
RESUMO

Este artigo tem como objetivo apresentar reflexões oriundas da pesquisa sobre “O currículo de história nos
anos iniciais e a construção de identidades dos educandos do município de Aracaju/SE”. Nesse artigo
apresentamos algumas situações vivenciadas durante a observação, como o uso excessivo do livro
didático, o silenciamento existente em relação à história dos negros narrada pela professora e as práticas
pedagógicas tradicionais que não corroboram com os processos de identificação de uma turma do 5º ano
do ensino fundamental. A pesquisa foi desenvolvida numa abordagem qualitativa e se caracteriza como
um estudo de caso de tipo etnográfico. Conclui-se que as práticas desenvolvidas contribuem pouco nos
processos de identificação das crianças com a cultura afro-brasileira.

PALAVRAS-CHAVES: Ensino de história, processos de identificação.

ABSTRACT

This article aims to present reflections derived from research on "The history curriculum in the initial years
and the construction of identities of students in the city of Aracaju / SE". In this article we present some
situations experienced during the observation, as excessive use of the didactic book, silencing exists in
relation to black people history narrated by the teacher and traditional pedagogical practices that do not
agree with the process of identifying a class of 5th year school. The research was conducted in a
qualitative approach and is characterized as a case study ethnographic. We conclude that the practices
developed contribute little in the identification of children with african-Brazilian culture.
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INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta reflexões oriundas da pesquisa sobre “O currículo de história nos anos iniciais e a
construção de identidades dos educandos do município de Aracaju/SE”. Neste texto exibiremos reflexões
sobre algumas circunstâncias vivenciadas durante a observação de campo focando os desdobramentos da
história do negro que é narrada pela professora e os processos identitários (in)existentes em uma turma
de 5º ano do ensino fundamental.

A pesquisa teve como objetivo investigar se o currículo da disciplina de história que é proposto para as
séries iniciais do ensino fundamental é efetivado em sala de aula das escolas públicas municipais de
Aracaju/SE no que concerne a contribuir para a formação dos processos de identificação dos educandos.

Para tanto, fundamentamos nossa pesquisa na abordagem qualitativa em educação que, de acordo com
Lüdke e André (2003), proporciona ao pesquisador, a partir do acompanhamento in loco da experiência
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dos sujeitos, a possibilidade de apreensão da visão de mundo do grupo, compreendendo os significados
que os próprios sujeitos atribuem à realidade e às suas ações.

Os dados coletados a partir da investigação qualitativa, de acordo com Bogdan e Biklen (1994), são ricos
em pormenores descritivos relacionados às pessoas, locais e conversas devendo privilegiar a compreensão
dos comportamentos a partir dos sujeitos. Nesta perspectiva optamos por utilizar para a coleta de dados o
estudo de caso de tipo etnográfico que para André (2005), visa conhecer uma instância em particular, na
tentativa de compreender de maneira profunda a situação em questão em sua complexidade e totalidade,
buscando retratar o dinamismo da situação encontrada de maneira muito próxima da natural.

Seguindo essas orientações realizamos a investigação em uma escola pública municipal de Aracaju,
acompanhando as aulas de História de uma turma do 5º ano do ensino fundamental, realizando anotações
em diário de campo, acompanhando o desenvolvimento das atividades e estudos que as crianças
realizaram no Ensino de História. Além disso, também coletamos documentos para análise como o livro
didático utilizado pelos alunos, o Projeto Político Pedagógico da escola, as avaliações que foram aplicadas e
os cadernos de alunos.

CONTEXTUALIZANDO O CAMPO

Para que possamos analisar a história narrada pela professora sobre a História do Negro no Brasil e a
apropriação dos conhecimentos construídos socialmente pelo homem apresentamos reflexões e descrições
de situações encontradas no campo de pesquisa, situando as circunstâncias nas quais as aulas
aconteceram.

As aulas aconteciam três vezes por semana e deveriam durar em média 40 minutos, mas geralmente
duravam em média, 20 minutos. A turma possuía 27 alunos, 15 meninas e 12 meninos, que tinham entre
09 e 11 anos de idade. A maneira como as aulas aconteciam seguia a mesma sequência todos os dias. As
carteiras organizadas do mesmo jeito, a professora sempre no mesmo lugar a frente da turma realizando
a leitura do texto contido no livro didático, fazendo algumas observações, alguns questionamentos, sem,
contudo, aguardar a resposta dos alunos, passando sempre as atividades/exercícios para serem realizadas
em casa.

Estas situações apontam a presença de uma pedagogia tradicional, cercada de repetições, em que as aulas
são pautadas quase que exclusivamente pelo livro didático. Situação já exposta pelo Programa de
Conteúdos e Ementário de Aracaju, quando afirma que suas escolas possuem as aulas pautadas
basicamente pelo uso do livro didático como princípio fundador da prática pedagógica, o que ocasiona a
transmissão de saberes diferenciados para os alunos das diferentes escolas, porque cada uma adota um
livro diferente (Aracaju, 2008). Destaca-se que ao pretender a homogeneização do ensino, a proposta
desconsidera as particularidades do público que cada escola atende e as diferentes narrativas que
constituem a história. Contudo, ao proporcionar apenas uma forma específica de texto histórico aos
alunos, nega-se a experiência com outros textos, que revelem a complexidade humana. Esta só é revelada
se permitirmos que o conhecimento das ações de homens, mulheres e crianças no/com o tempo sejam
conhecidas sob diversas perspectivas (LUCINI, 2000).

Apesar do Programa de Conteúdos e Ementário de Aracaju, apontar que sua criação se deu mediante a
necessidade latente de extinguir a diferenciação existente entre os conteúdos trabalhados para a mesma
série nas diferentes escolas, visando contribuir na equiparação do rendimento dos alunos da rede
municipal encontramos a mesma situação acontecendo quatro anos depois da sua implantação, o que
certamente pode contribuir para a compreensão da complexidade humana.

Em se tratando da História do Brasil, a compreensão da diversidade como elemento de nossa formação,
necessita ser considerada. Logo, entende-se que a diversidade de narrativas históricas contribui na
compreensão de que a história é composta por diferentes sujeitos e que essas narrativas são plurais.
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Para Fernandes (2008, p. 379) a cultura brasileira “é a riqueza de sua diversidade e do seu resultado
histórico-social, onde o mais correto é falar “culturas brasileiras””, e que mesmo tendo sofrido influências
marcantes da Europa devido à colonização, a cultura indígena e a africana compõe nossa cultura.

A problemática gerada a partir desta diversidade cultural, segundo Fernandes (2005) é que a escola
brasileira não sabe lidar, conviver com essa realidade, não sabe trabalhar com crianças mais pobres, em
sua grande maioria negra e mestiça. E isso pode ser notado através de análises feitas dos currículos,
programas de ensino e livros didáticos onde predomina a cultura europeia dita superior.

Baseado em Oriá (1996), Fernandes (2005, p.380) afirma que:

Os livros didáticos, sobretudo os de história, ainda estão permeados por uma
concepção positivista da historiografia brasileira, que primou pelo relato dos
grandes fatos e feitos dos chamados “heróis nacionais”, geralmente brancos,
escamoteando, assim, a participação de outros segmentos sociais no processo
histórico do país. Na maioria deles, despreza-se a participação das minorias
étnicas, especialmente índios e negros. Quando aparecem nos didáticos, seja
através de textos ou de ilustrações, índios e negros são tratados de forma
pejorativa, preconceituosa ou estereotipada.

O livro didático utilizado na turma na qual a pesquisa foi realizada apresenta pequenos textos, que tratam
a história de maneira geral, sem instigar reflexões sobre aspectos de preconceito ou racismo gerados pelas
práticas existentes durante séculos que excluem os negros da sociedade.

A HISTÓRIA DO NEGRO NARRADA PELA PROFESSORA E OS PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO

Durante uma das aulas, a professora, lendo e comentando o texto do livro, disse que para o trabalho nos
engenhos dar certo, os portugueses trouxeram escravos da África para trabalhar, pegando pesado. Ela
disse que muitos eram comprados e perguntou aos alunos: “Pode comprar gente” Os alunos responderam:
“Não!” Ela respondeu: “Isso mesmo, não pode!” Em seguida informou o quanto os negros foram
maltratados, espancados quando desobedeciam ou não davam conta do serviço, que não recebiam
dinheiro em troca do trabalho, somente comida de má qualidade, quando comiam, e a dormida era no
chão sem conforto nenhum. A professora afirmou ainda que isso havia acontecido antes e que hoje em dia
não podia fazer mais não. Que somos um povo miscigenado, somos frutos da mistura de europeus que
vieram para cá, dos índios que aqui já viviam e de negros que foram trazidos para cá (DIÁRIO DE CAMPO,
02/04/2012).

Nesta perspectiva, o tratamento dado pela professora aos negros que foram escravizados aqui no Brasil
não traz aos alunos um momento de reflexão, mesmo que ela tenha lido no livro e comentado quanto os
negros foram maltratados pelos europeus. Ela não levantou nenhum questionamento a respeito de como a
situação de escravidão no Brasil tornou o negro um ser desprezado pela sociedade e como hoje vive a
população negra não só no Brasil, mas em todo mundo.

No Brasil, de acordo com Bittencourt (2003), tem-se ensinado que tivemos um passado único e
homogêneo, sem considerar os diferentes setores sociais e as diferenças étnicas existentes.
Consequentemente, aponta-se para uma suposta inexistência de conflitos na História do Brasil. Essa
concepção de história pacífica, que ainda está presente em nossas salas de aula, acontece devido à
difusão da falsa ideia de que o povo brasileiro se caracteriza por uma democracia racial. Mesmo a
professora lendo o livro e afirmando que os negros sofreram maus tratos, ela não expõe os
desdobramentos da interferência dos europeus na vida dos negros que vieram para o Brasil, para os que
continuaram na África e muito menos para aos que foram espalhados pelo mundo afora. Por isso, ainda
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dialogando com Bittencourt (2003), a democracia racial, na qual os indígenas, os negros e os europeus
aparecem solidários uns com os outros e o que aconteceu com os índios e negros antes da interferência
dos europeus nos seus modos de vida não é mencionado, sendo, portanto, silenciado pela história narrada
pela professora às crianças.

É importante também frisar que, em nenhum momento da aula, a professora usou a palavra preconceito
em relação à população negra no Brasil e assim deixou de tratar de um assunto pertinente em nossa
sociedade, em que o processo de legitimação de uma historiografia dos “vencedores”, nega a história de
sofrimento, dor e perda dos negros escravizados. Nesse sentido, Candau (2002), afirma que a eliminação
física do outro, a escravização e a negação das diferenças marcam profundamente a formação histórica do
brasileiro e essa postura comprova que “a identidade étnica e racial é, desde o começo, uma questão de
saber e poder” (SILVA, 2004, p. 100).

Chauí (2006) afirma que a força da representação transparece quando a vemos em ação e produz uma
contradição no pensamento da população que passa despercebida e afirma que “os índios são ignorantes,
os negros são indolentes, os nordestinos são atrasados, os portugueses são burros, as mulheres são
naturalmente inferiores” e ao mesmo tempo declara que “somos um povo sem preconceitos e uma nação
nascida da mistura de raças” (CHAUI, 2006, p. 8). Esta representação é forjada, segundo Chauí (2006),
através do Mito Fundador que repete algo que foi imaginado, criando um bloqueio da percepção da
realidade tornando o momento imaginado como quase eterno.

Em outra aula, ao tratar do trabalho nos engenhos, produção e comercialização do açúcar a professora
realizou a leitura do livro, e em determinado momento ao falar sobre a captura dos escravos fujões, a
professora cita os capitães do mato, como homens que conheciam a região e eram pagos pelos
fazendeiros para reaver seus escravos. Um dos alunos então disse “isso passou na novela na televisão” e a
professora confirmou citando o nome de novelas como Sinhá Moça e Escrava Isaura da Rede Globo. Outro
aluno então confirmou: “é professora eu me lembro do velho que apanhou no tronco até morrer”. Depois
desta fala a professora respondeu: “mas as novelas não mostram de fato tudo o que aconteceu, a
realidade, para não assustar o povo, para não chocar” e continuou a aula... (DIÁRIO DE CAMPO,
04/04/2012).

Este trecho da aula é marcado pela fala dos alunos e pela pouca reflexão crítica não possibilitada.
Perdeu-se a oportunidade de pontuar questões que não estão presentes no livro didático, como falar sobre
o líder negro Zumbi dos Palmares e tantos outros que juntos formaram quilombos de resistência contra os
desmandos dos não negros. A intervenção dos alunos poderia ter sido trabalhada pela professora
indicando que a escravização cruel a que foram submetidos os negros escravizados, não ocorreu sem
resistências. Teria sido uma excelente oportunidade para trabalhar “as múltiplas formas de resistência do
negro à escravidão que lhe foi imposta e que se materializou na formação de inúmeros quilombos no
decorrer da nossa história” (FERNANDES, 2005, p. 384).

A pouca ou a inexistente problematização das questões que envolvem os negros, afrodescendentes
dificultam a elaboração de processos de identificação com das crianças com as suas raízes, pois “enquanto
um grupo social não vê refletida sua cultura na escolaridade ou a vê refletida menos que a de outros,
estamos simplesmente diante de um problema de igualdade de oportunidades” (SACRISTÁN, 1995, p. 84
-85).

Silva (2004), ao discutir o currículo como instrumento de poder apresenta a educação e a cultura
envolvidas nos processos de construção e transformação de identidades e de subjetividade de maneira
geral. Assim, entende-se que também pelo currículo oculto apreendem-se atitudes e valores em relação ao
gênero, sexualidade ou etnia, ou seja, os indivíduos aprendem como ser heterossexual ou homossexual e
a identificação com determinada etnia.

A identidade é sempre uma relação: o que eu sou só se define pelo que não sou;
a definição de minha identidade é sempre dependente da identidade do Outro.
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[...] A identidade não é uma coisa da natureza; ela é definida num processo de
significação: é preciso que, socialmente, lhe seja atribuído um significado (SILVA,
2004, p. 106).

Neste sentindo a “construção da identidade é um fenômeno que se produz em referência aos outros, em
referência aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade, e que se faz por meio de
negociação direta com os outros” (POLLAK, 1992, p. 5). Deste modo, os processos de identificação são
construídos socialmente, nas relações existentes entre os indivíduos, entre os grupos sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A história narrada aos alunos acaba por impedir que os educandos percebam-se como parte da história, e
não se identifiquem como pertencentes à nação e ou ao grupo social, porque não compreendem os
processos que envolvem a construção das relações sociais.

As práticas realizadas na sala de aula limitam os processos de identificação dos alunos com a História, com
a história da população negra porque não possibilitam aos sujeitos conhecimentos que sejam válidos para
a compreensão de mundo e da estrutura social na qual se vive, sem apresentar a diversidade social
existente, o que acaba por ocultar e reprimir indivíduos e grupos sociais, inviabilizando a percepção dos
educandos enquanto sujeitos históricos e construtores da História.

Fernandes (2005) afirma que para que a escola seja um instrumento de afirmação de uma identidade
pluricultural, precisa-se valorizar a cultura das minorias étnicas, conhecer as peculiaridades e
especificidades regionais e elementos das culturas silenciadas dos índios, negros e imigrantes.
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