerem como brasileiros 
e afastando das comunidades subalternas a tomada de consciência de suas 
características culturais que teriam contribuído para a construção e expressão de uma 
identidade própria. Essas características são “expropriadas”, “dominadas” e 
“convertidas” em símbolos nacionais pelas elites dirigentes (MUNANGA, 2008, p. 
77).  

 

Nesse caso, a escrita sobre a História Cultural Afro-Brasileira e Africana continuava 

sendo um enredo pensado, como enfatiza Costa (1999, p. 379), a partir “de um conceito 

hierárquico de organização social que santificava as desigualdades sociais e enfatizava as 

obrigações recíprocas [...], a elite brasileira não temia a população de negros livres [...]. Os 

negros podiam ascender na escala social apenas quando autorizados pela elite branca”.  

No período do governo Vargas (1930-1945), de acordo com Bittencourt (2009), o ensino 

de História no secundário tinha como objetivo a formação de uma nacionalidade com um forte 

espírito patriótico, contemplando as ações dos grandes heróis da República varguista e 

constituindo-se de valores morais e éticos que seriam consagrados nos livros de História. Por 

outro lado, a construção da História africana e afro-brasileira apresentava-se da seguinte 

maneira: 

 

Ao negro, os livros dedicavam pouco espaço como objeto de 
Etnografia/Antropologia. Ele sempre era tratado como mercadoria, produtor de outras 
mercadorias [...]. Os livros didáticos salientavam a importância do africano para a vida 
econômica do país, mas procuravam mostrar que a negritude estava sendo diluída pela 
miscigenação (ABUD, 1998, p. 6). 

 

  Para Bezerra (2004), os registros históricos servem para confirmar disputas entre os 

agentes históricos e são pontos fundamentais para entendermos o processo histórico. Sendo 

assim, merece destaque que, no contexto da Guerra Fria (1945-1990), o Brasil tornou-se aliado 

político dos Estados Unidos da América (EUA). Isso porque uma das consequências dessa 

aliança foi uma educação influenciada pelos americanos, emergindo propostas de reformulação 

de currículos e modernização dos conteúdos e das práticas de ensino na educação do Brasil. 

Bittencourt (2009) salienta que o ensino brasileiro foi baseado no nacional-

desenvolvimentismo nas décadas de 1950, 1960 e 1970, quando a escola teria a missão de 

formar a classe trabalhadora para o mercado econômico em crescimento no Brasil6. No caso 

                                                           
6 “Sob influência norte-americana e de uma difusa concepção tecnocrática, em pleno contexto de Guerra Fria, 
desvalorizaram-se as áreas de Humanas, em favor de um ensino técnico para a formação da mão de obra da 
indústria crescente. História e Geografia acabaram, nesse período, tendo suas cargas horárias reduzidas, perdendo 
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específico do ensino de História, havia uma ênfase nos ciclos econômicos, valorizando o 

processo industrial do Brasil e a burguesia capitalista em ascensão.  

Em meio aos conflitos da Guerra Fria, vários países da África efetivaram suas lutas pela 

independência. As consequências desses fatos políticos foram sentidas na História africana, na 

medida em que suscitaram debates e publicações de obras combatendo a visão construída pelos 

europeus e apresentando a História dos próprios africanos.  

No ano de 1960, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO) apoiou e patrocinou um projeto chamado “História Geral da África”, 

composto por pesquisadores africanos e africanistas. Eles eram responsáveis por realizar várias 

pesquisas sobre a civilização africana, coletando fontes e dados que permitissem construir uma 

história mais abrangente, diversificada e que procurasse retirar a África do seu papel pragmático 

na História universal. A publicação dessa obra foi um marco na perspectiva de integrá-la ao 

ensino de História. 

 

Não se trata aqui de construir uma história-revanche, que relançaria a história 
colonialista como um bumerangue contra seus autores, mas de mudar a perspectiva e 
ressuscitar imagens “esquecidas” ou perdidas. Torna-se necessário retornar a ciência, 
a fim de que seja possível criar em todos uma consciência autêntica. É preciso 
reconstruir o cenário verdadeiro (SILVÉRIO, 2013, p. 18). 

 

A produção de “História Geral da África” vem a contribuir para ampliar a compreensão 

dos diversos aspectos do espaço do continente africano, contextualizando as diversidades 

culturais e religiosas, a organização política, social e econômica, bem como o seu universo 

cotidiano religioso. Esse documento ressaltava ainda aspectos da civilização africana como uma 

sociedade em sistema tribal, hierarquizado, com poderes políticos definidos e estrutura religiosa 

não só animista, mas também muitas vezes ligada ao Islamismo, Cristianismo, Judaísmo e 

religiões africanas.  

 

É tempo de modificar o discurso. Se são esses os objetivos e o porque desta iniciativa, 
o como – ou seja, a metodologia – é, como sempre, muito mais penoso. É justamente 
esse um dos objetivos desse primeiro volume da “História geral da África”, elaborada 
sob o patrocínio da UNESCO (SILVÉRIO, 2013, p. 18). 

 

                                                           
espaços significativos nas grades curriculares. A partir de então, intensificou-se o embate sobre a permanência da 
História e da Geografia no currículo e o avanço dos Estudos Sociais elaborados como área de integração e 
articulação dos diferentes saberes das Ciências Humanas. Contudo, esse debate foi interrompido com o golpe de 
1964” (BRASIL, 1998b, p. 25). 
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Na década de 1960, no Brasil, a História africana e afro-brasileira passa a ser escrita 

através de uma ótica marxista, que passa a revisar a democracia racial de Freyre (1969) e 

realizar uma análise da vida social dos escravos, destacando as lutas dos afrodescendentes na 

resistência contra a escravidão e na busca pela liberdade. Assim, “estudiosos como Emília 

Viotti da Costa [...] combateram a ideia de ‘democracia racial’ presente na obra de Freyre, e se 

preocuparam com as relações raciais e as experiências das populações africanas e seus 

descendentes no Brasil” (SANTOS, 2012, p. 7). 

O golpe militar de 1964 foi justificado pelos militares como necessário à proteção e à 

segurança do país. Suas ações, além de voltadas para a garantia da ordem e do desenvolvimento 

econômico do país, também refletiam diretamente nas práticas educativas das escolas, 

modificando os currículos e disciplinas escolares para alinhá-los ao projeto da ditadura militar 

(FONSECA, 2006). 

A presença da ditadura no ensino ocorreu a partir da introdução da disciplina de 

Organização Social da Política Brasileira (OSPB), que glorificava ideologicamente a ditadura 

militar como algo benéfico ao país. Os conteúdos das disciplinas de História e Geografia 

passaram por alterações na medida em que foram “esvaziados ou diluídos, ganhando contornos 

ideológicos de um ufanismo nacionalista destinado a justificar o projeto nacional organizado 

pelo governo militar implantado no país a partir de 1964” (BRASIL, 2001, p. 26). 

Nesse contexto, a História africana e afro-brasileira ficou, mais uma vez, sob a ótica 

linear da história positivista, que é centrada no relato sobre o processo da escravidão e sua 

importância na economia. No manual didático para o ensino médio apresentavam-se 

explicações sobre a formação social do Brasil utilizando o tripé da miscigenação entre brancos, 

índios e negros. Quanto à referência aos afrodescendentes, havia a seguinte concepção: 

 

Tomado em conjunto, porém, o negro agiu na formação étnica, social e econômica do 
Brasil como um agente de transformação poderoso; sofreu, é claro, mais influências 
do que provocou, pois estava em posição de inferioridade em relação ao branco 
civilizado e dominador (MAIOR, 1968, p. 106). 
 

Nessa direção, 
  

A análise crítica da historiografia brasileira ainda existente mostra que essa história 
foi ensinada de maneira distorcida, falsificada e preconceituosa, comparativamente à 
história de outros continentes, principalmente do continente europeu e dos brasileiros 
de ascendência (MUNANGA, 2015, p. 23). 
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Ou seja, até o fim do período da ditadura militar no Brasil percebe-se a valorização da 

História eurocêntrica no ensino de História das escolas secundárias, bem como o 

estabelecimento de estereótipos racistas sobre a civilização africana. Esses modelos sociais, ao 

se consolidarem no imaginário da sociedade brasileira, naturalizam a submissão de pessoas 

afrodescendentes e acabam por referendar modelos de ensino de História pautados na 

preservação de padrões culturais e sociais de uma sociedade de origem europeia.  

 

3.2 AS PERSPECTIVAS DA HISTÓRIA CULTURAL AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA 

NO ENSINO DE HISTÓRIA NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO NA DEMOCRACIA 

BRASILEIRA (1980-2000) 

 

Com o fim da ditadura militar, em meados dos anos 1980, o país passa pelo processo de 

redemocratização, refletindo mudanças na educação e também no ensino de História, com 

influências do marxismo e mantendo a presença do positivismo. Nesse contexto, Schmidt e 

Cainelli (2004) enfatizam as mudanças nas propostas curriculares organizadas em meados da 

década de 1980, cujo objetivo consistia em situar uma nova dimensão da História, colocando 

alunos e professores como construtores e participantes do conhecimento histórico.  

 

Assim, os anos 80 são marcados por discussões e propostas de mudanças no ensino 
de história. Resgatar o papel da História no currículo passa a ser tarefa primordial de 
vários anos em que o livro didático assumiu a forma curricular, tornando-se quase 
fonte ‘exclusiva’ e ‘indispensável’ para o processo de ensino-aprendizagem 
(FONSECA, 1993, p. 86). 

 

Sob influência marxista, o estudo da História africana e afro-brasileira entra agora na 

rota do ensino de História ressaltando as estruturas econômicas e as lutas dos povos africanos 

escravizados contra os seus senhores, trocando-se o escravo dócil pelo escravo revolucionário 

que contrariava o sistema opressor e lutava por sua emancipação. Costa (2006, p. 5) enfatiza 

que, “apesar da violência da escravidão, o negro não se manteve passivo ou alienado, não se 

manteve incapacitado para construir espaços próprios”.  

Entretanto, outro direcionamento ainda presente no ensino de História refletia as 

perspectivas positivistas dos grandes acontecimentos, construindo a História africana, como 

tradicionalmente ocorreu, à luz da narrativa da escravidão e salientando as características dos 

grandes heróis:  
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A História predominante nas escolas, desde longa data até meados dos anos 80, era a 
mesma que embasava a “doutrina de segurança nacional”, pautada na biografia dos 
grandes heróis da História Nacional – cujos feitos expressam o “ser nacional” e o 
estágio “civilizatório” dos povos. Ficavam excluídos os populares, os vencidos e os 
marginais de narrativas que constituíam abstrações mascaradoras das desigualdades 
sociais, da dominação oligárquica e da ausência de democracia (GUSMÃO, 2004, p. 
100-101). 

 

Nesse contexto de abertura democrática no Brasil, a História africana e afro-brasileira 

foi tema de uma produção acadêmica que visava entender a África e o contexto da escravidão. 

Segundo Santos (2012), iniciou-se uma produção acadêmica ainda muito pequena sobre a 

História africana, possibilitando entender outros aspectos da relação entre a África e o Brasil. 

 Dessa forma, nas décadas seguintes, a História africana e afro-brasileira começou a se 

fazer presente nos debates, discussões e pesquisas acadêmicas sobre o ensino de História da 

África, propondo superar paradigmas teóricos cristalizados na História eurocêntrica e 

incorporar outros saberes nas produções historiográficas. Nesse período, as pesquisas sobre a 

História da África estavam sendo realizadas na academia. Como nos informa Santos (2012, p. 

8), “as teses de Leila Leite Hernandez, Selma Pantoja e Valdemir Zamparoni, respectivamente 

defendidas em 1993, 1994 e 1998, foram as primeiras produzidas no Brasil, cujo tema era 

exclusivamente a história da África”.  

Essas pesquisas tornam-se significativas na perspectiva de ampliar os espaços e rever 

conceitos e mitos tecidos sobre a História Cultural Afro-Brasileira e Africana, permitindo que 

novos conceitos sejam trabalhados e discutidos. Além disso, podem expressar um estímulo para 

a produção de novos conhecimentos sobre a diversidade cultural, atendendo, “na área da 

educação, à demanda da população afrodescendente, no sentido de políticas de ação afirmativa, 

isto é, de políticas de reparações, e de reconhecimento e valorização de sua história, cultura e 

identidade” (ABREU; MATTOS, 2008, p. 9). 

 Podemos perceber avanços nesse sentido com a inclusão da História africana no livro 

para o ensino médio “Brasil: uma História em construção”, conforme aparece, a título de 

exemplo, no trecho a seguir: “Alguns como os Daomés, Ashanti, Iourubás, conheciam técnicas 

de trabalho na agricultura, praticavam comércio e o artesanato. Também conheciam a 

mineração e a siderurgia, dominando técnicas avançadas no uso dos metais” (MACEDO; 

OLIVEIRA, 1996, p. 34). O livro transmite uma África muitas vezes desconhecida pelos 

alunos, nos quais impera o desconhecimento e a falta de informação. Em outro trecho, os 

autores afirmam que “os africanos não eram, portanto, selvagens ou atrasados. Eram seres 



67 

 

 

 

humanos vivendo em sociedades diferentes dos europeus” (MACEDO; OLIVEIRA, 1996, p. 

38).  

A presença da História Cultural Afro-Brasileira e Africana no ensino de História 

consiste em uma medida de interferência nos modos como os conteúdos das disciplinas de 

História do ensino médio devem ser trabalhados em sala de aula. Ao tratar a temática da cultura 

afro-brasileira como conteúdo de estudo, resgatando a sua aplicabilidade no projeto curricular 

da escola, pode-se então almejar, por essa via, a diminuição de preconceitos raciais e étnicos. 

Também podemos observar a abordagem cristalizada da história afro-brasileira e 

africana em outros manuais didáticos como “História do Brasil”, de Koshiba e Denise (1996), 

e “História total: Brasil período colonial”, de Jobson de Andrade Arruda (1998). Ambos 

retratavam a trajetória de sofrimento dos africanos no processo da escravidão, as revoltas 

contra os seus senhores e o processo da luta abolicionista, além de movimentos sociais e 

políticos nos quais os afrodescendentes estavam presentes.  

 

A África aparece em óbvias passagens da História do Brasil ou Geral, ligada à 
escravidão, ao domínio colonial no século XIX, ao processo de independência e às 
graves crises sociais, étnicas, econômicas e políticas em que mergulhou grande parte 
dos países africanos formados no século XX. A África torna-se um apêndice ou um 
complemento. São poucos os livros que dão destaque à História da África (OLIVA, 
2003, p. 442). 

 

Em outra obra, “Nova história Crítica do Brasil: 500 anos de história mal contada”, de 

1997, o autor Mário Schimidt expõe uma crítica ferrenha ao processo do tráfico de escravos, 

bem como a males que a escravização causou à formação social e cultural dos afrodescendentes. 

Também não abre mão de mencionar que, especificamente, as elites e as formas como a história 

africana foi transmitida no ensino de História também tiveram sua participação na conservação 

do padrão europeu. 

Para Ki-zerbo (2010), torna-se necessário reformular as pesquisas em torno da História 

Cultural Afro-Brasileira e Africana e considerar as contribuições da civilização africana como 

criadora de culturas originais que nascem e se espalham pelo mundo através dos tempos. 

 Segundo Guimarães (2007), é preciso propiciar meios para desenvolver nos alunos o 

desejo de participar ativamente da sociedade na qual estão inseridos de forma crítica e reflexiva. 

Assim, uma das propostas para o ensino de História refere-se à conexão das temáticas históricas, 

considerando os alunos como sujeitos históricos.  

Nesse contexto, o ensino de História como disciplina escolar passa por transformações, 

afastando-se da tarefa de contar os fatos do passado, procedimento próprio da História 
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tradicional e factual. Mas é preciso esclarecer que a História afro-brasileira e africana ainda 

continuava contextualizada de forma repetitiva, abordando a escravidão e as fugas dos 

afrodescendentes dos engenhos e fazendas de café. Permanecia, então, a reprodução de uma 

História com um olhar eurocêntrico, transcrevendo muitas vezes o mito da democracia racial. 

De acordo com Munanga (2015), torna-se uma emergência a presença da História 

Cultural Afro-Brasileira e Africana no ensino de História, destacando suas relações sociais, 

econômicas e políticas, assim como sua diversidade cultural e seu patrimônio material e 

imaterial. As preocupações nessa esfera centram-se em, portanto,  

 

Pensar o ensino dessa História dentro de uma perspectiva que considere a 
historicidade do homem na construção da História, no âmbito das relações sociais. 
Isto, por sua vez, conduz a uma nova concepção de sociedade, de escola que educa 
para formar cidadãos críticos, reflexivos e não apenas seres passivos e contemplativos 
da realidade social em que vivem, a qual nunca questionam ou analisam criticamente 
(NUNES, 1996, p. 31). 
 

Diante desse cenário, através de manifestações e debates contra o racismo e em defesa 

dos direitos dos afrodescendentes, os movimentos sociais intensificaram a luta pela inclusão da 

História Cultural Afro-Brasileira e Africana nos currículos de ensino escolar. Com isso, as lutas 

dos movimentos sociais mostraram sua importância: 

 

Avanços demonstrados com o cenário pré-constituinte, a Carta Magna de 1988, a 
Marcha Zumbi dos Palmares, a aprovação da Lei 10.639/2003 (Brasil, 2003), e do 
Parecer 000/2004 estão construindo a tão sonhada democracia a partir dos retalhos de 
uma longa história de reivindicação e conquistas, protagonizadas pelo Movimento 
Negro (SANTOS; MACHADO, 2008, p. 107). 
 

Diante desses avanços, a década de 2000 torna-se um marco importante no ensino de 

História enquanto disciplina escolar, pois, com a publicação da Lei nº 10.639/2003, temos a 

possibilidade de oferecer e valorizar conteúdos sobre a História Cultural Afro-Brasileira e 

Africana, permitindo aos alunos o conhecimento das raízes históricas de uma civilização, do 

seu povo, sua cultura e da diáspora africana sobre o atlântico, problematizando e dando 

visibilidade, assim, a uma história que foi sufocada e invalidada por muito tempo nos livros de 

História. 

 

 



69 

 

 

 

3.3 AS POSSIBILIDADES E OS DESAFIOS DA HISTÓRIA CULTURAL AFRO-

BRASILEIRA E AFRICANA NO CONTEXTO DA LEI 11.645/2008 NO ENSINO DE 

HISTÓRIA NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 

 

Para Ferro (1983, p. 11), “controlar o passado ajuda a dominar o presente. Tornar o 

passado uniforme, alterando dados, legitimando as dominações e as rebeldias fazem com que 

surja a revolta entre aqueles cuja história é proibida”. De que forma os fatos históricos, culturais 

e religiosos da África podem fazer parte do ensino de História no Brasil, quando consideramos 

aspectos que abrangem para além da escravidão? 

O movimento negro do Brasil, existente desde a década de 1920, vem lutando para 

reivindicar os direitos de cidadania dos afrodescendentes, em defesa da conscientização racial 

da sociedade brasileira. Através da fundação, em 1926, do Centro Cívico Palmares, começou a 

lutar pelo reconhecimento dos afrodescendentes como seres constituintes da sociedade 

brasileira e detentores de uma história, cultura e religião, de maneira que 

 

A organização logo progrediu e passou a patrocinar encontros e conferências sobre 
questões de interesse público, e em 1928 lançou uma campanha para derrubar um 
decreto que proibia aos negros ingressar na milícia do Estado, a Guarda Civil. O centro 
foi bem sucedido ao requerer do governador Júlio Prestes que suspendesse o decreto, 
e depois o convenceu a derrubar uma proibição similar que impedia as crianças negras 
de participar de uma competição patrocinada pelo Serviço Sanitário de São Paulo para 
encontrar o bebê mais “robusto” e eugenicamente desejável do Estado (ANDREWS, 
1998, p. 227).  

 

Para Pereira (2011), a Frente Negra Brasileira (FNB), fundada em 1931, foi um marco 

na organização do movimento negro em defesa da inclusão de direitos para os afrodescendentes 

na sociedade brasileira – como o acesso dos alunos afrodescendentes às escolas, o ensino de 

História africana e o combate a práticas de racismo –, apresentando-se como um espaço de 

resistência: 

 

Associação de caráter político, informativo, recreativo e beneficente surgiu em São 
Paulo, em 1931, com intenções de se tornar uma articulação nacional. Composta por 
vários departamentos, promovia a educação e o entretenimento de seus membros, 
além de criar escolas e cursos de alfabetização de crianças, jovens e adultos. Visava, 
também, a integração dos negros na vida social, política e cultural, denunciando as 
formas de discriminação racial existentes na sociedade brasileira daquele período 
(GOMES, 2012, p. 737). 

 

Segundo Zamparoni (2007), o movimento negro teve um crescimento nas décadas 

seguintes (1940 a 1970), durante as quais foram fundados vários clubes e centros acadêmicos, 
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ocorrendo congressos para discutir a situação do negro na sociedade brasileira. Pereira (2011) 

destaca e ratifica a atuação do Movimento Negro Unificado (MNU), criado em 1978, como um 

avanço no fortalecimento da luta em defesa dos direitos dos afrodescendentes e contra a 

marginalização, a discriminação racial, a exploração da mão de obra, os salários baixos e a falta 

de acesso à educação, saúde e habitação e de respeito à sua cultura. Assim, o MNU defendia 

nas suas reivindicações a 

 

Desmitificação da democracia racial brasileira; organização política da população 
negra; transformação do movimento negro em movimento de massas; formação de 
um amplo leque de alianças na luta contra o racismo e a exploração do trabalhador; 
organização para enfrentar a violência policial; organização nos sindicatos e partidos 
políticos; luta pela introdução da história da África e do negro no Brasil nos currículos 
escolares, e a busca pelo apoio internacional contra o racismo no país (PETRÔNIO, 
2007, p. 114). 

 

Nas décadas de 1980 e 1990, o Movimento Negro redobrou as suas reivindicações 

contra a discriminação racial e a favor da igualdade de direitos no ensino de História Cultural 

Afro-Brasileira e Africana nas escolas, como estratégia para diminuir o racismo e valorizar a 

cultura africana, marginalizada há décadas no sistema da educação escolar. Gohn (2001, p. 13) 

destaca que os “movimentos sociais são ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e 

cultural que viabilizam distintas formas da população de se organizar e expressar suas 

demandas”. 

De acordo com Gomes (2012), a década de 2000 é marcante devido à presença do 

Movimento Negro na organização de várias manifestações e mobilizações realizadas no Brasil, 

além de sua atuação em diversas instituições (sindicatos, escolas, clubes de futebol, ONGs, 

igrejas, partidos políticos etc.) desenvolvendo articulações políticas para efetivar seus objetivos. 

Nesse contexto, ocorreu  

 

A participação do movimento negro na preparação e durante a III Conferência 
Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Correlatas 
de Intolerância, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), no ano de 
2001, em Durban, África do Sul. Ao ser signatário do Plano de Ação de Durban, o 
Estado brasileiro reconheceu internacionalmente a existência institucional do racismo 
em nosso país e se comprometeu a construir medidas para sua superação. Entre elas, 
as ações afirmativas na educação e no trabalho (GOMES, 2012, p. 739). 

 

A partir de 2000, é possível identificar que a História africana começava a se fazer 

presente nos cursos de graduação, congressos educacionais, seminários e, de acordo com Santos 
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(2012)7, também nas pesquisas acadêmicas, como dissertações e teses, servindo para 

problematizar, discutir e refletir sobre temáticas relacionadas ao contexto afro-brasileiro. 

 

Desde o final da década de 1990, as noções de cultura e diversidade cultural, assim 
como de identidades e relações étnico-raciais, começaram a se fazer presentes nas 
normatizações estabelecidas pelo MEC com o objetivo de regular o exercício do 
ensino fundamental e médio, especialmente na área de história. Isso não aconteceu 
por acaso. É na verdade um dos sinais mais significativos de um novo lugar político 
e social conquistado pelos chamados movimentos negros e anti-racistas no processo 
político brasileiro, e no campo educacional em especial (ABREU; MATTOS, 2008, 
p. 6).  

 

Além das pesquisas acadêmicas8, é importante salientar a orientação de estudo da 

temática Afro-Brasileira na composição curricular nacional dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio, publicados no ano de 2002, na área de Ciências Humanas e 

suas Tecnologias (PCN+2000). Há uma articulação aos eixos temáticos a partir do tema 

“Cidadania e liberdade, com os subtemas: Rebeliões e resistências dos escravos no Brasil do 

século XIX, liberdade para lutar, movimentos negros nos EUA: a luta pelos direitos civis, 

movimentos negros no Brasil: contra a discriminação, por trabalho e educação” (BRASIL, 

2002, p. 83). 

É preciso destacar que a Escola de Annales influenciava a produção historiográfica na 

academia e o ensino de História nas escolas, dispondo de cursos e seminários para serem 

incorporados no cotidiano da sala de aula. Ela rejeitava a historiografia tradicional – baseada 

na história factual-biográfica dos governantes, transformando-os em heróis nacionais – e 

afastava-se, ao mesmo tempo, do marxismo, que traduzia a explicação dos processos sociais e 

econômicos através da perspectiva das lutas de classes. Assim,  

 

A revista de Annales, fundada entre o ano de 1929 e 1930 por Marc Bloch e Lucien 
Fevbre, marca o início de uma historiografia propondo fazer pesquisa histórica, 
abandonando os métodos das correntes do século XIX, e também fazendo uma revisão 
dessa historiografia voltada para a exaltação de heróis a partir de relatos factuais sobre 
temas políticos, militares e diplomáticos (REIS, 2004, p. 58). 

 

                                                           
7 “Nos Anos 2000, predominou a tendência do final da década anterior, em que a obra O Trato dos Viventes (2000) 
de Luís Felipe de Alencastro é a grande referência. Nessa mesma perspectiva atlântica Brasil-África, menciono 
também as investigações de Juvenal Carvalho Conceição (2002), Lucilene Reginaldo (2005), Gabriela Segarra 
Martins Paes (2007) e Vanicléia S. Santos (2008), dentre outras” (SANTOS, 2012, p. 8). 
8 “Retomaram as análises de sociedades africanas sem conexões com o Brasil, como as teses e dissertações de 
Patrícia Teixeira Santos (2000), Marcelo Bittencourt (2002), Anderson Ribeiro Oliva (2002), Alexsander Gebara 
(2006), Jacimara Souza Santana (2006), Gabriela Aparecida dos Santos (2007), Juliana Ribeiro da Silva (2008) e 
Rosana Andréa Gonçalves (2008)’’ (SANTOS, 2012, p. 8). 
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Por conseguinte, a Escola de Annales propunha uma História de ligação ou religação 

com outros saberes científicos, inovações metodológicas e temáticas, apontando para um ensino 

que integrasse vários elementos como o cotidiano urbano, a natureza, o vestuário, a economia, 

a cultura e a religião. Buscava, com isso, realizar um diálogo entre a História e as outras ciências 

como a Geografia, a Sociologia, a Economia, a Linguística etc. Como afirma Burke (1997, p. 

11), “uma história que não se limitava a guerras e à política, mas preocupava-se com as leis e o 

comércio, a moral e os costumes”.  

É preciso ressaltar que tanto as pesquisas acadêmicas quanto as orientações curriculares 

nacionais sobre o ensino da História Cultural Afro-Brasileira e Africana nas escolas estavam 

sendo introduzidas nos currículos escolares, sendo elaboradas e integradas aos poucos. 

 

As mudanças curriculares devem atender a uma articulação entre fundamentos 
conceituais históricos, provenientes da ciência de referência, e as transformações 
pelas quais a sociedade tem passado, em especial as que se referem às novas gerações. 
Diversidade cultural, problemas de identidade social e questões sobre as formas de 
apreensão e domínio das informações impostas pelos jovens formados pela mídia, 
com novas perspectivas e formas de comunicação, têm provocado mudanças no ato 
de conhecer e aprender o social (BITTENCOURT, 1993, p. 135). 

 

 Para Oliva (2009), em alguns livros didáticos, havia abordagens específicas sobre a 

civilização africana. Em contrapartida, em outros livros, notava-se apenas a reprodução da 

temática da escravidão. Eles, porém, já sinalizavam uma relação entre as proposições das novas 

leis com um ensino que saísse do modelo tradicional quanto ao tema africano. 

 

O ensino de História é também permeado pelas tendências historiográficas, por seus 
conceitos, pesquisas e tendências. Assim, História Acadêmica e História Escolar se 
conectam e estabelecem trocas simultâneas de conhecimentos construídos e 
metodologias (TEIXEIRA, 2015, p. 202). 

 

Através das lutas do movimento negro em embates políticos – dentro de uma sociedade 

constituída por vários grupos heterogêneos, com diferentes interesses políticos e econômicos –

, foi promulgada a Lei nº 11.645/2008, atualizando a Lei nº 10.639/2003, que inclui o ensino 

da História Cultural Afro-Brasileira e Indígena no currículo oficial dos estabelecimentos 

oficiais e particulares de ensino fundamental e médio. Podemos considerar esse um passo 

importante para o ensino da diversidade cultural nas escolas, dinamizando o conhecimento 

acerca dessa temática: 

 

Art. 26-A. 1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o 
estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura 
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negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a 
contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à 
História do Brasil. § 2º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira 
serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 
Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. O calendário escolar incluirá 
o dia 20 de novembro como 'Dia Nacional da Consciência Negra (BRASIL, 2005, p. 
15). 
 

Dessa forma, a História Cultural Afro-Brasileira e Africana passou a fazer parte do 

currículo escolar brasileiro, o que representou uma conquista e um avanço na valorização dos 

diversos aspectos da inter-relação Brasil-África. De acordo com Gomes (2013), isso tornou-se 

importante devido à desvalorização desse conhecimento histórico, silenciado e marginalizado por 

décadas na História do Brasil, servindo, ao mesmo tempo, como uma estratégia para combater a 

intolerância e ideias e práticas racistas presentes na sociedade e na escola. 

 

Trata-se, sim, de ativar a possibilidade de dar expressão e significado a conteúdos 
históricos concretos silenciados pelas memórias dominantes, trazer à cena e positivar 
os conteúdos não codificados pelas linguagens convencionais, ressignificar as 
sociabilidades não-hegemônicas e as múltiplas temporalidades do viver cotidiano 
(MATTOS, 2003, p. 230). 

 

Em decorrência da Lei nº 11.645/2008, o governo realizou a publicação de documentos 

curriculares nacionais para orientar o ensino da História africana nas escolas. Essa diretriz 

curricular, resultante da lei supracitada, consistiu nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

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

Africana. BRASIL (2004). Assim, a proposta do documento é combater um ensino calcado no 

etnocentrismo europeu, propiciando na escola um conhecimento para desfazer tantos 

preconceitos. 

 

A relevância do estudo de temas decorrentes da história e cultura afro-brasileira e 
africana não se restringe à população negra, ao contrário, diz respeito a todos os 
brasileiros, uma vez que devem educar-se enquanto cidadãos atuantes no seio de uma 
sociedade multicultural e pluriétnica, capazes de construir uma nação democrática 
(BRASIL, 2004, p. 16). 

 

Posteriormente, o Governo Federal, em 2010, publicou as Orientações e Ações para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais. Com isso, destacava ações para serem realizadas no 

ensino médio, como “incluir, nas ações de revisão dos currículos, discussão da questão racial e 

da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena como parte integrante da matriz 

curricular” (BRASIL, 2009a, p. 52). Dessa forma, os documentos oficiais são específicos na 

ênfase para a História africana fazer parte do ensino de História: 
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No caso específico da disciplina História, os autores apontam uma extensa lista de 
assuntos e recortes que passam por temáticas como a tradição oral e a ancestralidade, 
e recobrem uma larga seleção temporal e societária, se estendendo do Egito e da Núbia 
antigas até a África dos dias contemporâneos (OLIVA, 2009, p. 156). 

 

Nesse contexto, a Lei nº 10.639/2003, atualizada pela Lei nº 11.645/2008, e as Diretrizes 

Curriculares para a História Cultural Afro-Brasileira e Africana precisam estar alinhadas com 

as novas e atuais propostas de ensino de História para o ensino médio, servindo como um agente 

de superação do paradigma da história tradicional. Dessa forma, segundo Schmidt (2004), o 

ensino de História é um espaço para a construção de um saber crítico, balizado por discussões 

reflexivas acerca das temáticas relacionadas às vivências do aluno, seu cotidiano e sua 

historicidade:  

 

As maneiras como os grupos ou os indivíduos vêem a si mesmos, dentro desse 
sistema de relações, passaram a ser consideradas como partes da realidade 
social a ser investigada e analisada. A incorporação das representações do 
mundo social como objeto da História deve muito à Escola dos Annales, à 
Nova História e também às aproximações entre a História e a Antropologia que 
ampliaram o conceito de cultura nos trabalhos historiográficos (BRASIL, 
2002, p. 71). 

 

Dessa forma, a História africana precisa estabelecer conexões com outras temáticas 

históricas, destacando a sua importância dentro da História mundial. Ela precisa ser 

problematizada para que não ocorra apenas a sua reprodução de forma natural ou continuada 

(no que tange, por exemplo, à histórica referência à escravidão). Para Silvério (2010, p. 91), se 

faz necessário “levantar a hipótese de que vivemos a transição de uma sociedade na qual a 

representação monocultural construída e fixada pelas elites (intelectuais e políticas) está dando 

lugar a uma representação social que cotidianamente se revela profundamente dinâmica e 

multicultural”. 

 De acordo com Abreu e Mattos (2008), é importante que os alunos entendam que a 

História do Brasil não tem a sua herança de formação apenas na matriz europeia, de forma que 

a História Cultural Afro-Brasileira e Africana não foi unicamente secundária no processo de 

formação do povo brasileiro. É necessário, no ensino de História, discutir e problematizar a 

História das relações étnico-raciais a fim de desfazer o discurso da democracia racial 

amplamente divulgado ao longo do tempo no Brasil. Assim, a História das culturas afro-

brasileiras e africanas não pode ser vista de uma forma natural, sendo preciso 
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Compreender que estamos tratando aqui de uma nova política pública no campo da 
educação, e que tem como característica a inovação, a disputa política contra-
hegêmonica, a desconstrução de conceitos e noções fortemente arraigados – inclusive 
no campo educacional – e, por conta disso, a proposição de nossos parâmetros 
interpretativos àqueles já consolidados nos estudos históricos e na educação 
(OLIVEIRA, 2012, p. 33). 
 

Nesse sentido, por muito tempo a temática da História Cultural Afro-Brasileira e 

Africana foi representada nos materiais didáticos a partir da concepção de uma cultura mestiça, 

sem conflitos, hierarquias ou diferenças. Estudá-la de forma crítica é permitir superar 

preconceitos históricos sobre uma civilização, contextualizando as diversidades culturais, 

econômicas e sociopolíticas. 

É importante salientar que, após a publicação da lei e das Diretrizes Curriculares citadas 

anteriormente, passaram a ocorrer mudanças nas estruturas de alguns livros e materiais 

didáticos de História das escolas de ensino médio. Os livros distribuídos através do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) passaram a ser editados com capítulos sobre a História 

afro-brasileira e africana9. Sabemos que a composição dos conteúdos dos livros didáticos sofre 

interferências das editoras e do governo, que estabelecem critérios para maior ou menor 

abordagem de determinados assuntos da História nacional e internacional. 

 Para Bittencourt (2009), o livro didático estabelece uma seleção de conteúdos e temas 

históricos, sendo uma ferramenta constituída de ideologias e representando muitas vezes os 

valores de uma sociedade (classes social/grupo político). Para a apreensão da História Cultural 

Afro-Brasileira e Africana no processo de ensino-aprendizagem na sala de aula, é preciso que 

exista uma abertura social maior que discuta essa temática, a fim de que se promova, assim, 

uma consciência coletiva a respeito das raízes culturais brasileiras em consonância com as 

africanas. Como traz Gomes (2012), 

 

A sua efetivação dependerá da necessária mobilização da sociedade civil a fim de que 
o direito à diversidade étnico-racial seja garantido nas escolas, nos currículos, nos 
projetos político-pedagógicos, na formação de professores, nas políticas educacionais, 
etc. (GOMES, 2012, p. 8). 

 

 Segundo Fonseca (2006), é necessário um ensino de História como espaço para a 

construção de um saber crítico caracterizado através de temáticas mais relacionadas ao universo 

                                                           
9 “Para garantir o cumprimento da lei 11.645/08, que determina a inclusão da história afro-brasileira nos currículos 
escolares, o Ministério Público lançou, em 2010, o Projeto de Implementação do Ensino da História e Cultura 
Afro-Brasileira no Ensino Básico. A ação consiste na aproximação das Promotorias de Justiça aos gestores 
educacionais, para que haja orientação e fiscalização, a fim de que a legislação seja cumprida.” Disponível em: < 
http://www.mprs.mp.br/noticias/id20693.htm>. Acesso em: 20 dez. 2017.   



76 

 

 

 

dos alunos, seu cotidiano e sua historicidade. Então, não se trata apenas de integrar a História 

Cultural Afro-Brasileira e Africana nas aulas de História; é preciso também problematizá-la aos 

alunos, realizando pesquisas, debates, seminários, filmes e projetos para despertar neles um 

saber crítico. Nesse sentido, 

 

Ações afirmativas precisam ser implementadas pelas universidades, institutos e 
escolas abrindo-se assim novos territórios para práticas formativas que girem em torno 
da História e Cultura Africana e Indígena, relações étnico-raciais, diversidade, 
preservação de nosso patrimônio material e imaterial (ROCHA, 2012, p. 98-99). 

 

Assim, a regulamentação da Lei nº 11.645/2008 possibilita e assegura a ênfase na 

História Cultural Afro-Brasileira e Africana, abordando e discutindo conceitos mais amplos 

(como diversidade cultural, identidades, interculturas, processos de mestiçagens e relações 

étnico-raciais) que antes eram encobertos, esquecidos ou colocados de forma natural. De acordo 

com Silva (2010, p. 155), “as múltiplas identidades são construídas socialmente ao longo do 

processo histórico, a partir da família e ancestrais, da história e das práticas culturais”. 

 Nesse sentido, o ensino de História na escola pode ser um espaço para realizar ações 

que possibilitem aos educadores e educandos desenvolver projetos sobre a cultura, a literatura, 

a música, a dança e a religião das sociedades africanas, aliando-os ao combate à discriminação 

étnico-racial, que é muitas vezes construída devido ao desconhecimento sobre os povos 

africanos. Dessa forma, 

 

Não podemos, a despeito da exigência da Lei, sair repassando nas nossas salas de aula 
informações equivocadas, ou tratar o tema de uma maneira folclorizada e idealizada. 
Este é um grande temor: repetir modelos para fazer com que estes conteúdos 
curriculares fiquem parecidos com os que já trabalhávamos ao tratarmos da História 
e das contribuições culturais comumente estudadas é um caminho fácil e 
perigosíssimo. São temas diferentes e sua abordagem necessariamente deve ser 
diferenciada (LIMA, 2013, p. 7). 

 

No mesmo período da publicação das Diretrizes Curriculares para o ensino de História 

africana de 2009, o Governo Federal realizou uma reformulação no ENEM. Tal mecanismo 

avaliativo passou por alterações e passou a ser o Novo ENEM, constituindo-se como avaliação 

nacional para ingresso no ensino superior (BRASIL, 2009b). Foram publicadas as Matrizes de 

Referência de Ciências Humanas e suas Tecnologias, que correspondem às competências e 

habilidades necessárias para os alunos responderem a prova. Os objetos de conhecimento 

associados, por sua vez, relacionam os conteúdos/temas a serem estudados pelos alunos 

(BRASIL, 2009b). Nesse contexto, é importante ressaltar a necessidade de que o ensino de 
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História nas escolas permita aos alunos o reconhecimento de grupos étnicos marginalizados e 

silenciados. Destaca-se que 

 

A inclusão sócio-cultural de grupos étnicos e culturais que estavam alijados 
socialmente, o reconhecimento de suas identidades, a valoração de suas memórias e 
tradições forçou o reconhecimento e aceitação, por parte dos tradicionalmente 
incluídos, de outros modelos de cultura (ZAMBONI, 2007, p. 12). 
 

Dessa forma, tanto nas matrizes de referência como nos objetos de conhecimento 

associados há itens de orientação de estudo sobre a História Cultural Afro-Brasileira, Africana 

e dos afrodescendentes, estabelecendo a “História cultural dos povos africanos, a luta dos 

negros no Brasil e o negro na formação da sociedade brasileira” (BRASIL, 2009b, p. 24).  

Ressaltamos que a História Cultural Afro-Brasileira e Africana, como conteúdo para o 

ENEM, já estava sugerida nas ações do Plano Nacional de Implementação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira, “destacando a inclusão da temática de história e cultura 

africana, afro-brasileira e indígena entre os conteúdos avaliados pelo ENEM” (BRASIL, 2009b, 

p. 53). 

A presença da História africana e da cultura afro-brasileira nos livros didáticos e nas 

matrizes de referência do novo ENEM contribui enormemente para uma repaginação do nível 

escolar brasileiro, porquanto cria um campo favorável para provocar mudanças nos modos 

como os conteúdos das disciplinas de História devem ser trabalhados em sala de aula no que 

tange às temáticas africanas e afro-brasileiras. Nessa direção, busca-se a realização de um 

ensino de História no qual destaque-se a análise dos conceitos históricos na (re)valorização da 

memória, do patrimônio, dos movimentos sociais, da religiosidade, da literatura, da música e 

das relações de poder, os quais estão intrínsecos à realidade da História Cultural Afro-Brasileira 

e Africana. Um ensino que problematize esse tema através de uma metodologia que possa 

promover o debate e a discussão, saindo gradativamente do modelo taxativo positivista, 

promovendo uma visão mais abrangente da pluralidade cultural e desconstruindo a perspectiva 

eurocêntrica sobre a História africana e afro-brasileira. 
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4 AS QUESTÕES DO NOVO ENEM E A HISTÓRIA AFRICANA E A CULTURA 

AFRO-BRASILEIRA DE 2009 A 2016 

 

Neste capítulo, buscamos analisar como a História Cultural Afro-Brasileira e Africana 

está presente nas provas do ENEM aplicadas no período de 2009 a 2016 (o novo ENEM). Para 

realizar o tratamento dos dados coletados na pesquisa, utilizamos a metodologia da análise de 

conteúdo categorial. 

Na perspectiva de compreender, a partir das matrizes de referência e dos objetos de 

conhecimento propostos pelos documentos do INEP (BRASIL, 2009), os aspectos relacionados 

à História Cultural Afro-Brasileira e Africana, buscamos identificar nas questões das provas os 

seguintes pontos: a valorização da História Cultural Afro-Brasileira e Africana; as 

possibilidades de problematização sobre os aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais 

relativos à História Cultural Afro-Brasileira e Africana; o alinhamento da História afro-

brasileira com a Lei nº 11.645/2008; e, por último, a imagem da História Cultural Afro-

Brasileira relacionada apenas ao contexto da escravidão e suas revoltas.  

Dessa forma, para apresentar a análise realizada, expomos tabelas e gráficos com a 

quantidade de questões presentes nos exames investigados, ressaltando, de acordo com os 

objetivos e recorte temporal da pesquisa, as suas características. 

 

4.1 AS QUESTÕES DO NOVO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) 

SOBRE A HISTÓRIA CULTURAL AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA NA ÁREA DE 

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS DE 2009 A 2016 

 

As provas do novo ENEM (2009 a 2016) localizadas na área das Ciências Humanas e 

suas Tecnologias possuem um conjunto de 45 questões em cada ano, envolvendo as disciplinas 

de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Dessa forma, as matrizes de referência e objetos 

de conhecimento associados do novo ENEM expressam orientações que relacionam várias 

disciplinas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia), contextualizando o conhecimento por 

meio da interdisciplinaridade. Conforme o INEP (BRASIL, 2009a) e o CNE (BRASIL, 1999a, 

p. 4), “buscamos dar significado ao conhecimento escolar, mediante a contextualização; evitar 

a compartimentalização, mediante a interdisciplinaridade; e incentivar o raciocínio e a 

capacidade de aprender”. 
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Com o objetivo de realizar a análise de conteúdo categorial dos dados coletados, 

efetuamos uma construção com gráficos e tabelas para identificar os questionamentos 

relacionados à História Cultural Afro-Brasileira e Africana. Nessa direção, dentre as provas da 

área das Ciências Humanas e suas Tecnologias aplicadas no período de 2009 a 2016, realizamos 

a classificação de 26 (vinte e seis) questões aplicadas no caderno de prova azul, que é composto, 

na referida área, por 45 questões em cada ano. O presente trabalho levantou os seguintes 

quantitativos para análise, de acordo com a Tabela 2: 

 
Tabela 2 – História Cultural Afro-Brasileira e Africana nas questões do ENEM (2009 – 2016). 

PERÍODO DE ANÁLISE DAS 
PROVAS DO ENEM 

QUESTÕES REFERENTES A HISTÓRIA CULTURAL 
AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA 

2016 02 

2015 02 

2014 03 

2013 04 

2012 05 

2011 03 

2010 03 

2009 04 

                      TOTAL 26 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Assim, verificamos que, no período de 2009 a 2016, com a divisão da avaliação por 

áreas do conhecimento, no caso específico das Ciências Humanas e suas Tecnologias, há uma 

relativa constante referente à quantidade de questões sobre a História Cultural Afro-Brasileira 

e Africana nos anos da aplicação das provas do novo ENEM.  

A tabela nos apresenta a ocorrência quantitativa de questões sobre a História Cultural 

Afro-Brasileira e Africana na área das Ciências Humanas e suas Tecnologias. De um total de 

quarenta e cinco (45) questões por ano, é demonstrada a ocorrência de, no mínimo, duas (02) 

e, no máximo, cinco (05) questões nos anos de aplicação da prova no período compreendido 

entre 2009 e 2016. 

Dessa forma, constatamos a contemplação e distribuição das questões relativas à 

História Cultural Afro-Brasileira e Africana nos anos da aplicação das provas. Expressamos, na 

Tabela 3, os números dessas questões. 
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Tabela 3 – Classificação das questões referentes à História Cultural Afro-Brasileira e Africana 
nas questões do novo ENEM de 2009 a 2016 

OS ANOS DA 
APLICAÇÃO 

DAS PROVAS DO 
NOVO ENEM 

TOTAL DE QUESTÕES 
DAS PROVAS DE 

CIÊNCIAS HUMANAS E 
SUAS TECNOLOGIAS 

 

 QUANTIDADE DE 
QUESTÕES SOBRE A 

TEMÁTICA DA 
HISTÓRIA CULTURAL 
AFRO-BRASILEIRA E 

AFRICANA 
 

QUESTÕES 

CLASSIFICADAS NA 

ÁREA DAS CIÊNCIAS 

HUMANAS E SUAS 

TECNOLOGIAS DA 

HISTÓRIA CULTURAL 

AFRO -BRASILEIRA E 

AFRICANA 

2016 45   02 Q63 - Q65 

2015 45   02 Q23 - Q27 

2014 45   03 Q22 - Q29 - Q34 

2013 45   04 Q05 - Q06 - Q20 - Q40 

2012 45   05 Q18- Q29- Q31- Q38- Q44 

2011 45   03 Q21- Q30- Q45 

2010 45   03 Q09- Q23- Q24 

2009 45   04 Q08- Q10- Q26 - Q-33 

         TOTAL 360   26 - 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Observamos que há uma presença mais expressiva dessas questões nos últimos anos de 

aplicação das provas. Através do gráfico a seguir (Figura 1), representamos a quantidade dessas 

questões, sendo importante tal categorização para a resolução do problema apresentado na 

pesquisa.  

Gráfico 1 – Composição das questões referentes à História Cultural Afro-brasileira e Africana 
no ENEM de 2009 a 2016 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Dessa forma, o novo ENEM traz um ponto positivo, que é a temática Afro-Brasileira e 

Africana nas questões, possibilitando uma linha de orientação para os/as professores/as e 

alunos/as estudarem essa temática histórica a fim de compreender os diversos processos 

históricos da relação Brasil-África. Mas, por outro lado, de acordo com o gráfico acima, a 

quantidade de questões ainda é muito pequena em relação ao total de questões que compõem a 

prova, necessitando da ocorrência de uma maior visibilidade que possa acarretar mudanças 

significativas no tratamento étnico-racial na avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio. 

Dando continuidade à discussão, estabelecemos quatro blocos para aprofundar a nossa 

análise sobre a problemática em questão. O primeiro bloco apresenta discussões em torno das 

questões do novo ENEM no que tange à valorização da História Cultural Afro-Brasileira e 

Africana. No segundo bloco, analisamos como as questões do novo ENEM problematizam e 

aprofundam discussões acerca do tema da pesquisa para o ensino de História. No terceiro bloco, 

aprofundamos as discussões em torno da Lei nº 11.645/08. No último bloco, discutimos por fim 

se há uma imagem da História Cultural Afro-Brasileira e Africana que a relaciona apenas ao 

contexto do trabalho escravo e das fugas em busca de liberdade. 

 

4.2 AS PERSPECTIVAS DA VALORIZAÇÃO DAS QUESTÕES DO NOVO ENEM SOBRE 

A HISTÓRIA CULTURAL AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA DE 2009 A 2016 

 

A História Cultural Afro-Brasileira e Africana é um conteúdo de suma importância para 

o ensino de História dentro da educação brasileira, sendo resultado de vários anos de lutas dos 

movimentos afrodescendentes que culminaram na publicação da Lei nº 11.645/2008, que torna 

obrigatório esse tema no ensino das escolas em todo o Brasil. Abre-se, a partir dessa legislação, 

uma perspectiva para ampliar, com ações afirmativas, a visibilidade e a valorização de um saber 

histórico sobre as relações étnico-raciais e a História Afro-Brasileira e Africana.  

Seguindo os critérios definidos na pesquisa, começamos pela organização e seleção das 

questões a partir dos elementos textuais compostos pelas características dos itens relacionados 

ao exame, servindo para a sistematização dos dados no que diz respeito à valorização da 

História Cultural Afro-Brasileira e Africana. A partir da categorização das questões contidas no 

material analisado, iremos expô-las de forma explicativa, relacionando-as com a categoria 

analítica desse bloco.  

Começamos entendendo que as questões do novo ENEM criam possibilidades de 

contextualizar as estruturas e as práticas sociais, políticas, econômicas e culturais, que deixaram 
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de ser ignoradas e passaram a ser mais valorizadas, tendo em vista que essas questões colocam 

os temas abordados como necessários de serem trabalhados nas salas de aula. 

Nesse sentido, buscamos analisar as questões do novo ENEM no que tange à perspectiva 

de um conhecimento que não seja depreciativo e que valorize essa temática histórica importante 

para entendermos a diversidade da cultura e a formação da sociedade brasileira. Dada a sua 

visibilidade (milhares de estudantes no Brasil preparam-se para esse exame), as provas do 

ENEM podem ser utilizadas nas aulas de História no processo de ensino-aprendizagem sobre 

esse tema. Na Figura 2, mostramos a ocorrência dessas questões valorizativas nas provas do 

novo ENEM. 

 
Gráfico 2 – As questões que valorizam a História Cultural Afro-Brasileira e Africana nas provas 
das ciências humanas do novo ENEM. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As questões do novo ENEM destacadas na Figura 2 abordam conteúdos que 

contextualizam, valorizam e discutem a História Cultural Afro-Brasileira e Africana, 

apresentando enunciados que revelam a importância da sua influência nas práticas culturais das 

sociedades americanas, processo que proporcionou o surgimento de uma identidade cultural 

criada a partir da diáspora africana para o território brasileiro.  

Nessas questões, os enunciados textuais e os descritores permitem analisar as 

características que destacam contextos históricos relevantes sobre a dimensão cultural, bem 

como os conflitos sócio-políticos e econômicos relacionados à valorização da História Cultural 

Afro-Brasileira e Africana. Além disso, permitem colaborar na criação de uma tendência para 

discutir mais amplamente os conceitos referentes a essa temática.  
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A questão 05 da prova azul (ENEM 2012), por exemplo, propõe uma discussão em torno 

das heranças culturais africanas no processo da diáspora atlântica para o Brasil, destacando a 

contribuição do espaço cultural africano através das diversas trocas simbólicas das matrizes 

culturais africanas com os colonos e nativos no processo de colonização do Brasil. Mostra, com 

isso, a importância das reflexões que valorizem os diversos aspectos da inter-relação África-

Brasil.  

Quadro 4 – Questão 5 do ENEM 2012 – Prova azul 
QUESTÃO 5 – ENEM 2012 – PROVA AZUL. 

Torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muito antes dos europeus, foram os próprios africanos 
trazidos como escravos. E esta descoberta não se restringia apenas ao reino linguístico, estendia-se também a 
outras áreas culturais, inclusive à da religião. Há razões para pensar que os africanos, quando misturados e 
transportados ao Brasil, não demoraram em perceber a existência entre si de elos culturais mais profundos. 
SLENES, R. Malungu, ngoma vem! África coberta e descoberta do Brasil. Revista USP, n. 12, dez./jan./fev. 
1991-92 (adaptado). Com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes da África, a 
experiência da escravidão no Brasil tornou possível a 
A) formação de uma identidade cultural afro-brasileira. 
B) superação de aspectos culturais africanos por antigas tradições europeias. 
C) reprodução de conflitos entre grupos étnicos africanos. 
D) manutenção das características culturais específicas de cada etnia. 
E) resistência à incorporação de elementos culturais indígenas 
Gabarito: A 

Fonte: (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2012, 
p. 3). 

 

Nessa questão, é apresentada a contribuição cultural dos afrodescendentes para a 

sociedade brasileira. Ness sentido, é preciso ressaltar que as identidades são construídas a partir 

das várias relações presentes nos espaços sociais. Além disso, a produção e a reprodução da 

memória coletiva geram um sentido e/ou são ressignificadas de acordo com a língua, religião e 

costumes advindos da África e transplantados para o Brasil. Assim, podemos discutir os 

aspectos culturais trazidos da África para o Brasil, bem como todo o processo que envolve 

mudanças desses aspectos nas relações cotidianas, nas quais várias etnias se envolvem na 

construção de uma cultura afro-americana. Dessa forma,  

 
Não é possível pensar a permanência de uma cultura apenas africana (e/ou negra) nas 
Américas. Ou seja, inversamente, também é importante pensar as descontinuidades, 
ou o que os descendentes de africanos fazem (ou fizeram) no Brasil que não se 
encontra na África (ABREU; MATTOS, 2008, p. 13). 

 

Na questão 38 da Prova Azul do ENEM 2013, apresenta-se uma discussão em torno da 

contribuição cultural dos povos africanos, propondo contextualizar o debate acerca da 

diversidade cultural. Assim, a criação/formação de valores e signos em uma dada sociedade 

passa por uma produção de sentidos, ideias, frases, mitos, História etc., considerando a sua 



84 

 

 

 

relação com a construção histórica desde a diáspora atlântica de diversas etnias africanas para 

o Brasil. 

Quadro 5- Questão 38 do ENEM 2013 – Prova azul 
 

QUESTÃO 38 – ENEM 2013 – PROVA AZUL 
A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural: 
seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado nem 
do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é 
captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. MINAS GERAIS. Cadernos do 
Arquivo 1: Escravidão em Minas Gerais. Belo Horizonte: Arquivo Público Mineiro, 1988. Com base 
no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, 
deve considerar que elas 
A) permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos. 
B) perderam a relação com o seu passado histórico.  
C) derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. 
D) contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual. 
E) demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus 
Gabarito: C 

Fonte: (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2013, 
p. 12). 

 

A referida questão permite analisar como os costumes e crenças culturais trazidos pelos 

povos africanos foram praticados no Brasil, sofrendo processos de mudança, ressignificação ou 

permanência, de acordo com as outras culturas existentes no país. O Código Penal de 1890, por 

exemplo, colocava a capoeira e as práticas religiosas africanas como delitos criminosos no 

Brasil. Assim, as práticas culturais dos afrodescendentes estavam carregadas de estereótipos 

que estabeleciam uma construção de imagens negativas acerca delas na sociedade brasileira. 

Como a questão faz referência direta à capoeira e ao candomblé, indicando enfoques nessa 

temática e detalhando as características dessas práticas culturais do povo africano, é oportuno 

ressaltar que  

 

Assumir naturalmente a existência de identidades negras ou de uma cultura afro-
brasileira é perder a dimensão das lutas travadas em torno da construção de 
identidades – mestiça, indígena, popular, brasileira ou regional – ao longo da história 
do Brasil. Sendo assim, é preciso chamar a atenção para a importância de pensar a 
história dos conceitos da cultura negra e/ou afro-brasileira e das identidades negras 
(ABREU; MATTOS, 2008, p. 13). 

 

Ao colocar essa temática na avaliação nacional, portanto, abre-se a possibilidade de 

ampliar os conhecimentos dos/as alunos/as sobre a História Cultural Afro-Brasileira e Africana, 

possibilitando a problematização dos aspectos culturais que estão presentes no cotidiano da 

sociedade atual. Como afirma Gomes (2013, p. 72), “poderão contribuir também na superação 
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de preconceitos arraigados em nosso imaginário social e que tendem a tratar a cultura negra e 

africana como exóticas e/ou fadadas ao sofrimento e à miséria”. 

 Já a questão 29 da Prova Azul do ENEM 2013, ao mencionar as comemorações em 

homenagem ao Rei do Congo, aborda sobre a realização de manifestações afrodescendentes em 

torno da sua própria História. Dessa forma, ocorre um resgate do passado através de uma festa, 

a congada, que possibilita a construção e o resgate da memória compartilhada pela comunidade, 

representando um elo com a ancestralidade africana que é reconectado no Brasil. 

 
Quadro 6 – Questão 29 do ENEM 2013 – Prova azul 

 
QUESTÃO 29 – ENEM – 2013 – PROVA AZUL 

Seguiam-se vinte criados custosamente vestidos e montados em soberbos cavalos; depois destes, 
marchava o Embaixador do Rei do Congo magnificamente ornado de seda azul para anunciar ao 
Senado que a vinda do Rei estava destinada para o dia dezesseis. Em resposta obteve repetidas vivas 
do povo que concorreu alegre e admirado de tanta grandeza. Coroação do Rei do Congo em Santo 
Amaro, Bahia apud DEL PRIORE, M. Festas e utopias no Brasil colonial. In: CATELLI JR., R. Um 
olhar sobre as festas populares brasileiras. São Paulo: Brasiliense, 1994 (adaptado). Originária dos 
tempos coloniais, a festa da Coroação do Rei do Congo evidencia um processo de  
A) exclusão social. 
B) imposição religiosa. 
C) acomodação política. 
D) supressão simbólica. 
E) ressignificação cultural 
Gabarito: E 

Fonte: (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2013, 
p. 9). 
 

 

A valorização da cultura afrodescendente no Brasil expressa um importante papel para 

reforçar os laços de identidade étnica, contribuindo para que os afrodescendentes valorizem 

cada vez mais suas características físicas e culturais e reivindiquem constantemente seus 

direitos de cidadãos e cidadãs, reconhecendo sua própria história.  

As sociabilidades são características de um lugar e funcionam como estruturas de 

significados, de afetos e de sentido, constituindo-se como bases práticas cotidianas que podem 

ser sons, aromas, paisagens e/ou memórias. Momentos de compartilhar são evocados e criam 

uma atmosfera que determina e aflora o sentimento de pertencimento ao grupo do qual faz parte, 

desenvolvendo também as suas referências sociais e culturais. Tendo esse postulado, torna-se 

necessário 

 
Conhecer a história de um povo que, quando escravizado e transplantado de sua terra, 
de sua comunidade e de sua sociedade para o Brasil, ‘trouxe toda a sua história de 
vida na alma, porque não lhe foi permitido carregar nenhum pertence’. Ou talvez um 
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único, a sua autoestima. Quem sabe, resposta para tantas tentativas de silêncio e 
inspiração e motivo para tanta resistência (ROMÃO, 2001, p. 177). 

 

As questões 63/2009 e 20/2012, ambas da Prova Azul do novo ENEM, tratam da 

temática contextualizando a formação dos Estados latino-americanos, apresentando no 

enunciado, com isso, o processo de exploração deflagrado pelos europeus aos afrodescendentes 

e africanos nesses lugares. Segundo Le Goff (1999), ocorre a relação passado-presente, sendo 

que o passado é sempre atual porque nele se encontra o fio que nos conduz às razões do nosso 

hoje. Assim, podemos reavaliar as questões envolvendo os problemas sociais e políticos do 

passado e compreender como eles se refletem nos dias atuais. 

 

Quadro 7– Questão 63 do ENEM 2009 – Prova azul 
QUESTÃO 63 – ENEM –2009- PROVA AZUL 

A formação dos Estados foi certamente distinta na Europa, na América Latina, na África e na Ásia. 
Os Estados atuais, em especial na América Latina — onde as instituições das populações locais 
existentes à época da conquista ou foram eliminadas, como no caso do México e do Peru, ou eram 
frágeis, como no caso do Brasil —, são o resultado, em geral, da evolução do transplante de 
instituições europeias feito pelas metrópoles para suas colônias. Na África, as colônias tiveram 
fronteiras arbitrariamente traçadas, separando etnias, idiomas e tradições, que, mais tarde, 
sobreviveram ao processo de descolonização, dando razão para conflitos que, muitas vezes, têm sua 
verdadeira origem em disputas pela exploração de recursos naturais. Na Ásia, a colonização europeia 
se fez de forma mais indireta e encontrou sistemas políticos e administrativos mais sofisticados, aos 
quais se superpôs. Hoje, aquelas formas anteriores de organização, ou pelo menos seu espírito, 
sobrevivem nas organizações políticas do Estado asiático.  GUIMARÃES, S. P. Nação, nacionalismo, 
Estado. Estudos Avançados. São Paulo: EdUSP, v. 22, n.o 62, jan.- abr. 2008 (adaptado).  
Relacionando as informações ao contexto histórico e geográfico por elas evocado, assinale a opção 
correta acerca do processo de formação socioeconômica dos continentes mencionados no texto. 
A) Devido à falta de recursos naturais a serem explorados no Brasil, conflitos étnicos e culturais como 
os ocorridos na África estiveram ausentes no período da independência e formação do Estado 
brasileiro. 
B) Adoção de práticas discriminatórias de acesso à terra – Controle do uso especulativo da 
propriedade fundiária. 
C) Desorganização da economia rural de subsistência – Crescimento do consumo interno de alimentos 
pelas famílias camponesas. 
D) Crescimento dos assentamentos rurais com mão de obra familiar – Avanço crescente das áreas 
rurais sobre as regiões urbanas. 
E) Concentração das áreas cultiváveis no setor agroexportador – Aumento da ocupação 
Gabarito: B 

Fonte: (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2009, 
p. 20) 

 

O sistema plantation, caracterizado pela monocultura de exportação e pelos grandes 

latifúndios, em que predominava a mão de obra em larga escala de forma servil e escrava, 

contribuiu para o aumento da pobreza e marginalização das populações africanas na África e 

dos afrodescendentes na América Latina. De acordo com Vainfas (2002), os fatos históricos 
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não estão prontos e também não são inatos, mas sofrem as mais diversas interpretações, já que 

os documentos têm muito a falar e possuem muitos contextos, desencadeando uma trama de 

significações para a contribuição na pesquisa histórica. 

A questão 20/2012 complementa a discussão em torno da exploração da terra pelos 

colonizadores a partir da problematização do aumento das diferenças entre os latifúndios e a 

maior parcela da população sem acesso à terra. E, na especificidade do trinômio tempo, espaço 

e memória, traduzem-se e envolvem-se os embates dos conflitos entre as elites coloniais e as 

populações locais da África, expropriadas de suas terras pelo progresso dos conquistadores 

europeus.  

Quadro 8 – Questão 20 do ENEM 2012 – Prova azul 
 

QUESTÃO 20 – ENEM – 2012 – PROVA AZUL 
A singularidade da questão da terra na África Colonial é a expropriação por parte do colonizador e as 
desigualdades raciais no acesso à terra. Após a independência, as populações de colonos brancos 
tenderam a diminuir, apesar de a proporção de terra em posse da minoria branca não ter diminuído 
proporcionalmente. MOYO, S. A terra africana e as questões agrárias: o caso das lutas pela terra no 
Zimbábue. In: FERNANDES, B. M.; MARQUES, M. I. M.; SUZUKI, J. C. (Org.). Geografia agrária: 
teoria e poder. São Paulo: Expressão Popular, 2007. Com base no texto, uma característica 
socioespacial e um consequente desdobramento que marcou o processo de ocupação do espaço rural 
na África subsaariana foram 
A) Exploração do campesinato pela elite proprietária – Domínio das instituições fundiárias pelo poder 
público. 
B) Adoção de práticas discriminatórias de acesso à terra – Controle do uso especulativo da 
propriedade fundiária. 
C) Desorganização da economia rural de subsistência – Crescimento do consumo interno de alimentos 
pelas famílias camponesas. 
D) Crescimento dos assentamentos rurais com mão de obra familiar – Avanço crescente das áreas 
rurais sobre as regiões urbanas. 
E) Concentração das áreas cultiváveis no setor agroexportador – Aumento da ocupação 
Gabarito: E 

Fonte: (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2012, 
p. 7) 

 

Para Munanga (2015), a História Cultural Afro-Brasileira e Africana pode ser 

reconstruída em toda a sua diversidade, mostrando as relações dinâmicas que nela ocorreram. 

Assim, vê-se, nas duas questões supracitadas, a conexão das temáticas históricas, abordando-se 

um contexto mais político e econômico e demostrando-se o processo de exploração da 

civilização africana. 

A questão 09 do ENEM 2015 realiza, através de um poema, um relato que ressalta a 

influência dos afrodescendentes nas sociedades americanas. Ao mesmo tempo, conclama a sua 

união na luta pela emancipação do continente africano e pela liberdade política contra a 

colonização europeia. O contexto histórico da época do pós Segunda Guerra Mundial 
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impulsionava a união dos povos africanos em ações em prol do processo de descolonização, 

momento em que ocorreram lutas pela independência que acabaram por reafirmar o seu papel 

histórico e universal. 

Na referida questão, há a possibilidade de discutir mais amplamente o conceito de lutas 

pela democracia política, tornando-se, portanto, um tema histórico de relevância. Analisamos 

esse contexto histórico a partir da interpretação do poema do angolano Agostinho Neto.  

 
Quadro 9 – Questão 09 do ENEM 2015 – Prova azul 

QUESTÃO 09 – ENEM 2015 – PROVA AZUL. 
Voz do sangue 
Palpitam-me 
os sons do batuque 
e os ritmos melancólicos do blue. 
Ó negro esfarrapado do Harlem 
ó dançarino de Chicago 
ó negro servidor do South 
Ó negro da África 
negros de todo o mundo 
Eu junto 
ao vosso magnifico canto 
a minha pobre voz 
os meus humildes ritmos. 
Eu vos acompanho 
pelas emaranhadas Áfricas 
do nosso Rumo. 
Eu vos sinto 
negros de todo o mundo eu vivo a nossa história meus irmãos.    
Disponível em: www.agostinhoneto.org. Acesso em: 30 jun. 2015. Nesse poema, o líder angolano 
Agostinho Neto, na década de 1940, evoca o pan-africanismo com o objetivo de: 
a)incitar a luta por políticas de ações afirmativas na América e na África. 
b)reconhecer as desigualdades sociais entre os negros de Angola e dos Estados Unidos. 
c)descrever o quadro de pobreza após os processos de independência no continente africano. 
d)solicitar o engajamento dos negros estadunidenses na luta armada pela independência em Angola. 
e)conclamar as populações negras de diferentes países a apoiar as lutas por igualdade e independência. 
Gabarito: E 

Fonte: (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2015, 
p. 4) 
 

 

Neste bloco, percebemos a ocorrência de uma interação nos conhecimentos sobre a 

temática da História Cultural Afro-Brasileira e Africana. As questões se propunham a 

desenvolver reflexões em torno de textos com temáticas relacionadas à compreensão da 

Histórica da África, com ênfase nos movimentos de independência. Além da abordagem do 

pan-africanismo por meio de um poema, a última questão em destaque, por exemplo, apresenta 

a perspectiva de um importante líder do movimento de independência em Angola, Agostinho 

Neto. Para Carvalho (2010, p. 45), a história cultural 



89 

 

 

 

se desenvolve em um terreno marcado pelas tensões e contradições que traduzem as 
lutas das forças sociais, políticas e culturais em jogo e que são caracterizadas pela 
oposição entre o universal e o particular, o local e o global, a objetividade e o 
relativismo, a igualdade e a diferença/diversidade.  

 

Incorporam-se, assim, diferentes formas de valorização da História Cultural Afro-

Brasileira e Africana para o ensino de História, reconhecendo não só a estreita ligação entre 

saberes escolares e a vida social, mas também a necessidade de reconstruirmos nossos conceitos 

históricos no processo de ensino-aprendizagem.  

 

4.3 AS POSSIBLIDADES DE PROBLEMATIZAÇÃO NAS QUESTÕES DO NOVO ENEM 

ENVOLVENDO OS CONFLITOS SOCIAIS E POLÍTICOS DA HISTÓRIA CULTURAL 

AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA 

 

O novo ENEM, de acordo com o INEP (BRASIL, 2009), apresenta-se com estruturas 

de questões diferentes dos antigos vestibulares, pois são formuladas com enunciados textuais, 

pinturas, poemas, charges, quadrinhos e músicas interligados com uma cadeia de informações 

que se relacionam diretamente aos descritores compostos no formato de múltipla escolha. Na 

Tabela 4, foram classificadas para análise as questões que apontam para possibilidades de 

problematização da História Afro-Brasileira. 

 

Tabela 4 – Classificação das questões referentes à problematização da História Cultural Afro-
Brasileira e Africana nas provas do novo ENEM de 2009 a 2016 

OS ANOS DA 
APLICAÇÃO 

DAS 
PROVAS DO 
NOVO ENEM 

TOTAL DE 
QUESTÕES NAS 

PROVAS DA 
ÁREA DAS 
CIÊNCIAS 

HUMANAS E 
SUAS 

TECNOLOGIAS   

 QUANTIDADE DE 
QUESTÕES 

REFERENTES À 
HISTÓRIA 

CULTURAL AFRO –
BRASILEIRA E 

AFRICANA  

QUESTÕES 
RELACIONADAS DAS 

PROVAS DA ÁREA DAS 
CIÊNCIAS HUMANAS E 
SUAS TECNOLOGIAS 

REFERENTES À HISTÓRIA 
CULTURAL AFRO -

BRASILEIRA E AFRICANA 

2010 45   2 Q23 - Q 27  

2011 45   1 Q34 

2014 45   1 Q45 

2015 45   1 Q23 

2016 45   2 Q08 -Q26 

2010 45   2 Q23 - Q 27  
TOTAL DE 
QUESTÕES  

               180  7 07 

      
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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De acordo com a Tabela 4, seguimos por selecionar as questões que podem provocar 

problematizações para melhor entender o contexto da História Afro-Brasileira e Africana. 

Segundo Castro e Tiezzi (2005, p. 133), “o ENEM tem possibilitado uma compreensão mais 

palpável dos eixos estruturadores da reforma de ensino médio: interdisciplinaridade, 

contextualização e resolução de problemas”, permitindo, por conseguinte, ampliar os 

conhecimentos dos/as alunos/as, em uma proposta para construir novos conceitos e fazer uma 

releitura de temas históricos cristalizados no ensino de História.  

 

Propomos, então, que a leitura de documentos, imagens, símbolos e textos 
escritos é uma tarefa fundamental da atividade pedagógica em História, 
afirmamos, ao mesmo tempo, que escrever na escola significa exercitar o 
processo representacional a partir de conceitos singulares, significa permitir 
ao estudante inserir-se em formas de escrever e ler, diferenciadas daquilo que 
ele tem disponível no seu senso comum (PEREIRA; SEFFNER, 2008, p. 171). 

 

De acordo com a nossa categorização, as questões deste bloco destacam-se por 

apresentar contextos históricos nos quais conflitos políticos, econômicos, sociais e culturais são 

problematizados, permitindo entender mais criticamente a História Cultural Afro-Brasileira e 

Africana. Diante do exposto, realizamos uma avaliação das questões, estabelecendo parâmetros 

de problematização nos enunciados e descritores, bem como destacando como elas procuram 

aprofundar uma discussão mais crítica sobre a temática.  

A questão 08/2016 do novo ENEM aborda um aspecto particular das relações de 

trabalho das mulheres no comércio africano, demonstrando suas habilidades nessa atividade 

econômica comercial, visto que eram vendedoras de quitutes que recebiam um valor de ganho 

(pequena quantia de dinheiro) sobre os produtos vendidos nos centros urbanos do Brasil.  

Tal aspecto pode ser observado no Brasil desde o período colonial até a atualidade. 

Podemos, a partir da questão, ter uma oportunidade para discutir as relações de gênero, dado 

que, diferentemente do que acontece em algumas culturas advindas do Ocidente, as mulheres 

em algumas sociedades da África Ocidental têm mais autonomia, podendo ser vendedoras, se 

mover e participar do espaço público.  

Nesse caso, muitas vezes a figura da mulher é negligenciada pelos livros de História, 

havendo a predominância das atividades dos afrodescendentes nos engenhos, na mineração e 

nas fazendas de café. Essa situação permite discutir outras formas de perceber o cotidiano e a 

vivência dos afrodescendentes.  
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Quadro 10 – Questão 08 do ENEM 2016 – Prova azul 
QUESTÃO 08 – ENEM 2016 – PROVA AZUL. 

 África Ocidental é conhecida pela dinâmica das suas mulheres comerciantes, caracterizadas pela 
perícia, autonomia e mobilidade. A sua presença, que fora atestada por viajantes e por missionários 
portugueses que visitaram a costa a partir do século XV, consta também na ampla documentação 
sobre a região. A literatura é rica em referências às grandes mulheres como as vendedoras ambulantes, 
cujo jeito para o negócio, bem como a autonomia e mobilidade, é tão típico da região. HAVIK, P. 
Dinâmicas e assimetrias afro-atlânticas: a agência feminina e representações em mudança na Guiné 
(séculos XIX e XX). In: PANTOJA, S. (Org.). Identidades, memórias e histórias em terras africanas, 
Brasília: LGE; Luanda: Nzila, 2006. A abordagem realizada pelo autor sobre a vida social da África 
Ocidental pode ser relacionada a uma característica marcante das cidades no Brasil escravista nos 
séculos XVIII e XIX, que se observa pela 
a)restrição à realização do comércio ambulante por africanos escravizados e seus descendentes. 
b)convivência entre homens e mulheres livres, de diversas origens, no pequeno comércio. 
c)presença de mulheres negras no comércio de rua de diversos produtos e alimentos. 
d)dissolução dos hábitos culturais trazidos do continente de origem dos escravizados. 
e)entrada de imigrantes portugueses nas atividades ligadas ao pequeno comércio urbano 
Gabarito: C 

Fonte: (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2016, 
p. 4) 
 
 

Nesse sentido, vale destacar que 
 

Qualquer pesquisa histórica é gerada por um interesse, que pode estar intimamente 
ligado a uma perspectiva política ou uma realidade social vivida pelo historiador, tanto 
daquele que estuda a Antiguidade Romana, quanto aquele que procura analisar a 
estrutura escravocrata da sociedade brasileira no século XIX (BOHN, 2014, p. 102). 

 
A questão, então, pode propiciar um maior entendimento sobre a participação das 

mulheres afrodescendentes no Brasil durante a Colônia e o Império. A reconstituição desse 

caminho entre o ontem e o hoje estaria sempre submetida à forma como a História, ao ressaltar 

a presença da mulher afrodescendente no contexto da História Ocidental, se torna relevante, já 

que observamos, no caso específico da sociedade brasileira, a participação feminina como 

agente social construtor e sujeito ativo em processos socioeconômicos, diferentemente das 

sociedades europeias, onde a mulher ocupa o espaço privado, cuidando da casa e das crianças. 

A questão 26/2016 do novo ENEM apresenta a imagem de São Benedito, conhecido 

também como o Santo Negro, e um texto sobre a importância da vida dos santos para os fiéis 

como forma de catequese. A imagem e o texto refletem as ações da Igreja Católica dentro das 

irmandades, com a utilização de meios de devoção no intuito de salvar as almas e bloquear 

aspectos culturais trazidos da África e praticados pelos afrodescendentes. Isso 

 

talvez se deva à dicotomia que existe na cultura ocidental entre a cor branca, que 
significa o bem, a beleza, a pureza, e a cor preta que representa o mal, a morte, o 
medo. Para o pensamento cristão, o preto era cor do demônio, atribuído a 
acontecimentos nefastos como a ‘peste negra’ e a ‘magia negra’. A cor negra tinha 
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assim, conotação sinistra para o Ocidente, que se combinou à condição de escravos 
dos africanos encontrados na América e na Europa para construir um conceito 
pejorativo acerca do negro como indivíduo (SILVA; SILVA, 2005, p. 313). 

 

Ao mesmo tempo, se objetivava criar valores culturais advindos do cristianismo, para 

que fossem bons e evitassem comportamentos não desejados na época. Utilizava-se a estratégia 

do Santo Negro para catequizar e incorporar os afrodescendentes, fazendo-os professar a fé 

católica. Esse processo deflagrava a dominação cultural do Estado português em aliança com a 

Igreja Católica. Em meio a essa complexidade de relações, entender o espaço no qual se 

constituem as múltiplas tramas que envolvem o contexto religioso implica pensar na análise 

histórica e social dessa temática, considerando a relevância dos sentidos produzidos e 

ressignificados.  

 
Quadro 11 – Questão 26 do ENEM 2016 – Prova azul 

QUESTÃO 26– ENEM 2016 – PROVA AZUL. 
TEXTO I 

 Imagem do São Benedito. Disponível em: http:// 
acervo.bndigital.bn.br. Acesso em: 6 jan. 2016 (adaptado). 
TEXTO II 
Os santos tornaram-se grandes aliados da Igreja para atrair novos devotos, pois eram obedientes a Deus 
e ao poder clerical. Contando e estimulando o conhecimento sobre a vida dos santos, a Igreja transmitia 
aos fiéis os ensinamentos que julgava corretos e que deviam ser imitados por escravos que, em geral, 
traziam outras crenças de suas terras de origem, muito diferentes das que preconizava a fé católica. 
OLIVEIRA; A. J. Negra devoção. Revista de História da Biblioteca Nacional, n. 20, maio 2007 
(adaptado). Posteriormente ressignificados no interior de certas irmandades e no contato com outra 
matriz religiosa, o ícone e a prática mencionada no texto estiveram desde o século XVII relacionados 
a um esforço da Igreja Católica para 
a) reduzir o poder das confrarias. 
b) cristianizar a população afro-brasileira. 
c) espoliar recursos materiais dos cativos. 
d) recrutar libertos para seu corpo eclesiástico.  
e) atender a demanda popular por padroeiros locais 
Gabarito: B 

Fonte: (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2016, 
p.9) 
 

Para Mattos (2003), os temas históricos sobre a História Cultural Afro-Brasileira e 

Africana precisam ser utilizados no ensino de História com o intuito de despertar nos/as 
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alunos/as reflexões e críticas sobre a imposição cultural e religiosa estabelecida pela coroa 

portuguesa e pela Igreja Católica aos afrodescendentes no período da colonização do Brasil.  

 

A transformação do ensino de história é estratégica não só na luta pelo rompimento 
com as práticas homogeneizadas e acríticas, mas também na criação de novas práticas 
escolares. O objetivo do saber histórico escolar é constituído de tradições, ideias, 
símbolos e significados que dão sentido as diferentes experiências históricas 
(FONSECA, 2003, p. 34). 
 

Podemos destacar, então, que o novo ENEM pode contribuir para a construção de 

alternativas de redimensionamento do ensino de História, configurando-se, portanto, como um 

importante avanço para o cumprimento da Lei nº 11.645/08 e das Diretrizes Curriculares que 

orientam e contribuem para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História 

e Cultura Afro-Brasileira e Africana.   

É importante um ensino de História com a ênfase no entendimento de questões 

relacionadas ao cotidiano dos/as alunos/as, partindo de situações que possam despertar o seu 

interesse em aprender. Para as mudanças em concepções e práticas educacionais de 

professores/as, é necessário, além das inovações educacionais, um entrelaçamento concreto 

com a ambiência psicossocial em que esses/as profissionais trabalham e vivem. Conceitos e 

práticas são recheados pelas interações entre ideias e representações que constituem referência 

numa sociedade.  

As questões 23 e 27/2010 ressaltam nos enunciados características de fatos históricos, 

com fragmentos textuais que enfatizam uma leitura sobre a interpretação. A esse respeito, 

Guareschi e Jovchelovitch (1995) apontam que crenças e práticas são construídas num contexto 

de interação e negociação social constante, em que o compromisso com a identidade social, 

normas grupais e tradições culturais tem um papel central. 
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Quadro 12 – Questão 23 do ENEM 2010 – Prova azul 
QUESTÃO 23– ENEM 2010 – PROVA AZUL 

Negro, filho de escrava e fidalgo português, o baiano Luiz Gama fez da lei e das letras suas 
armas na luta pela liberdade. Foi vendido ilegalmente como escravo pelo seu pai para cobrir 
dívidas de jogo. Sabendo ler e escrever, aos 18 anos de idade conseguiu provas de que havia 
nascido livre. Autodidata, advogado sem diploma, fez do direito o seu ofício e transformou-
se, em pouco tempo, em proeminente advogado da causa abolicionista. AZEVEDO, E. O 
Orfeu de carapinha. In: Revista de História. Ano 1, n. 3. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 
jan. 2004 (adaptado). A conquista da liberdade pelos afro-brasileiros na segunda metade do 
séc. XIX foi resultado de importantes lutas sociais condicionadas historicamente. A biografia 
de Luiz Gama exemplifica a 
a) impossibilidade de ascensão social do negro forro em uma sociedade escravocrata, mesmo sendo 
alfabetizado. 
b) extrema dificuldade de projeção dos intelectuais negros nesse contexto e a utilização do Direito 
como canal de luta pela liberdade. 
c) rigidez de uma sociedade, assentada na escravidão, que inviabilizava os mecanismos de ascensão 
social.  
d) possibilidade de ascensão social, viabilizada pelo apoio das elites dominantes, a um mestiço filho 
de pai português. 
e) troca de favores entre um representante negro e a elite agrária escravista que outorgara o direito 
advocatício ao mesmo. 
Gabarito: B 

Fonte: (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2010, 
p.6) 
 

A questão 23/2010 mostra a luta para romper o círculo social, enfatizando que um 

afrodescendente poderia tornar-se um advogado. Dessa forma, a questão permite analisar o 

discurso sobre a inferioridade racial, que, nesse período, era tratada de forma científica. 

Carregava-se um conceito utilizado pelas elites brasileiras para difundir e consolidar a ideia de 

que os afrodescendentes eram inferiores e não teriam capacidade de ascensão social e política. 

A questão acima, porém, nos faz reconsiderar essa construção social baseada em uma ideologia 

racista, salientando que o discurso da inferioridade racial passou a ser contestado em meados 

do século XIX. 

Ampliando esse debate, indicamos a relevância da competência de afrodescendentes 

que realizaram obras na História do Brasil, tais como: Machado de Assis, Lima Barreto, 

Aleijadinho, Mestre Valentim, os compositores Domingos Caldas Barbosa e José Maurício 

Garcia, André Rebouças e o jornalista José do Patrocínio. Essas personalidades muitas vezes 

não são mencionadas e tratadas nos livros de História como afrodescendentes, de maneira que, 

quando ocorre a menção, são tratadas como homens de ascendência europeia.  

 

Apesar do processo de branqueamento físico da sociedade ter fracassado, seu ideal 
inculcado através de mecanismos psicológicos ficou intacto no inconsciente coletivo 
brasileiro, rodando sempre nas cabeças de negros e mestiços. Esse ideal prejudica 
qualquer busca de identidade baseada na negritude e na mestiçagem, já que todos 
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sonham ingressar um dia na identidade branca, por julgarem superior (MUNANGA, 
2006, p. 16). 
 

A questão está localizada na orientação do objeto de conhecimento associado às 

matrizes de referência, pois permite analisar a situação da falta de direitos e respeito com os 

afrodescendentes, processo que culmina na sua marginalização na sociedade brasileira. 

Segundo Corbin (1989), os sentimentos são documentos dos quais podem ser feitas análises 

para compreender o significado cultural e político das relações sociais atreladas a eles. 

A questão 45/2014 do novo ENEM apresenta uma imagem e um fragmento textual, 

informando uma contradição sobre a participação dos afrodescendentes escravizados que foram 

alistados nas fileiras de soldados para combater na Guerra do Paraguai. O fato torna-se 

interessante já que apenas aos cidadãos livres era dado o direito de servir nas Forças Armadas. 

No caso dos afrodescendentes, era necessário alforriá-los para que eles pudessem lutar pela 

pátria brasileira. Entretanto, a situação torna-se delicada devido ao fato de que o restante dos 

familiares dos afrodescendentes permanecia na escravidão.  

 

Quadro 13 – Questão 45 do ENEM 2014 – Prova azul 
QUESTÃO 45 – ENEM 2014 - PROVA AZUL 

 
De volta do Paraguai Cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue 
em defesa da pátria e libertado um povo da escravidão, o voluntário volta ao seu país natal 
para ver sua mãe amarrada a um tronco horrível de realidade!... AGOSTINI. A vida 
fluminense, ano 3, n. 128, 11 jun. 1870. In: LEMOS, R. (Org.). Uma história do Brasil através 
da caricatura (1840-2001). Rio de Janeiro: Letras & Expressões, 2001 (adaptado).Na charge, 
identifica-se uma contradição no retorno de parte dos “Voluntários da Pátria” que lutaram na 
Guerra do Paraguai (1864-1870), evidenciada na 
a) negação da cidadania aos familiares cativos. 
b) concessão de alforrias aos militares escravos. 
c) perseguição dos escravistas aos soldados negros. 
d) punição dos feitores aos recrutados compulsoriamente. 
e) suspensão das indenizações aos proprietários prejudicados. 
Gabarito: A 

Fonte: (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2014, 
p. 15) 



96 

 

 

 

A questão 23/2015, por sua vez, propõe um debate em torno da importância da Lei 

Áurea para a libertação dos escravos. Essa discussão que envolve a formação sócio histórica do 

país nos leva a refletir sobre a relevância da relação África-Brasil. Segundo Schmidt (2004, p. 

57), “é possível um ensino que valorize a diversidade dos pontos de vista”. Dessa forma, a 

questão apresenta uma situação-problema a ser debatida a fim de se alcançar uma compreensão 

mais aprofundada do momento histórico. Os textos questionam a importância da Lei Áurea de 

1888, conforme explicitado a seguir: 

 

Quadro 14 – Questão 23 do ENEM 2015 – Prova azul 
QUESTÃO 23 - ENEM 2015 – PROVA AZUL 

TEXTO I 
Em todo o país a lei de 13 de maio de 1888 libertou poucos negros em relação à população de cor. A 
maioria já havia conquistado a alforria antes de 1888, por meio de estratégias possíveis. No entanto, 
a importância histórica da lei de 1888 não pode ser mensurada apenas em termos numéricos. O 
impacto que a extinção da escravidão causou numa sociedade constituída a partir da legitimidade da 
propriedade sobre a pessoa não cabe em cifras. ALBUQUERQUE. W. O jogo da dissimulação: 
Abolição e cidadania negra no Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 2009 (adaptado). 
TEXTO II 
Nos anos imediatamente anteriores à Abolição, a população livre do Rio de Janeiro se tornou mais 
numerosa e diversificada. Os escravos, bem menos numerosos que antes, e com os africanos mais 
aculturados, certamente não se distinguiam muito facilmente dos libertos e dos pretos e pardos livres 
habitantes da cidade. Também já não é razoável presumir que uma pessoa de cor seja provavelmente 
cativa, pois os negros libertos e livres poderiam ser encontrados em toda parte. CHALHOUB, S. 
Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. São Paulo: Cia. das 
Letras, 1990 (adaptado). Sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento destacado no Texto I que 
complementa os argumentos apresentados no Texto II é o(a) 
a)variedade das estratégias de resistência dos cativos. 
b)controle jurídico exercido pelos proprietários. 
c)inovação social representada pela lei. 
d)ineficácia prática da libertação. 
e)significado político da Abolição 
Gabarito: E  

Fonte: (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2015, 
p. 9) 
 

A história do abolicionismo é uma trama recheada de fatos, de maneira que a questão se 

contrapõe ao discurso tradicional e repetitivo descrito pela história positivista segundo o qual 

os negros foram escravizados e depois o movimento abolicionista conseguiu a sua libertação 

por meio da Lei Áurea. É necessário entender as condições dos afrodescendentes após a 

abolição da escravatura e os problemas por eles encontrados no Brasil.  

Dessa maneira, essa questão do novo ENEM envolve a problemática do contexto étnico-

racial, contrapondo-se à concepção construída na memória da sociedade brasileira que vê o 

negro apenas como um sujeito que é símbolo da escravidão e excluído do direito à cidadania. 

Como aponta Santos (2005, p. 21), “a escravidão racial que estava submetida na escravidão 
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emerge, após a abolição, transpondo-se ao primeiro plano de opressão contra os negros. Mais 

do que isso, ela passou a ser um dos determinantes do destino social, econômico, político e 

cultural dos afro-brasileiros”. 

Nesse sentido, de acordo com Guimarães (2007), percebemos a importância de uma 

problematização do tema que permita ampliar o ensino de História como referência para 

auxiliar na compreensão de conteúdos e propiciar um conhecimento mais abrangente para os/as 

alunos/as. 

A questão 27/2010 reforça a situação dos afrodescendentes, realçando as dificuldades 

de viver livremente com suas práticas culturais em uma sociedade perpassada historicamente 

pelo preconceito e racismo. O artigo 402, de 1890, torna-se um instrumento do Estado 

republicano para controlar as ações e não permitir a visibilidade da cultura dos 

afrodescendentes.  

Quadro 15 – Questão 27 do ENEM 2010 – prova azul 
QUESTÃO 27 - ENEM 2010 – PROVA AZUL 

O artigo 402 do Código penal Brasileiro de 1890 dizia: Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de 
agilidade e destreza corporal, conhecidos pela denominação de capoeiragem: andar em correrias, com 
armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando tumulto ou desordens. 
Pena: Prisão de dois a seis meses. SOARES, C. E. L. A Negregada instituição: os capoeiras no Rio 
de Janeiro: 1850-1890. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, 1994 (adaptado). O artigo do 
primeiro Código Penal Republicano naturaliza medidas socialmente excludentes. Nesse contexto, tal 
regulamento expressava: 
A) a manutenção de parte da legislação do Império com vistas ao controle da criminalidade urbana. 
B) a defesa do retorno do cativeiro e escravidão pelos primeiros governos do período republicano. 
C) o caráter disciplinador de uma sociedade industrializada, desejosa de um equilíbrio entre progresso 
e civilização. 
D) a criminalização de práticas culturais e a persistência de valores que vinculavam certos grupos ao 
passado de escravidão. 
E) o poder do regime escravista, que mantinha os negros como categoria social inferior, discriminada 
e segregada. 
Gabarito: D 

Fonte: (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2010, 
p. 8) 

 

A proibição das práticas culturais afro-brasileiras (como a capoeira) evidencia que essas 

manifestações culturais não eram toleradas pelas elites, culminando nessa forma de repreensão 

e exclusão social. Esse artigo revela o caráter conservador e racista da sociedade da época, que, 

através de normas jurídicas, objetivava a proibição de rituais, manifestações e valores culturais 

de uma expressiva parcela da população brasileira. Nesse sentido, a 

 

Discussão sobre a riqueza do trato do corpo negro e sobre os processos de opressão 
que o mesmo tem recebido ao longo da história pode vir a ser uma rica atividade 
pedagógica a ser desenvolvida com os alunos e as alunas em sala de aula, 
possibilitando debates e atividades sobre a história e a cultura afro-brasileira. Nesse 
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processo, um estudo sobre o negro, o cabelo crespo e as práticas corporais pode ser 
um bom caminho (GOMES, 2003, p. 174). 

 

A questão 34 do ENEM 2011 aborda, por sua vez, um contexto histórico que mostra 

como ocorreu o processo de independência da América Latina, reprimindo ao máximo a 

participação e os objetivos de outros segmentos da população, como os afrodescendentes e os 

nativos, na liderança do movimento. E, ao mesmo tempo em que ocorreu um levante popular 

no Haiti, havia um temor de revoltas escravas de etnias africanas e afrodescendentes na ordem 

social e na riqueza da terra, alterando a ordem latifundiária e escravista.  

Nesse sentido, as elites latino-americanas realizaram uma união em torno da construção 

de Estados em que se regulamentavam a manutenção das condições socioeconômicas, o 

latifúndio e a escravidão, herdadas do período colonial. Essa situação não ficou restrita apenas 

à América espanhola e à América inglesa, ocorrendo também no Brasil. Para Munanga (2015), 

os direitos de cidadania aos afrodescendentes reduziram-se apenas à abolição da escravidão, 

enquanto que o reconhecimento dos direitos sociais, políticos e culturais transformou-se numa 

longa luta até os dias atuais. 

 
Quadro 16- Questão 34 do ENEM 2011 – Prova azul 

QUESTÃO 34 - ENEM 2011 – PROVA AZUL 
No clima das ideias que se seguiram à revolta de São Domingos, o descobrimento de planos para um 
levante armado dos artífices mulatos na Bahia, no ano de 1798, teve impacto muito especial; esses 
planos demonstravam aquilo que os brancos conscientes tinham já começado a compreender: as ideias 
de igualdade social estavam a propagar-se numa sociedade em que só um terço da população era de 
brancos e iriam inevitavelmente ser interpretados em termos raciais. MAXWELL, K. 
Condicionalismos da Independência do Brasil. In: SILVA, M. N. (coord.) O Império luso-brasileiro, 
1750-1822. Lisboa: Estampa, 1966. O temor do radicalismo da luta negra no Haiti e das propostas 
das lideranças populares da Conjuração Baiana (1798) levaram setores da elite colonial brasileira a 
novas posturas diante das reivindicações populares. No período da Independência, parte da elite 
participou ativamente do processo, no intuito de  
A)instalar um partido nacional, sob sua liderança, garantindo participação controlada dos afro-
brasileiros e inibindo novas rebeliões de negros. 
B)atender aos clamores apresentados no movimento baiano, de modo a inviabilizar novas rebeliões, 
garantindo o controle da situação. 
C)firmar alianças com as lideranças escravas, permitindo a promoção de mudanças exigidas pelo 
povo sem a profundidade proposta inicialmente. 
D)impedir que o povo conferisse ao movimento um teor libertário, o que terminaria por prejudicar 
seus interesses e seu projeto de nação. 
E)rebelar-se contra as representações metropolitanas, isolando politicamente o Príncipe Regente, 
instalando um governo conservador para controlar o povo. 
Gabarito: D 

Fonte: (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2011, 
p. 11) 
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Ao estudar um determinado espaço, é importante considerar a aparência do contexto 

simbólico e entender as formas ali existentes, sendo fundamental ponderar a formação desse 

espaço, visto que qualquer forma presente nele tem a sua história. Assim, segundo Magnoli 

(1997), a história do passado pode ser reconstruída em toda a sua diversidade, mostrando as 

relações dinâmicas que dela fizeram parte. 

É nessa direção que podemos mudar a ordem do discurso, fazendo uma emergência 

sobre a História africana para podermos ter um outro olhar sobre ela, procurando entender a sua 

cultura, sua economia, seu modo de viver e principalmente o seu universo simbólico. 

 

4.4 A RELAÇÃO DA LEI 11.645/2008 COM AS QUESTÕES DO NOVO ENEM NA 

HISTÓRIA CULTURAL AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA 

A proposta da Lei nº 10.639/03, posteriormente alterada pela Lei nº 11.645/08 (com a 

inclusão da temática indígena), tornou-se um passo extremamente importante para repensar o 

ensino de História nas escolas públicas e privadas, trazendo à tona o entendimento de que a 

História do mundo não é centralizada na História europeia, sendo também composta por outras 

construções históricas como a História afro-brasileira. 

 

Tabela 5 – Classificação das questões relacionadas à Lei nº 11.645/2008 referentes à 
problematização da História Cultural Afro-brasileira e Africana nas questões do novo ENEM 
(2009 a 2016) 

OS ANOS DA 
APLICAÇÃO 

DAS PROVAS DO 
NOVO ENEM 

TOTAL DE QUESTÕES 
DAS PROVAS DE 

CIÊNCIAS HUMANAS E 
SUAS TECNOLOGIAS 

 

 QUANTIDADE DE 
QUESTÕES SOBRE A 

TEMÁTICA DA 
HISTÓRIA CULTURAL 
AFRO-BRASILEIRA E 

AFRICANA 
 

QUESTÕES 

RELACIONADAS COM A 

LEI 11.5645/2008 DAS 

PROVAS DA ÁREA DAS 

CIÊNCIAS HUMANAS E 

SUAS TECNOLOGIAS 

REFERENTES À HISTÓRIA 

CULTURAL AFRO -

BRASILEIRA E AFRICANA 

2011 45   1 Q32   

2012 45   1 Q06 

2014 45   1 Q21 

2015 
45   

1 
Q31 

2016 
45   

1 
Q33 

 TOTAL DE 
QUESTÕES 

180 

  
6 QUESTÕES = 06 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Ao colocar a História cultural afro-brasileira como componente curricular, o plano 

educacional procura compreender os conflitos e os preconceitos étnico-raciais ainda existentes 

na sociedade, criando alternativas de ensino, através de textos, filmes, músicas, peças de teatro, 

debates e na própria aula, com temáticas para aprofundamento em conhecimentos que, de 

acordo com Gomes (2013, p. 72), “poderão contribuir também na superação de preconceitos 

arraigados em nosso imaginário social e que tendem a tratar a cultura negra e africana como 

exóticas e/ou fadadas ao sofrimento e à miséria”.  

As questões 06/2012, 31/2013 e 33/2016 apresentam possibilidades de desenvolver 

discussões em torno de textos que enfatizam épocas históricas e propiciam o debate sobre a luta 

dos afrodescendentes pelos seus direitos de cidadania, bem como sobre as conquistas desses 

direitos no contexto da legislação brasileira. 

A questão 06/2012 apresenta um fragmento textual destacando a luta de Martin Luther 

King (1929-1968) em defesa dos direitos civis dos afro-americanos. As características desse 

movimento estavam pautadas no pacifismo, na defesa do fim da segregação racial 

institucionalizada nos estados do Sul, assim como na luta pelos direitos sociais e políticos iguais 

dos afro-americanos, procurando eliminar quaisquer formas de discriminação racial. 

 

Quadro 17 – Questão 06 do ENEM 2012 – Prova azul 
QUESTÃO 06 - ENEM 2012 – PROVA AZUL 

Nós nos recusamos a acreditar que o banco da justiça é falível. Nós nos recusamos a acreditar que há 
capitais insuficientes de oportunidade nesta nação. Assim nós viemos trocar este cheque, um cheque 
que nos dará o direito de reclamar as riquezas de liberdade e a segurança da justiça. KING Jr., M. L. 
Eu tenho um sonho, 28 ago. 1963. Disponível em: www.palmares.gov.br. Acesso em: 30 nov. 2011 
(adaptado). O cenário vivenciado pela população negra, no sul dos Estados Unidos nos anos 1950, 
conduziu à mobilização social. Nessa época, surgiram reivindicações que tinham como expoente 
Martin Luther King e objetivavam: 
A) a conquista de direitos civis para a população negra.  
B) o apoio aos atos violentos patrocinados pelos negros em espaço urbano. 
C) a supremacia das instituições religiosas em meio à comunidade negra sulista. 
D) a incorporação dos negros no mercado de trabalho. 
E) a aceitação da cultura negra como representante do modo de vida americano. 
Gabarito: A 

Fonte: (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2012, 
p. 3). 
 

Compreendemos que os descritores poderiam ampliar mais a discussão em torno das 

reivindicações pelos direitos civis dos afro-americanos nos Estados Unidos da América (EUA). 

Todavia, a questão já colabora com a construção de uma reflexão para os/as alunos/as, na 

medida em que os/as professores/as demonstram que os direitos dos afrodescendentes foram 

conquistados através de vários embates sociais. 
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 As questões 31/2013 e 33/2016 do novo ENEM apresentam um fragmento textual e 

uma imagem histórica que podem ser utilizados como estratégia investigativa no processo de 

ensino-aprendizagem. Essas duas questões formam enunciados de modo contextualizado e 

discutem os direitos humanos, o autoritarismo, a ausência de democracia, as questões raciais, o 

processo no qual os povos africanos viveram no período da colonização e a sua posterior falta 

dos direitos de cidadania mesmo com os movimentos de independência.   

As informações contidas nas questões transcrevem a fala do bispo negro sul africano 

Desmond Tutu, principal articulador, após Nelson Mandela, nas negociações para o fim do 

apartheid. Esse regime segregacionista, instituído em 1948 e suprimido em 1994, estabeleceu 

direitos políticos diferenciados para os quatro grupos étnicos em que a população da África do 

Sul foi classificada: brancos (minoria dominante política e economicamente), indianos, 

mestiços e negros. O fim do apartheid definiu a África do Sul como uma democracia no plano 

político, ainda que não o seja nos níveis social e econômico. 

 
Quadro 18 – Questão 31 do ENEM 2013 – Prova azul 

QUESTÃO 31– ENEM 2013 – PROVA AZUL. 
Tendo encarado a besta do passado olho no olho, tendo pedido e recebido perdão e tendo feito 
correções, viremos agora a página — não para esquecê-lo, mas para não deixá-lo aprisionar-nos para 
sempre. Avancemos em direção a um futuro glorioso de uma nova sociedade sul-africana, em que as 
pessoas valham não em razão de irrelevâncias biológicas ou de outros estranhos atributos, mas porque 
são pessoas de valor infinito criadas à imagem de Deus. Desmond Tutu, no encerramento da Comissão 
da Verdade na África do Sul. Disponível em: http://td.camara.leg.br. Acesso em: 17 dez. 2012 
(adaptado). No texto, relaciona-se a consolidação da democracia na África do Sul à superação de um 
legado. 
A) populista, que favorecia a cooptação de dissidentes políticos. 
B) totalitarista, que bloqueava o diálogo com os movimentos sociais. 
C) segregacionista, que impedia a universalização da cidadania. 
D) estagnacionista, que disseminava a pauperização social. 
E) fundamentalista, que engendrava conflitos religiosos 
Gabarito: C 

Fonte: (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2013, 
p. 10) 
 

Ao abordar o tema do Apartheid, regime que, como exposto anteriormente, estabeleceu 

uma segregação racial na África do Sul ao determinar que a minoria branca teria mais direitos 

políticos e sociais do que os negros, as questões abrem margem à reflexão a respeito da 

igualdade. Possibilitam, então, discutir as relações raciais na sociedade africana e a forma como 

a minoria branca tratava a população afrodescendente na África do Sul durante o período em 

que vigorou esse regime. Assim, provocam, por consequência, “saberes que levam os alunos a 

tomarem conhecimento da sua condição na sociedade e a perceberem a possibilidade de 

desconstruir as desigualdades raciais historicamente construídas” (OLIVEIRA, 2003, p. 113). 
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Quadro 19 – Questão 33 do ENEM 2016 – Prova azul 
QUESTÃO 33 - ENEM 2016 – PROVA AZUL 

 
 Disponível em: www.imageforum-diffusion.afp.com. Acesso em: 6 jan. 2016. 
O regime do Apartheid adotado de 1948 a 1994 na África do Sul fundamentava-se em ações estatais de 
segregacionismo racial. Na imagem, fuzileiros navais fazem valer a “lei do passe” que regulamentava 
o(a) 
a)concentração fundiária, impedindo os negros de tomar posse legítima do uso da terra. 
b)boicote econômico, proibindo os negros de consumir produtos ingleses sem resistência armada. 
c)sincretismo religioso, vetando os ritos sagrados dos negros nas cerimônias oficiais do Estado. 
d)controle sobre a movimentação, desautorizando os negros a transitar em determinadas áreas das 
cidades. 
e)exclusão do mercado de trabalho, negando a população negra o acesso aos bens de consumo 
Gabarito: D 

Fonte: (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2016, 
p. 11) 
 

A questão 21/2014 destaca, no seu enunciado, a Frente Negra Brasileira (FNB), 

agremiação de caráter político-social fundada em 1931 cujo objetivo consistia em mobilizar a 

população afrodescendente na luta por sua integração social e pela efetivação de seus direitos 

políticos. Vale destacar que a FNB permitia a participação de mulheres. Segundo Petrônio 

(2007, p. 106), a “cruzada Feminina, por exemplo, mobilizava as negras para realizar trabalhos 

assistencialistas. Já uma outra comissão feminina, as Rosas Negras, organizava bailes e festivais 

artísticos”. 

Quadro 20 – Questão 21 do ENEM 2014 – Prova azul 
QUESTÃO 21 - ENEM 2014 - PROVA AZUL 

Estatuto da Frente Negra Brasileira (FNB) Art. 1.o - Fica fundada nesta cidade de São Paulo, para se 
irradiar por todo o Brasil, a Frente Negra Brasileira, união política e social da Gente Negra Nacional, 
para a afirmação dos direitos históricos da mesma, em virtude da sua atividade material e moral no 
passado e para reivindicação de seus direitos sociais e políticos, atuais, na Comunhão Brasileira. Diário 
Oficial do Estado de São Paulo. 4 novo 1931. Quando foi fechada pela ditadura do Estado Novo, em 
1937, a FNB caracterizava-se como uma organização 
a) política, engajada na luta por direitos sociais para a população negra no Brasil. 
b) beneficente, dedicada ao auxílio dos negros pobres brasileiros depois da abolição. 
c) paramilitar, voltada para o alistamento de negros na luta contra as oligarquias regionais. 
d) democrático-liberal, envolvida na Revolução Constitucionalista conduzida a partir de São Paulo. 
e) internacionalista, ligada à exaltação da identidade das populações africanas em situação de diáspora. 
Gabarito: A 

Fonte: (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2014, 
p. 8). 
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Nesse sentido, a questão abre espaço para mostrar as lutas dos afrodescendentes por 

direitos, como por exemplo, ao acesso ao ensino escolar formal e a cursos de ofícios. Além 

disso, destacamos a formação de um time de futebol e de grupos musicais. Para divulgar as 

ideias do movimento, foi utilizada a imprensa alternativa, havendo a publicação de vários 

jornais: A Pátria (1889), O Alfinete (1918) e O Clarim da Alvorada (1924). É interessante 

destacar que o tema da questão contextualiza o debate sobre a luta pelos direitos de cidadania 

da população afrodescendente. Ressaltamos que, com a instauração do Estado Novo, houve 

uma consequente dissolução de todas as organizações políticas, de modo que a FNB foi extinta. 

As questões 32/2011 e 30/2014 do novo ENEM realizam uma exposição da Lei nº 

10.639/03, bem como das “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana" nas escolas 

públicas e privadas.  

Após a ditatura militar no Brasil, inicia-se, em 1985, a Nova República Brasileira. No 

contexto do processo de redemocratização, passam a emergir movimentos sociais em vários 

setores da sociedade. O movimento negro continuava a sua luta para a inclusão da História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana no ensino de História. Suas características eram marcadas 

por, como aponta Munanga (1996, p. 90), “denúncia e protesto, mais do que isso, exigiu-se do 

governo e dos poderes constituídos a busca das soluções, a serem concretizadas através dos 

programas de ação anti-racistas em todos os domínios da vida nacional”.  

A questão 32/2011 faz uma referência à conquista da Lei nº 10.639/03, que, somada a 

outras ações afirmativas, tem contribuído para ampliar as perspectivas de diversidade cultural 

e para alargar o reconhecimento e a importância dessa temática na sociedade brasileira. Assim, 

torna-se necessário que professores/as e alunos/as se aprofundem no conhecimento sobre o assunto, 

encontrando caminhos para viabilizá-lo. 
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Quadro 21 – Questão 32 do ENEM 2011 – Prova azul 
QUESTÃO 32 - ENEM 2011 - PROVA AZUL 

A Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, inclui no currículo dos estabelecimentos de ensino fundamental 
e médio, oficiais e particulares, a obrigatoriedade do ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira e 
determina que o conteúdo programático incluirá o estudo da História da África e dos africanos, a luta 
dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando 
a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil, 
além de instituir, no calendário escolar, o dia 20 de novembro como data comemorativa do “Dia da 
Consciência Negra”. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 27 jul. 2010 (adaptado). 
A referida lei representa um avanço não só para a educação nacional, mas também para a sociedade 
brasileira, porque 
A)legitima o ensino das ciências humanas nas escolas. 
B)divulga conhecimentos para a população afro-brasileira. 
C)reforça a concepção etnocêntrica sobre a África e sua cultura. 
D)garante aos afrodescendentes a igualdade no acesso à educação. 
E)impulsiona o reconhecimento da pluralidade étnico-racial do país. 
Gabarito: E 

Fonte: (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2011, 
p. 10). 

A questão 30/2014 reforça a inclusão como fruto das demandas por representatividade 

na atualidade e reflete a emergência de reformular o currículo das escolas brasileiras, 

possibilitando o reconhecimento da diversidade cultural do país e proporcionando uma 

reavaliação e uma reconstrução da História afrodescendente, no sentido de contribuir na 

construção de uma identificação com o passado histórico e cultural.  

Essa diretriz curricular propõe um resgate sobre a história de um povo discriminado ao 

longo da História e, consequentemente, também nos livros e no ensino de História. Nesse 

sentido, é necessária “a produção de materiais didáticos e pedagógicos, os quais devem atribuir 

os devidos valores à história e culturas dos povos indígenas para o efetivo reconhecimento da 

diversidade cultural e étnica da sociedade brasileira” (BRASIL, 2008, p. 19). 
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Quadro 22 – Questão 30 do ENEM 2014 – Prova azul 
QUESTÃO 30 – ENEM 2014 - PROVA AZUL 

Parecer CNE/CP no 3/2004, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Procura-se 
oferecer uma resposta, entre outras, na área da educação, à demanda da população afrodescendente, no 
sentido de políticas de ações afirmativas. Propõe a divulgação e a produção de conhecimentos, a 
formação de atitudes, posturas que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial 
— descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos — para 
interagirem na construção de uma nação democrática, em que todos igualmente tenham seus direitos 
garantidos. BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Disponível em: www.semesp.org.br. Acesso 
em: 21 novo 2013 (adaptado). A orientação adotada por esse parecer fundamenta uma política pública 
e associa o princípio da inclusão social a 
a) práticas de valorização identitária. 
b) medidas de compensação econômica. 
c) dispositivos de liberdade de expressão. 
d) estratégias de qualificação profissional. 
e) instrumentos de modernização jurídica. 
Gabarito: A 

Fonte: (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2014, 
p. 11). 
 
 

As questões 32/2011 e 30/2014 reforçam ainda o parecer do Conselho Nacional de 

Educação (CNE), objetivando caracterizar a política adotada como abrangente e igualitária, 

além de mencionar que “descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, 

de asiáticos” devem possuir igualmente direito aos benefícios de sua valorização étnico-

cultural, com o intuito de contribuir para a consolidação de uma democracia racial. 

Ao avaliar as questões do novo ENEM, depreende-se que é essencial a presença dessa 

temática na sociedade e a sua aplicabilidade no projeto curricular das escolas, pois ela 

estabelece novas possibilidades de ampliar o campo de percepção sobre a diversidade cultural 

e verificar seus efeitos no processo de ensino-aprendizagem, contribuindo como uma forma de 

entender a nossa própria cultura, visto que esta tem suas estruturas na cultura africana.  

 

4.5 UMA ABORDAGEM ACERCA DA IMAGEM DOS AFRODESCENDENTES 
RELACIONADOS AO CONTEXTO DA ESCRAVIDÃO NAS QUESTÕES DO NOVO 
ENEM SOBRE A HISTÓRIA CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA EM TORNO 
DAS RELAÇÕES ESCRAVOCRATAS 
 

Neste bloco, expomos uma tabela selecionando as questões que abordam a História 

Cultural Afro-Brasileira e Africana enfocando mais exclusivamente as características do 

trabalho escravo e suas revoltas, construindo, assim, uma imagem da temática escravista 

destituída de contextualização sobre aspectos culturais, memória e identidade.  
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É interessante notar que o tema da historiografia africana vem sendo tratado de uma 

forma preconceituosa que sempre o atrela ao afrodescendente escravo sem inteligência, sem 

cultura e com práticas estranhas de povos inferiores. Tal concepção é historicamente 

reproduzida na memória da sociedade. Nesse sentido, compreender a História Cultural Afro-

Brasileira e Africana é desfazer no imaginário social a existência única de miséria, fome, 

doenças endêmicas, guerras entre as tribos, trabalhos escravos e fugas para quilombos.  

A tabela a seguir informa as questões referentes à reprodução da imagem do 

afrodescendente associado apenas ao contexto da escravidão. 

 
Tabela 6 – Classificação das questões relacionadas com a reprodução da imagem escravista da 

História Cultural Afro-Brasileira e Africana nas questões do novo ENEM de 2009 a 2016 
OS ANOS DA 
APLICAÇÃO 

DAS PROVAS DO 
NOVO ENEM 

TOTAL DE 
QUESTÕES DAS 

PROVAS DE 
CIÊNCIAS 

HUMANAS E SUAS 
TECNOLOGIAS 

 

 QUANTIDADE DE 
QUESTÕES SOBRE A 

TEMÁTICA DA 
HISTÓRIA 

CULTURAL AFRO-
BRASILEIRA E 

AFRICANA 
 

QUESTÕES RELACIONADAS 
PROVAS DA ÁREA DAS 

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS 
TECNOLOGIAS REFERENTES 

À HISTÓRIA CULTURAL 
AFRO -BRASILEIRA E 

AFRICANA 

2009 1   1 Q65   

2011 1   1 Q29 

2012 1   1 Q40 

2013 1   
1 Q44 

2016 1   
1 Q10 

            - TOTAL DE 
QUESTÕES 05 

  6 QUESTÕES = 05 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

As questões 65/2009 e 10/2016 expõem a existência de conflitos raciais na luta dos 

afrodescendentes pela liberdade no continente americano, como a revolta no Haiti e na 

conjuração baiana, demonstrando as lutas desses grupos para atingir a pretendida igualdade ou, 

quando muito, a emancipação.  

Embora o comando da questão aborde a ocorrência de conflitos raciais resultantes das 

aspirações alimentadas por afrodescendentes e mestiços pobres sob a influência dos 

acontecimentos do Haiti, ela trata de retomar apenas o movimento pela liberdade, fato histórico 

que aparece nos livros de História. 
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Quadro 23 – Questão 65 do ENEM 2009 – Prova azul 
ENEM QUESTÃO 65 - ENEM 2009 - PROVA AZUL 

No tempo da independência do Brasil, circulavam nas classes populares do Recife trovas que faziam 
alusão à revolta escrava do Haiti: 
Marinheiros e caiados  
Todos devem se acabar, 
Porque só pardos e pretos  
O país hão de habitar. 
AMARAL, F. P. do. Apud CARVALHO, A. Estudos pernambucanos. Recife: Cultura Acadêmica, 
1907.  O período da independência do Brasil registra conflitos raciais, como se depreende  
A) dos rumores acerca da revolta escrava do Haiti, que circulavam entre a população escrava e entre os 
mestiços pobres, alimentando seu desejo por mudanças. 
B)da rejeição aos portugueses, brancos, que significava a rejeição à opressão da Metrópole, como 
ocorreu na Noite das Garrafadas. 
C)do apoio que escravos e negros forros deram à monarquia, com a perspectiva de receber sua proteção 
contra as injustiças do sistema escravista. 
D)do repúdio que os escravos trabalhadores dos portos demonstravam contra os marinheiros, porque 
estes representavam a elite branca opressora. 
E)da expulsão de vários líderes negros independentistas, que defendiam a implantação de uma 
república negra, a exemplo do Haiti. 
Gabarito: A 

Fonte: (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2009, 
p. 21) 
 

É preciso salientar que tanto a revolta no Haiti (1791) quanto a Conjuração Baiana, que 

ocorreu no Brasil em 1798, possuíam reivindicações sociais e econômicas mais profundas, com 

ações pautadas na fundação de uma República, na reforma agrária, no acesso à escola, na 

liberdade religiosa e nos direitos de cidadania para os povos africanos escravizados. 

 
Quadro 24 – Questão 10 do ENEM 2016 – Prova azul 

QUESTÃO 10 -  ENEM 2016 – PROVA AZUL 
O que ocorreu na Bahia de 1798, ao contrário das outras situações de contestação política na América 
portuguesa, é que o projeto que lhe era subjacente não tocou somente na condição, ou no instrumento, 
da integração subordinada das colônias no império luso. Dessa feita, ao contrário do que se deu nas 
Minas Gerais (1789), a sedição avançou sobre a sua decorrência. JANCSÓ, I.; PIMENTA, J. P. Peças 
de um mosaico. In: MOTA, C. G. (Org.) Viagem incompleta: a experiência brasileira (1500-2000). São 
Paulo: Senac, 2000. A diferença entre as sedições abordadas no texto encontrava-se na pretensão de   
a)eliminar a hierarquia militar. 
b)abolir a escravidão africana. 
c)anular o domínio metropolitano. 
d)suprimir a propriedade fundiária. 
e)extinguir o absolutismo monárquico 
Gabarito:B 

Fonte: (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2016, 
p. 4). 

 

A questão 29/2011 apresenta uma imagem recorrente na história do abolicionismo com 

uma trama recheada de fatos. Nesse sentido, ela consolida o discurso tradicional descrito pela 

história positivista ao abordar a escravização dos povos africanos e, posteriormente, o 
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movimento abolicionista, que, muitas vezes sob a liderança de membros da elite brasileira, 

conseguiu a libertação dos escravos através de um processo legislativo no qual foram editadas 

várias leis para abolir a escravidão.  

Dessa maneira, a questão do novo ENEM envolve uma representação muito forte da 

imagem de africanos e afrodescendentes no ensino de História escolar. A questão indica um 

conhecimento relacionado à nossa história social. Ao concentrar-se na peça das vestimentas (os 

sapatos) de africanos e afrodescendentes e na indicação do seu uso, eles eram considerados 

livres.  

Quadro 25 – Questão 29 do ENEM 2011 – Prova azul 
QUESTÃO 29 – ENEM – 2011 - PROVA AZUL  

 
Foto de Militao, São Paulo, 1879. ALENCASTRO, L. F. (org). História da vida privada no Brasil. 
Imperio: a corte e a modernidade nacional. São Paulo: Cia. das Letras, 1997. Que aspecto histórico 
da escravidão no Brasil do séc. XIX pode ser identificado a partir da análise do vestuário do casal 
retratado acima? 
A)O uso de trajes simples indica a rápida incorporação dos ex-escravos ao mundo do trabalho urbano. 
B)A presença de acessórios como chapéu e sombrinha aponta para a manutenção de elementos 
culturais de origem africana. 
C)O uso de sapatos é um importante elemento de diferenciação social entre negros libertos ou em 
melhores condições na ordem escravocrata. 
D)A utilização do paletó e do vestido demonstra a tentativa de assimilação de um estilo europeu como 
forma de distinção em relação aos brasileiros. 
E)A adoção de roupas próprias para o trabalho doméstico tinha como finalidade demarcar as fronteiras 
da exclusão social naquele contexto. 
Gabarito: C 

Fonte: (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2011, 
p. 9).  
 

A questão enfatiza o africano ou o afrodescendente na condição de livre ao usar sapatos. 

Isso indica uma condição social localizada à margem da sociedade, pois, mesmo usando 

sapatos, o negro não possuía o respeito dos membros da sociedade. Consolidava-se, assim, uma 
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posição social de inferioridade, na qual, muitas vezes, ele era (re)tratado como em uma situação 

exótica ou até mesmo em um processo de embranquecimento.   

A questão 40/2012 do novo ENEM traz um fragmento textual no qual o Padre Antônio 

Vieira realiza uma analogia entre a Paixão de Cristo e o sofrimento dos escravos nos trabalhos 

da produção de açúcar no Brasil Colônia. Embora demonstre compaixão pelos maus tratos 

infligidos aos cativos, o jesuíta encerra sua fala conclamando os negros a ter paciência, pois sua 

resignação os aproximaria ainda mais do martírio de Jesus. Ou seja, os métodos de trabalho 

vigentes são criticados, mas o sistema escravista acabava sendo admitido, bem como a condição 

do ser humano escravo.  

 

Quadro 26 – Questão 40 do ENEM 2012 – Prova azul 
 

QUESTÃO 40 - ENEM 2012 - PROVA AZUL 
Em um engenho sois imitadores de Cristo crucificado porque padeceis em um modo muito semelhante 
o que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz e em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta de dois 
madeiros, e a vossa em um engenho é de três. Também ali não faltaram as canas, porque duas vezes 
entraram na Paixão: uma vez servindo para o cetro de escárnio, e outra vez para a esponja em que lhe 
deram o fel. A Paixão de Cristo parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar, e tais 
são as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido, e vós despidos; Cristo sem comer, e vós 
famintos; Cristo em tudo maltratado, e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as 
chagas, os nomes afrontosos, de tudo isto se compõe a vossa imitação, que, se for acompanhada de 
paciência, também terá merecimento de martírio. VIEIRA, A. Sermões. Tomo XI. Porto: Lello & 
Irmão, 1951 (adaptado). O trecho do sermão do Padre Antônio Vieira estabelece uma relação entre a 
Paixão de Cristo 
A) a atividade dos comerciantes de açúcar nos portos brasileiros. 
B) a função dos mestres de açúcar durante a safra de cana. 
C) o sofrimento dos jesuítas na conversão dos ameríndios. 
D) o papel dos senhores na administração dos engenhos. 
E )o trabalho dos escravos na produção de açúcar. 
Gabarito: E 

Fonte: (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2012, 
p. 14). 
 

A questão 44/2013 do novo ENEM remete à história tradicional – que geralmente reflete 

as ações de homens bons pertencentes à elite –, destacando a figura de Joaquim Nabuco e 

evidenciando sua liderança na luta pela abolição da escravatura ao defender soluções radicais 

para a escravização, mesmo sendo um deputado no império. É preciso ressaltar que a abolição 

da escravatura não foi resultado da ação de um herói, mas de ações conjuntas dos escravos que 

se intensificaram em fugas, rebeliões e formação de quilombos. Também não podemos esquecer 

dos acordos econômicos internacionais para a abolição da escravatura. 
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Quadro 27 – Questão 44 do ENEM 2013 – Prova azul 
QUESTÃO 44 - ENEM 2013 - PROVA AZUL 

A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra servil, muito menos por insurreições 
ou atentados locais. Não deve sê-lo, tampouco, por uma guerra civil, como o foi nos Estados Unidos. 
Ela poderia desaparecer, talvez, depois de uma revolução, como aconteceu na França, sendo essa 
revolução obra exclusiva da população livre. É no Parlamento e não em fazendas ou quilombos do 
interior, nem nas ruas e praças das cidades, que se há de ganhar, ou perder, a causa da liberdade. 
NABUCO, J. O abolicionismo [1883]. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; São Paulo: Publifolha, 2000 
(adaptado). No texto, Joaquim Nabuco defende um projeto político sobre como deveria ocorrer o fim 
da escravidão no Brasil, no qual 
A) copiava o modelo haitiano de emancipação negra. 
B) incentivava a conquista de alforrias por meio de ações judiciais. 
C) optava pela via legalista de libertação. 
D) priorizava a negociação em torno das indenizações aos senhores. 
E) antecipava a libertação paternalista dos cativos. 
Gabarito: C 

Fonte: (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2013, 
p. 41). 

 

Percebemos que algumas questões contêm uma abordagem relacionada ao contexto da 

escravidão e ao processo da abolição da escravatura que deixa clara a importância de discutir, 

junto aos alunos no ensino de História Cultural Afro-Brasileira e Africana, esse contexto 

opressivo. Mas é preciso entender que, durante muitos séculos, a associação da imagem das 

etnias africanas à escravidão foi construída na memória da sociedade brasileira. Isso leva os 

educandos a terem apenas um recorte dessa história, o que pode culminar em consequências 

negativas como o desconhecimento sobre a importância da cultura afro-brasileira nas matrizes 

dessa sociedade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os processos de ensino-aprendizagem são diretamente influenciados pelo contexto 

econômico, social e cultural que os envolve. Ou seja, as discussões pertinentes ao campo 

educacional na contemporaneidade não podem prescindir de reflexões que considerem as 

implicações do cenário de globalização mundial. Não obstante, pensar o ensino na realidade 

brasileira implica tecer reflexões acerca de fenômenos que vão delineando as particularidades 

da história nacional nas diversas conjunturas. 

Desde o fim dos anos de 1990, a partir da LDB, foi inaugurado um conjunto de diretrizes 

que passaram a guiar os conteúdos ministrados nos ensinos fundamental e médio. Destacamos 

que as diretrizes, ao sinalizarem os conteúdos a serem privilegiados, acabaram refletindo e 

interferindo nas práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas, já que estas são atravessadas 

pela concepção teórico-política dos professores, pelos próprios processos formativos docentes 

e também pelas determinações colocadas pelas legislações educacionais.  

O ENEM surge, em 1998, com a proposta de realizar uma avaliação nacional para medir 

os níveis de aprendizagem dos alunos ao final do ensino médio. Em 2009, com uma 

reformulação institucional, passa a se chamar novo ENEM, apresentando-se como uma 

avaliação de larga escala a nível nacional realizada por alunos no final do ensino médio, 

servindo como meio de acesso aos cursos superiores das universidades públicas e privadas do 

Brasil.  

Nesse formato, o novo ENEM estabeleceu o objeto de conhecimento associado a 

matrizes de referência, nas quais havia uma orientação de estudo voltada para a História 

Cultural Afro-brasileira e Africana, que passou a fazer parte dessa compilação normativa legal 

educacional. Isso possibilitou a visibilidade de um tema muitas vezes tratado como apêndice da 

História europeia e brasileira ou que reproduzia apenas relações escravistas de trabalho. 

A pesquisa permitiu percorrer, desde o início do século XX até os dias atuais, a trajetória 

da História Cultural Afro-Brasileira e Africana no ensino de História nas escolas de ensino 

médio. O objetivo central foi pesquisar como as questões das provas do novo ENEM, 

localizadas na área das ciências humanas, estruturam e formulam a temática da História Cultural 

Afro-Brasileira e Africana. Em relação à quantidade de questões, consideramos ainda reduzida, 

já que tratamos de uma temática tão importante na construção histórica do Brasil. 

Ressaltamos que a pesquisa mostrou que a inclusão da temática da História Cultural 

Afro-Brasileira e Africana no ensino de História foi uma luta árdua do movimento negro do 

Brasil nas reivindicações pelos direitos de igualdade para os afrodescendentes, como também 
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significou um avanço no percurso de conscientização sobre as questões étnico-raciais dentro da 

escola brasileira. Destacamos que, ao se inserir a História Cultural Afro-Brasileira e Africana 

nas questões do novo ENEM, tornou-se importante notar a valorização desse conhecimento. 

Essa indicação também permitiu que os professores passassem a ampliar um conteúdo muitas 

vezes esquecido e repassado apenas através da imagem cristalizada da escravidão dos 

afrodescendentes. 

Assim, no decorrer da pesquisa, identificamos as características do formato das questões 

do novo ENEM, construídas a partir de fontes históricas, da iconografia, da literatura, além de 

fragmento textual e poemas. Entendemos ainda que o novo ENEM deve apresentar um maior 

espaço para a História africana, cumprindo a determinação da Lei nº 11.645/2008, com o 

objetivo de fomentar e contribuir para discutir, problematizar, influenciar e abordar a temática 

africana proposta nos objetos associados do conhecimento da matriz de referência do novo 

ENEM. 

Nesse sentido, pode-se ampliar as formas de construção do conhecimento, relacionando 

a História de forma global e não separando-a, como tradicionalmente era feito (muitas vezes 

sem análises prévias e sem a ocorrência do debate, da reflexão, da construção/desconstrução na 

relação de ensino-aprendizagem entre o professor e o aluno). Favorece-se, assim, a produção 

de um conhecimento mais amplo e menos preconceituoso sobre a História Afro-Brasileira. 

É nessa direção que se consubstancia a relevância da utilização de recursos didáticos 

diversos que podem servir para ampliar o lado reflexivo, crítico e argumentativo dos alunos, 

tais como filmes, documentários, aulas de campo e mídias tecnológicas. A tarefa é criar enigmas 

e, a partir deles, suscitar o debate e a realização de pesquisas sobre os temas abordados em sala 

de aula.  

 Constatamos que a inclusão da História Cultural Afro-Brasileira e Africana nas provas 

do novo ENEM indica um meio para a construção de perspectivas reflexivas de conhecimento, 

permitindo análises comparativas, integrativas e produtoras de saberes. Nessa direção, 

identificou-se a perspectiva de uma integração da História à Sociologia, Geografia e Filosofia, 

bem como a outras áreas do conhecimento, permitindo uma conexão de informações sobre a 

temática afro-brasileira.  

As provas do novo ENEM podem servir para refletir sobre o ensino de História no 

cotidiano escolar, na possibilidade de suscitar um novo desafio aos alunos, promovendo uma 

prática didática que traga contextos com situações-problema. A interpretação dos fatos 

históricos a partir de cartas, mapas históricos e rotas marítimas em mapas é uma fonte de saber 
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e apresenta processos históricos, sociais e econômicos para serem trabalhados em sala de aula. 

Estimula-se, assim, o aluno a usar a sua intelectualidade para resolver problemas e apresentar 

soluções, construindo um significado pessoal e cultural até mesmo para ele.  

Com isso, a presente investigação permite inferir ainda que as problematizações 

propostas pelas questões analisadas possibilitam ampliar os debates acerca dos diversos 

aspectos que envolvem a História Afro-brasileira e Africana nos espaços escolares. Nos 

domínios consolidados do saber histórico factual são privilegiadas as visões cronológicas dos 

fatos, assim como o ordenamento dos acontecimentos. Ou seja, não há o favorecimento de 

reflexões que extrapolem o domínio enciclopédico dos acontecimentos que caracterizam a 

História nacional.  

Ao permitir, através de questões como as aqui investigadas, a discussão em torno de 

temáticas como a História Afro-Brasileira e Africana, torna-se possível, através do ENEM, 

visualizarmos um caminho para a construção de alternativas de superação de saberes 

compartimentalizados. Não podemos pensar que um único Exame, por mais que ocorra em 

escala nacional, seria capaz de provocar transformações nas estruturas educacionais. Por outro 

lado, faz-se necessário reconhecer que a inclusão de temáticas outrora pouco trabalhadas nos 

vestibulares tradicionais acaba por “forçar” um reordenamento dos conteúdos trabalhados nas 

escolas. 

A sociabilidade vigente no Brasil não se configura pela ampla democratização do 

ensino. Em sentido mais amplo, o processo de construção democrática, pós Ditatura Militar, 

ainda é um projeto em consolidação, o que nos leva à ideia de que a superação de preconceitos 

historicamente enraizados também ainda é uma realidade distante. Contudo, as conquistas 

alcançadas no campo dos direitos sociais são resultado de lutas e pressões da sociedade civil. 

Dentre essas lutas, faz-se presente a busca por estratégias que favoreçam um debate crítico 

acerca da diversidade que constitui o Brasil desde a sua formação, pois põe em xeque a 

reprodução de estigmas com relação a determinados segmentos sociais. 

É nessa direção que acreditamos que o ENEM expressa, ainda que conformado pelas 

contradições e desafios próprios do contexto educacional brasileiro, uma possibilidade de 

contribuição para a ampliação da interdisciplinaridade temática, bem como para a construção 

de práticas educacionais que se dirijam para além do preparo técnico para o mercado de 

trabalho, vislumbrando, antes de tudo, uma formação humana mais integral.  
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