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RESUMO 

 

PINTO, Jacques Ferreira. Tintas negras em quadros brancos: arte africana e afrodiaspórica 

no combate ao racismo epistêmico no Ensino de História. 2019. 91 f. Trabalho de Conclusão 

de Curso (Especialização em Educação das Relações Étnico-Raciais no Ensino Básico 

(Ererebá)) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, 

Rio de Janeiro, 2019. 

 

 

Este trabalho tem por objetivos relatar, analisar e propor mobilizações de arte africana e 

afrodiaspórica para o combate do racismo epistêmico no Ensino de História. Essa pesquisa tem 

como princípio as práticas pedagógicas do autor realizadas com turmas do 1º ano do Ensino 

Médio do Colégio de Aplicação da UFRJ no ano de 2018. Dessa maneira, o objeto do estudo 

se centra na experiência pedagógica de uso de arte africana e afrodiaspórica contemporânea no 

ensino de História da África (séc. X – XV) e história da Europa no que tange o Renascimento 

Cultural Europeu (séc. XV – XVI) em conformidade com o estabelecido pelas leis 10.639/03 e 

11.645/08. A análise dessa experiência escolar tem como plataforma teórica-metodológica 

conceitos e ideias oriundos de estudos antirracistas, produzidos principalmente por intelectuais 

negros e negras no Brasil, e do programa decolonial ligado ao grupo latino-americano 

“Modernidade/Colonialidade”. O trabalho se estrutura numa tríade composta de relato de 

experiência, análise teórica e proposição pedagógica, visto que essa produção se constrói à 

princípio nos espaços de educação básica e é voltado para os mesmos lugares. Enquanto 

resultados, o processo de pesquisa conseguiu evidenciar por meio da produção discente escrita 

e imagética que a mobilização de arte africana e afrodiaspória contribui para a denúncia do 

racismo na produção de conhecimento e arte, torna visível o protagonismo negro nessas áreas 

por meio da estética e impacta na subjetividade de educandos com destaque para os estudantes 

negros e negras. 

 

Palavras-chave: Ensino de História. Estética negra. Educação. Racismo epistêmico. 

Interculturalidade crítica. 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

PINTO, Jacques Ferreira. Black paints on whiteboards: african and afrodiasporic art in 

combating epistemic racism in Teaching History. 2019. 91f.. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Especialização em Educação das Relações Étnico-Raciais no Ensino Básico 

(Ererebá)) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 

Cultura, Rio de Janeiro, 2019. 

 

This paper aims to report, analyze and propose mobilizations of African and afrodiasporic 

art to combat epistemic racism in History Teaching. This research has as its principle the 

pedagogical practices of the author conducted with classes of the first year of high school 

of the Federal University of Rio de Janeiro’s School of Application in 2018. Thus, the 

object of the study focuses on the pedagogical experience of using african and 

afrodiasporic contemporary art in the teaching of African History (10th - 15th century) 

and European History regarding the European Cultural Renaissance (15th - 16th century) 

in accordance with brazilian laws 10.639/03 and 11.645/08. The analysis of this school 

experience has as its theoretical and methodological concepts and ideas from anti-racist 

studies, produced mainly by black intellectuals in Brazil, and from the decolonial program 

linked to the Latin American group “Modernidade/Colonialidade”. The work is structured 

in a triad composed of experience report, theoretical analysis and pedagogical 

proposition. The paper is built at first in the spaces of basic education and is focused to 

the same places. As results, the research process was able to show through the report and 

image produces by student that the mobilization of african and afrodiasporic art 

contributes to the denunciation of racism in the production of knowledge and art, makes 

visible the black protagonism in these areas through aesthetics and impacts on the 

subjectivity of students, especially of black students. 

 

Keywords: History teaching. Black aesthetics. Education. Epistemic racism. Critical 

Interculturality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Este Trabalho de Conclusão de Curso está compreendido como um dos requisitos 

para a obtenção do grau de Especialista em Educação das Relações Étnico-Raciais no 

Ensino Básico pelo Colégio Pedro II. Nesse sentido, essa parte do trabalho se configura 

como uma introdução no que diz respeito à autoria, ao formato do texto, aos caminhos da 

pesquisa, às relações entre Ensino de História e Educação das Relações Étnico-Raciais e 

a uma breve exposição das ideias e conceitos mobilizados ao longo do percurso 

apresentado. 

 

1.1 Sujeito professor-pesquisador: pertencimentos 

 

 O trabalho que segue se apresenta numa conjugação de três práticas e ideias gerais: 

relato de experiência, análise teórica e proposição pedagógica. Enquanto relato de 

experiência compreendemos as práticas pedagógicas relatadas em detalhes, a análise 

teórica se pauta na reflexão a partir de conceitos e concepções que contribuem para uma 

compreensão mais ampla do ofício pedagógico e a proposição se configura enquanto 

sugestão de replicar as atividades. Esse formato reflete uma postura de professor-

pesquisador enquanto sujeito atuante nas análises a respeito de suas próprias práticas 

pedagógicas construídas em relação com discentes e comunidade escolar. 

 Junto ao mencionado acima, produzir um trabalho desse tipo requer uma profunda 

reflexão tendo como pressuposto relevante a ideia da escola como espaço de produção de 

conhecimento. A produção que envolve professores, estudantes, funcionários e, de uma 

maneira geral, toda comunidade escolar estabelece um diálogo franco com a universidade 

e outros setores da sociedade como movimentos sociais.  

 Pautamos e produzimos esse trabalho com o pressuposto da excelência do 

conhecimento produzido nos espaços educacionais ligados, de alguma maneira, à escola 

de educação básica. Se pautar enquanto professor-pesquisador é parte de uma 

compreensão que ultrapassa barreiras e lugares comuns em que colocam docentes e 

estudantes como seres menores nas relações de conhecimento e de poder. 

 É do lugar da educação básica ligada aos movimentos sociais em diálogo franco 

com os conhecimentos acadêmicos produzidos pelas universidades que esse trabalho se 
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constrói e continua se construindo, pois, as práticas pedagógicas aliadas às reflexões 

teóricas são parte do cotidiano de professores e professoras. Tomar a escola como espaço 

profícuo de produção de conhecimento a partir da interlocução com estudantes é 

primordial para compreender e agir sobre desigualdades, em especial, as de caráter racial. 

A formação do autor desse trabalho é marcada pela Licenciatura em História 

realizada na Universidade Federal do Rio de Janeiro com experiência de estágio curricular 

no Colégio de Aplicação da UFRJ. Após o fim da graduação, um mestrado acadêmico foi 

realizado no campo da pesquisa histórica a respeito de relatos de viagem e o discurso 

sobre africanos e asiáticos na segunda metade do século XIX. Ao fim da pós-graduação 

stricto sensu, o autor do trabalho entrou no curso de especialização em Educação das 

Relações Étnico-Raciais no Ensino Básico do Colégio Pedro II junto à entrada enquanto 

docente no CAp/UFRJ, onde as práticas aqui relatadas foram realizadas. 

 Nesse ponto, também cabe destacar o pertencimento étnico-racial do professor-

pesquisador que articulou as experiências pedagógicas relatadas e produziu o trabalho 

que segue. Enquanto docente negro ciente dos privilégios existentes por possuir algumas 

características fenotípicas lidas em determinadas situações como próximas a um ideal de 

brancura, o trabalho que segue é potente no sentido de reafirmar ao lugar enquanto sujeito 

negro com ancestralidade indígena também explícita em traços e vivências cotidianas.  

Toda a aparência física se coaduna às experiências de exclusão e crescente 

reafirmação da superação de obstáculos que uma sociedade racista como a brasileira quer 

impor a sujeitos negros e indígenas. Escrever esse trabalho com uma consciência 

construída em função dos espaços educacionais frequentados como o próprio curso do 

Ererebá é fundamental para caracterizar esse texto também como autoral no sentido 

pessoal. 

As experiências, análises e propostas explicitadas aqui não foram realizadas 

segundo uma suposta neutralidade científica pautada por meios acadêmicos tradicionais, 

visto que o próprio pensamento decolonial sinaliza e valoriza os estudos oriundos de 

“políticas identitárias”. Tal perspectiva não nega o conhecimento produzido por 

populações brancas de origem europeia, mas historiciza a construção dessas formas de 

saber constatando as desigualdades raciais impostas pela modernidade europeia para a 

exaltação da supremacia branca no que concerne ao debate sobre epistemologias. 

Se compreender professor a partir de um pertencimento étnico-racial é 

fundamental, pois o racismo atravessa toda vida social, com destaque para as experiências 

localizadas na escola. Para um trabalho pautado pelo antirracismo é urgente racializar as 
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experiências, teorias e ideias naturalizadas nos espaços de conhecimento como aquele 

fundamentado na escola de educação básica.  

 Formação profissional com caráter de continuidade como aquelas propostas pelo 

Núcleo de Estudos Afro-brasileiros do Colégio Pedro II (NEAB-CPII) e outras 

experiências de formação antirracista são urgentes. Muitos profissionais engajados na 

educação antirracista se formaram e se formam em outros espaços no mesmo sentido seja 

na família, no movimento social (GOMES, 2017), em grupos religiosos, entre outros. 

Sendo assim, a formação pessoal também deve ocorrer, pois sensibilidades no que tange 

ás questões étnico-raciais podem ser provocadas e trabalhadas no sentido de combate ao 

racismo desde as situações discriminatórias constantes voltadas para as populações negras 

e indígenas até os debates epistemológicos que devem ser questionados por meio de uma 

crítica racializada. 

 Cabe aqui ressaltar que movimentos organizados politicamente pela população 

negra e indígena são os mais variados com propostas que geralmente estão diretamente 

associadas aos espaços de educação básica. Uma formação militante também se torna 

necessária frente às situações cruéis que o racismo estrutural – em termos de vida 

cotidiana e amplificada para grupos sociais – impõe para toda sociedade com danos 

maiores para às populações não-brancas. 

 Contextualizar é uma tarefa simples e primordial dos profissionais da área de 

História, mas geralmente o estabelecimento de contextos históricos para determinadas 

experiências ignoram deliberadamente as relações étnico-raciais nas quais toda vida 

social é perpassada, principalmente, ao falarmos de Brasil.  Dessa forma, se torna 

necessário a formação profissional aliada à pessoal-militante para profissionais atuantes 

no combate ao racismo especialmente na educação básica por meio de produções que 

denunciem as mazelas que descendentes de africanos e povos originários passam 

diariamente ao passo que tornem visíveis as ideias e contribuições de negros, negras e 

indígenas para a construção do Brasil como as leis 10.639/03 e 11.645/08 sinalizam de 

forma obrigatória para toda rede escolar do país. 

  

1.2 Caminhos de prática e pesquisa 

 

 Os caminhos trilhados até o produto final que se apresenta em formato de texto 

acadêmico são os mais variados que nesse trabalho se entrecruzam de maneira 
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substancial. De uma maneira geral, a proposta apresentada aqui tem por objetivo relatar, 

analisar e propor práticas pedagógicas decoloniais e antirracistas no âmbito do Ensino de 

História por meio da arte negra. 

 A proposta de trabalho tem por princípio as experiências em sala de aula do 

professor-autor desse trabalho em contato com grupos discentes e comunidade escolar do 

Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (CAp/UFRJ) no ano de 

2018. O CAp/UFRJ é uma escola de educação básica com autonomia administrativa 

dentro da estrutura universitária da UFRJ. 

 Enquanto espaço de educação básica ligado a uma universidade federal, o CAp-

UFRJ conta com uma estrutura de recursos financeiros, liberdade administrativa e 

autonomia de ensino. Tanto docentes e funcionários quanto discentes para acesso à escola 

passam por processos seletivos em formato de concurso público e sorteio – no caso dos 

discentes. 

 Enquanto escola de educação básica ligada à uma estrutura e formas universitárias 

assim como o Colégio Pedro II, Institutos Federais, Colégio de Aplicação da UERJ e o 

CEFET/RJ, o CAp/UFRJ é reconhecido como uma instituição excepcional, pois conta, 

por exemplo, pela atuação de professores nas áreas de ensino, pesquisa e extensão ligados 

à educação básica. Esse perfil da escola também acarreta em discussões que 

problematizam um discurso de excelência, principalmente no que concerne à demanda de 

desempenho em notas e de um certo perfil de estudante. 

Aqui cabe ressaltar que o corpo discente das duas turmas acompanhadas tinha em 

média dez estudantes negros num universo de sessenta alunos, parte das turmas era 

oriunda de áreas periféricas do Rio de Janeiro com trajetos longos até a chegada no bairro 

da Lagoa Rodrigo de Freitas e os alunos novos da escola ingressaram por meio de 

concurso e sorteio públicos. O CAp UFRJ apesar de ser uma escola pública, por ser ligado 

à uma universidade federal e estar localizado no bairro da Lagoa Rodrigo de Freitas, não 

é totalmente conhecido enquanto escola acessível por boa parte de famílias, 

principalmente pobres, negras e periféricas no que concerne à dinâmica urbana do Rio de 

Janeiro. 

A entrada do professor-autor desse trabalho ao espaço do CAp-UFRJ se deu por 

meio de processo seletivo para o cargo de docente com prazo de contrato sendo elencado 

para duas turmas do 1º ano do Ensino Médio. A expectativa em relação à possibilidade 

de lecionar numa escola como a descrita acima pôde ampliar as chances de colocar em 

curso um trabalho diferenciado e atento às questões étnico-raciais. 
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 A autonomia dos docentes é um ponto imprescindível que facilita o trabalho de 

professores e professoras engajados no combate ao racismo na educação básica e na 

sociedade como um todo, porém, mesmo com políticas de ameaça a esse direito 

estabelecido historicamente, ainda é urgente trabalhar no campo educacional de forma 

autônoma juntos aos estudantes e comunidade escolar. O espaço do CAp-UFRJ é singular 

nesse sentido e também em outros, inclusive, logísticos para a realização de atividades 

externas como a descrita mais à frente em detalhes. 

 Lecionar num espaço de valorização da figura do professor em termos salariais e 

de autonomia, de uma rede de profissionais de educação e discentes cientes dessa 

estrutura que está à serviço deles tornou possível experiências como as expostas nesse 

trabalho – apesar de problemas comuns a outras escolas e outros específicos do CAp-

UFRJ. Tal fato não inviabiliza as possibilidades de pensar e executar as mesmas 

atividades ou mesmo reinventadas em outros espaços educacionais, visto que cada 

realidade é uma realidade com suas demandas, ideias e articulações distintas. 

 Como as experiências pedagógicas que foram base para esse trabalho se deram no 

âmbito de um colégio de aplicação, foi necessário descrevê-lo a fim de dar ao leitor uma 

noção de em que tipo de espaço tais ideias e práticas estavam inseridas. Outras 

informações e ideias a respeito do local da prática em termos de análise serão melhor 

explicitados ao longo dos capítulos III e IV. 

 Logo após a entrada enquanto docente no CAp-UFRJ, o autor do trabalho pôde 

dar início meses depois ao curso de Especialização em Educação das Relações Étnico-

Raciais no Ensino Básico (Ererebá) pelo Colégio Pedro II. A pós-graduação Ererebá é 

iniciativa do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB – CPII) e dos membros do 

Grupo de Pesquisa GEPARREI (Grupo de Estudos, Pesquisas e Ações sobre Racismo, 

Relações Étnico-Raciais e Indígenas) em parceria com diversos departamentos do 

Colégio Pedro II. 

 O curso com caráter multidisciplinar atende à necessidade não apenas de formação 

continuada, mas “à urgente demanda por reparação, através da educação, dos danos 

sofridos, em território brasileiro, pelas populações negras e indígenas em situação de 

flagrantes opressões racial, social e espacial.” (COLÉGIO PEDRO II, 2018, p. 4). Dessa 

maneira, o curso visa produções por parte dos profissionais matriculados tanto no âmbito 

das reflexões pedagógicas voltadas para sala de aula quanto na escrita acadêmica cuja 

análise se centra no racismo enquanto estrutura fortemente presente na sociedade 

brasileira. 
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 Com essa proposta, o curso lato sensu Ererebá conta com as mais diversas 

disciplinas e atividades teóricas e práticas no sentido de formar profissionais ligados à 

educação básica na Educação das Relações Étnico-Raciais. Cabe aqui destacar que a 

experiência do autor desse trabalho no curso foi fundamental não apenas para a 

formalização do trabalho escrito, mas para a formação pessoal, profissional e militante 

no que concerne ao tema principal da pós-graduação. 

 Valorizamos aqui o contato entre professoras, professores e colegas de turma que 

com experiências diversas, muitas delas de longa atuação, contribuiu significativamente 

na escrita desse trabalho, mas também para outros espaços de produção e ação. A 

experiência enquanto docente no CAp-UFRJ se alimentou diretamente dos aprendizados 

surgidos no Ererebá e vice-versa tornando todo processo formativo potencializado pelas 

condições de trabalho e atuação já expostas. 

 Reforçamos aqui a longa jornada de colegas de turma que atuam na luta 

antirracista ligada à educação básica há anos com resultados expressivos no combate ao 

racismo em espaços de formação de crianças, jovens e adultos. Reflexões, propostas de 

ação e análises sempre foram potencializadas por comentários de colegas com ampla 

experiência concreta na Educação das Relações Étnico-Raciais aliada às atuações de 

militância política e vivências cotidianas relatadas. 

 Mais uma vez, a formação profissional se alia à pessoal no que concerne ao 

processo formativo implementado pelo curso Ererebá, pois as vivências racializadas se 

somam inevitavelmente às atuações profissionais. Cabe ressaltar também que as 

discussões raciais no Brasil não são exclusivas e nem são para serem solucionadas apenas 

por pessoas negras e indígenas, a população branca tem responsabilidade no 

encaminhamento de soluções para o racismo em nossa sociedade. 

 Salienta-se que o protagonismo de determinadas discussões e situações é de 

pessoas negras e indígenas, ainda mais quando lidamos com espaços de fala e 

representatividade, porém o racismo no Brasil é um problema de toda sociedade e 

praticado pela população branca. Tal questão não deve ser entendida como um 

“problema” de negros e indígenas, visto que a responsabilidade de sua perpetuação se 

encontra em espaços de decisão que são em sua maioria ocupados por pessoas brancas. 

 Por meio de contatos tão profícuos no curso Ererebá, podemos refletir brevemente 

como o Ensino de História, área prioritária dessa pesquisa, se relaciona com a Educação 

das Relações Étnico-Raciais na Educação Básica. Os debates sobre o ensino e 

aprendizagem de história em consonância ao postulado pelas leis 10.639/03 e 11.645/08 
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são importantíssimos e têm sido realizados em diversos espaços de formação e de 

pesquisa como na própria Associação Nacional de História (ANPUH – BR) por meio de 

simpósios e publicações cuja participação de professores de educação básica é relevante. 

 Não temos interesse aqui em discutir a trajetória da área do Ensino de História, 

visto que as análises apresentadas têm por princípio as práticas pedagógicas realizadas 

numa experiência específica. Porém, sinalizamos a importância de refletir e estabelecer 

pontes entre as pesquisas e práticas do Ensino de História e da Educação das Relações 

Étnico-Raciais, pois, para além do caráter legislativo de ênfase na área da História como 

proposto pelas leis 10.639/03 e 11.645/08, os dois espaços de produção combatem as 

desigualdades em espaços educacionais, inclusive nas aulas da disciplina escolar aqui 

examinada. 

 Da produção ligada ao Ensino de História, podemos destacar o lugar de fronteira 

(MONTEIRO, 2007) entre História e Educação que também é base para o trabalho que 

segue, sobretudo, ao tratarmos das relações de ensino e aprendizagem entre professores e 

estudantes. Nesse ponto, cabe salientar os saberes já trazidos por estudantes aos espaços 

escolares oriundos da família e outros lugares em relação aos saberes de professores que 

também se originam de diversas fontes. O trabalho que segue valoriza o legado trazido 

por estudantes, com destaque para alunos negros e negras, pois, muitas vezes a escola 

funciona como limitador de um legado cultural e de conhecimento já vivenciado por 

crianças e jovens antes das experiências escolares formais. 

 Diversos outros aspectos no que concerne ao ensino e aprendizagem no ensino de 

História como diálogo com a historiografia, seleção de conteúdos, abordagens, tipos de 

avaliações e, principalmente, a mobilização de imagens serão tópicos que serão pontes 

entre a disciplina escolar e a perspectiva racializada. A estética negra é pensada aqui como 

elemento fundamental para propor outras formas para o ensino de História que valorizem 

imagens e produções artísticas africanas e afrodiaspóricas no sentido de impactar 

subjetividades de estudantes aliado à construção de um conhecimento histórico escolar 

específico. 

 Nesse sentido, a plataforma teórica de ideias e concepções para além de ser 

subsidiada pela produção antirracista brasileira também se alia a conceitos decoloniais do 

grupo “Modernidade/Colonialidade” localizado na América Latina. Todas essas ideias 

serão melhor apresentadas no próximo capítulo, mas já sinalizamos que tais concepções 

foram imprescindíveis para estabelecer relações potentes entre Ensino de História e 

Educação das Relações Étnico-Raciais. 
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1.3 Proposta e estrutura do trabalho 

 

 Por meio da intersecção entre a atuação no CAp-UFRJ e a presença na pós-

graduação Ererebá, surgiu a ideia transformada em texto acadêmico que se apresenta aqui. 

O objetivo desse trabalho é relatar, analisar e propor práticas pedagógicas antirracistas e 

decoloniais no ensino de História que tomem como elemento mobilizador produções de 

arte africana e afrodiaspórica. 

 Nesse sentido, o objeto de estudo se centra na experiência pedagógica de 

mobilização de arte africana e afrodiaspórica contemporânea no ensino de História da 

África (séc. X – XV) e história da Europa no que corresponde ao Renascimento Cultural 

Europeu (séc. XV – XVI). Essa experiência foi realizada com estudantes do 1º ano do 

Ensino Médio do Colégio de Aplicação da UFRJ no ano de 2018 tomando como principal 

problemática como combater o racismo no Ensino de História mobilizando arte africana 

e afrodiaspórica a partir dos conteúdos elencados. 

 Enquanto justificativa, resumidamente, a razão que orienta esse trabalho está 

centrada na urgência de questionar o currículo e práticas no Ensino de História ainda 

profundamente eurocentrado, branco e masculino epistemologicamente. Para além do 

caráter de denúncia, é necessário enaltecer tal ensino por meio do protagonismo negro em 

toda a disciplina que usualmente é invisibilizado. 

 Na sequência textual, o capítulo II, após a introdução, tem por objetivo explicitar 

as principais ideias, concepções e conceitos que direcionam às reflexões teóricas a 

respeito das práticas pedagógicas analisadas. Compreendemos essa parte inicial do 

trabalho dividida em torno de uma discussão a respeito da descolonização, humanização 

e antirracismo, dos conceitos do programa decolonial para uma educação pautada no 

combate ao racismo e nos valores contidos nas artes de estética negra. 

 O capítulo III é o primeiro momento em que uma das experiências pedagógicas 

será relatada, analisada e proposta enquanto forma a ser replicada e reinventada em outros 

espaços educacionais. Nessa parte do trabalho, giraremos em torno do ensino de história 

da África entre os séculos X e XV a partir do planejamento pedagógico realizado, uma 

descrição da exposição “Ex Africa” de arte africana contemporânea visitada enquanto 

parte do módulo curricular e alguns resultados obtidos a partir da produção escrita 

discente. 
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 O capítulo IV toma a mesma estrutura da parte anterior ao passo que trata de um 

tema tradicional do ensino de História: o Renascimento cultural europeu entre os séculos 

XV e XVI. Também dividimos o capítulo na descrição do planejamento pedagógico, as 

formas de mobilizar a arte africana e afrodiaspórica para o ensino da história do 

Renascimento e alguns resultados obtidos por meio da produção imagética discente. 

 Ao fim, tecemos algumas considerações finais a respeito do trabalho apresentado 

no que concerne à realização das atividades, análise de resultados e novas perspectivas a 

serem pensadas. Tal parte do trabalho mais abre novos horizontes do que encerra 

discussões, pois o que mais interessa nesse tipo de trabalho é que o debate sobre as 

temáticas apresentadas se desenvolva de forma contínua devido a questões tão urgentes 

como o combate ao racismo. 
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2 HUMANIZAÇÃO, DECOLONIALIDADE E ESTÉTICA NEGRA 

Este capítulo tem por objetivo realizar uma introdução aos leitores a respeito das 

perspectivas teóricas e metodológicas que balizam o desenvolvimento do presente 

trabalho na área da Educação das Relações Étnico-Raciais no Ensino Básico. As 

perspectivas adotadas dizem respeito à produção acadêmica antirracista, aos conceitos 

decoloniais do programa “Modernidade/Colonialidade” e a um olhar especial sobre as 

questões que envolvem a estética negra por meio da arte. 

 

2.1 Descolonização, Humanização e Antirracismo 

 

Como princípio teórico de base para o trabalho que segue tomamos como 

referência os estudos do psiquiatra martinicano Frantz Fanon no que concerne aos 

processos envolvidos no colonialismo associado ao racismo em mentes e corpos de 

populações negras. Junto a esses processos de subjugação, Fanon (1979) também sinaliza 

como forma de resistência os processos que envolvem a “descolonização” – ideia chave 

para esse trabalho transposta para o âmbito da Educação. 

Uma concepção básica defendida por Fanon (1979) sobre a relação entre colonos 

e colonizados é a presença constante e concreta da violência em todos os âmbitos sociais 

da situação colonial. Canhões, granadas, coronhadas de policiais coloniais, a diferença 

extrema entre as cidades do colono e do colonizado, os desejos do colonizado de querer 

estar no lugar daquele que o subjuga, o medo do colonizador de uma revolução chefiada 

pelos colonizados são exemplos da relação extremamente conflituosa nas colônias que 

Fanon pôde observar e analisar empiricamente. 

Os processos de colonização de territórios como África, onde Fanon (1979; 2008) 

esteve envolvido diretamente na luta da independência da Argélia – inicialmente como 

psiquiatra de combatentes e, posteriormente, na luta anticolonial – são associados 

diretamente com o racismo como estrutura social. O colonizado – negro, indígena e árabe 

– não é tratado como homem nas relações estabelecidas pela colônia que deixam sempre 

marcas profundas de desumanização e sentimento de revolta nos subjugados. 

Fanon (1979; 2008) analisa essa relação com o horizonte de libertação desses 

processos no sentido de gestação de um novo homem que romperia os laços com o colono 
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de forma violenta em semelhança ao cotidiano na colônia. Diversos processos de 

independência tanto na África quanto na Ásia tomaram os escritos de Fanon (1979) como 

ideias balizares para seus empreendimentos contra os impérios europeus marcando 

profundamente a história do século XX. Sobre a violência, diz Fanon (1979, p. 30): 

 

A violência que presidiu ao arranjo do mundo colonial, que ritmou 

incansavelmente a destruição das formas sociais indígenas, que arrasou 

completamente os sistemas de referências da economia, os modos da aparência 

e do vestuário, será reivindicada e assumida pelo colonizado no momento em 

que, decidindo ser a história em atos a massa colonizada se engolfar nas 

cidades interditas. 

 

 Os processos do colonialismo e racismo foram empreendidos no sentido de 

desumanizar por meio da animalização dos colonizados no intuito de tornar pessoas 

apenas massas amorfas controladas em todos os aspectos da vida na colônia. Porém, como 

Fanon (1979) destaca, o colonizado com sua consciência de humanidade observa as 

atitudes dos colonos enquanto se prepara para o sepultamento do mundo colonial e toda 

sua visão maniqueísta sobre a sociedade. 

 Os traumas e mazelas psíquicas sobre o colonizado a partir dos processos de 

colonialismo e racismo são causados pelo colono branco num sistema colonial amplo que 

abrange todos os níveis da vida social. O abismo entre colonizado e colono é vivenciado 

dia a dia na colônia e absorvido nas pessoas envolvidas nesse processo criado e gestado 

pelo branco. “A inferiorização é correlato nativo da superiorização europeia. Precisamos 

ter coragem de dizer: é o racista que cria o inferiorizado.” (FANON, 2008, p. 90; grifo 

do autor) 

 Pela própria formação psiquiátrica de Fanon (1979; 2008), os estudos do 

intelectual negro apontam para a resolução dos problemas coloniais pela via da 

descolonização por meio da violência com um destaque para o processo de mudança 

radical das mentes dos colonizados. A superação mental dos traumas infringidos pelo 

colonizador branco nas populações negras e não-brancas sob jugo colonial é passo 

imprescindível para a descolonização de fato e criação de um “novo homem”1 num 

mundo em que a racialização não pautará mais as diferenças. 

                                            
1 O desejo de um “novo homem” foi lema político após a independência de inúmeros países africanos na 

segunda metade do século XX.  
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 Toda essa complexidade mental marcada pelas mazelas do colonialismo e racismo 

apontadas pelo estudo exemplar de Fanon (1979; 2008) tem implicações em outros 

contextos geográficos marcados também por experiências de caráter colonial e racial 

como no Brasil. Quando analisamos as diretrizes e ideias contidas nas leis 10.639/03 e 

11.645/08 e outras legislações no mesmo sentido evidenciamos esforços de movimentos 

sociais ligados às comunidades negra e indígena para superação de mazelas oriundas da 

colonização histórica do que é hoje o Brasil e o racismo subsequente na sociedade 

moderna localizada aqui. 

 A produção antirracista na área de Educação e afins produzida fundamentalmente 

por intelectuais negras e negros caminha no sentido de superação do racismo e construção 

de novas relações sociais pautadas na valorização da diferença e reparação histórica. 

Experiências educadoras voltadas para a população negra e de combate ao racismo são 

registradas historicamente desde, ao menos, o período da escravidão no Brasil com, 

inclusive, escolas de formação exclusiva para “meninos pretos e pardos” (SILVA, 2000; 

FERREIRA, 2008). 

 No decorrer do pós-abolição e, sobretudo, no período de atuação do Movimento 

Negro organizado na segunda metade do século XX, professores e professoras, com 

destaque para os negros, formulam e executam perspectivas de combate ao racismo 

diariamente nas escolas. Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva é um desses exemplos de 

professora negra atuante pela produção de conhecimento aliado à militância antirracista 

na formação de professores, projetos e ideias para a Educação das Relações Étnico-

Raciais. 

 Dos estudos da professora Petronilha Gonçalves (2011), podemos destacar o 

conceito de “enegrecer” como perspectiva para a educação brasileira no sentido de 

combate e superação das mazelas discriminatórias do racismo que geram amplas 

desigualdades na sociedade. Diz Petronilha Gonçalves e Silva (2011, p. 123): 

 

Depois de muitas histórias e análises, constatamos que o objetivo de atuação 

de professores negros que conhecíamos, de modo particular de professoras, era 

enegrecer as escolas, não como antônimo de embranquecer, não para absorver 

os brancos a um modo de ser negro. O que tinha em mente, enquanto 

afrodescendentes, era que os brasileiros viessem a conhecer os legados 

africanos no Brasil e, por isso, esperávamos, passassem a valorizá-los. 

Tínhamos o propósito de divulgar informações e incentivar professores de 

diferentes pertencimentos étnico-raciais a construir modos de ensinar capazes 

de desmontar justificativas socialmente aceitas para a miséria, o racismo, o 

sexismo, a destruição do meio ambiente, as guerras. Dessa forma, indicávamos 
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caminhos para uma pedagogia que combatesse o racismo e toda sorte de 

discriminações. 

 

 Nesse sentido, as atuações do Movimento Negro e outros agentes engajados na 

luta antirracista por meio da educação somaram-se para os objetivos apresentados por 

Petronilha Gonçalves (2011) de forma ampla chegando a culminar em políticas públicas 

de caráter nacional concretizadas nas ações afirmativas implementadas no século XXI. 

Tanto as mudanças na Lei de Diretrizes e Bases da Educação propostas pelas leis 

10.639/03 e 11.645/08 quanto a Lei 12.711/2012 de cotas raciais para o ingresso em 

instituições federais impactam em mudanças concretas e, sobretudo, sinalizam para 

horizontes mais amplos de maiores conquistas no que concerne o combate ao racismo no 

Brasil por meio da educação. 

 A partir dessas conquistas se tornou mais do que urgente, obrigatório por lei, 

repensar currículos e práticas docentes que pudessem estar de acordo com uma educação 

antirracista que denuncia o racismo, mas, sobretudo, valoriza a história da África e dos 

africanos e seus descendentes no Brasil em todos os aspectos sociais. Dessa maneira, 

produções nas áreas da história, economia, ciências, artes e um olhar não-folclorizado 

para práticas populares negras se tornaram imprescindíveis para a efetiva implementação 

das ações afirmativas mencionadas.  

 É necessário atentar que as mudanças propostas pelas legislações em vigor não 

indicam apenas inserção de novos conteúdos em currículos escolares, pois propõem 

mudanças estruturais nas práticas docentes e novas relações com o conhecimento. Há aqui 

um ponto importante quando pensamos em uma educação antirracista, pois é urgente criar 

vias distintas por meio de epistemologias negadas historicamente na sociedade brasileira, 

sobretudo, as de origem africana e indígena. Caminhar por vias distintas significa para 

Carlos Moore, intelectual negro com pesquisas abrangentes sobre a constituição do 

racismo, o seguinte: 

 

Segundo este mesmo autor (Carlos Moore), contar a história da África é dar 

um estatuto epistemológico aos povos subalternizados e deslocar o foco de 

constituição e dinâmica da própria formação do ocidente europeu e da nação 

brasileira.  

Essa desconstrução, ainda segundo o autor, pode gerar confusões e até uma 

reação conservadora, pois se trata de um profundo questionamento a uma 

interpretação histórica hegemônica que perpetrou uma “rejeição ontológica do 

outro” (MOORE, 2007 apud CANDAU; FERNANDES, 2007, p. 34). 
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 Os processos implementados para mudanças tão significativas se assemelham aos 

processos de “descolonização” das mentes analisado por Fanon (1979) nas lutas por 

independências em África e de “enegrecer” currículos e práticas como apontado por 

Petronilha Gonçalves e Silva (2011). Construir conhecimento por meio de novas 

epistemologias que foram negligenciadas pela produção de referencial europeu-branco-

colonizador se torna uma tarefa árdua caracterizada por um caminho marcado por um 

profundo estudo, incômodos necessários e atuação concreta. 

 Alguns podem chegar a dizer que a situação colonial que Fanon (1979) 

experimentou diverge muito da realidade atual brasileira, pois, em sua época, o intelectual 

martinicano estava envolvido numa guerra anticolonial. Porém, se nos atentarmos com 

um olhar que desnaturalize situações e condições cotidianos no que tange ao Brasil, 

vivemos uma situação de guerra explicitada pelo genocídio da população negra, 

especialmente a mais jovem (GOMES; LABORNE, 2018). 

 Vivemos um estado de sítio que segundo Achile Mbembe (2016) pode ser 

entendido como uma “necropolítica” que se traduz numa compreensão contemporânea 

sobre soberania nacional enquanto poderes estatais ou não, como milícias ou outros 

grupos armados, mas, que em comum, estabelecem quem deve morrer. No caso do Brasil, 

a juventude negra é alvo dessa política contemporânea marcada pela crueldade e números 

alarmantes de homicídios que tem como macrocausa o racismo (GOMES; LABORNE, 

2018). 

 Nesse sentido, com os princípios mencionados de “descolonização” de Fanon 

(1979) e de “enegrecer” de Petronilha Gonçalves (2011), esse trabalho dialoga com os 

marcos teóricos da Educação das Relações Étnico-Raciais que conjuga ação social e 

produção de conhecimento engajada no combate ao racismo com destaque para as 

relações entre epistemologias que regem saberes e práticas escolares. Vale ressaltar que 

podemos relacionar os estudos de Frantz Fanon (1979) e Petronilha Gonçalves e Silva 

(2011) no sentido de um processo de formação de uma nova sociedade marcada por 

relações raciais sadias em que brancos e negros possam aprender mutuamente sem 

desigualdades como as vivenciadas hoje em dia. Consta no documento de “Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana” que a professora Petronilha Gonçalves e 

Silva foi relatora: 
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Como bem salientou Frantz Fanon, os descendentes dos mercadores de 

escravos, dos senhores de ontem, não têm, hoje, de assumir culpa pelas 

desumanidades provocadas por seus antepassados. No entanto, têm eles a 

responsabilidade moral e política de combater o racismo, as discriminações e, 

juntamente com os que vêm sendo mantidos à margem, os negros, construir 

relações raciais e sociais sadias, em que todos cresçam e se realizem enquanto 

seres humanos e cidadãos. Não fossem por estas razões, eles a teriam de 

assumir, pelo fato de usufruírem do muito que o trabalho escravo possibilitou 

ao país. 

Assim sendo, a educação das relações étnico-raciais impõe aprendizagens 

entre brancos e negros, trocas de conhecimentos, quebra de desconfianças, 

projeto conjunto para construção de uma sociedade justa, igual, equânime. 

(BRASIL, 2004, p. 14) 

 

Sendo assim, o conhecimento produzido principalmente pela intelectualidade 

negra a respeito da educação das relações étnico-raciais e pelo diálogo direto com 

profissionais de educação envolvidos com a luta antirracista foi de extrema importância 

para a escrita desse trabalho e de futuras produções. 

 A “descolonização” explicitada por Fanon (1979) pode ser compreendida nesse 

trabalho como um exercício teórico de denúncia sobre a presença do racismo nos 

currículos escolares com destaque para as imagens mobilizadas em sala de aula. É 

necessário a compreensão de como o racismo opera no que tange ideias e imagens 

mobilizadas em sala de aula para ser possível montar estratégias que alertem sobre essa 

mazela e proponham novas concepções antirracistas. 

 “Enegrecer” nos termos de Petronilha Gonçalves (2011) é tarefa imprescindível 

para uma educação antirracista engajada na informação e valorização das heranças 

africanos que construíram o Brasil, mas que foram negadas e invisibilizadas 

sistematicamente. Agir nesse sentido é urgente frente às situações explicitadas acima 

causadas pelo racismo enquanto estrutura social que gera desigualdades amplas, traumas 

psíquicos e, no limite, a eliminação de corpos negros pela violência. 

 Para a compreensão mais ampla de como analisar as ideias tradicionalmente de 

origem europeia-branca-colonizadora mobilizadas na educação, e especialmente, no 

ensino de História, precisamos nos aprofundar sobre a construção histórica de tais 

concepções. Junto a isso a proposição de epistemologias negras calcadas na produção 

africana e afrodiaspórica de conhecimento se torna tarefa concomitante à denúncia de 

caráter epistêmico. 
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2.2 Decolonialidade: conceitos para uma produção antirracista 

 

 Para ampliar e operacionalizar a discussão, uma aproximação entre a produção 

antirracista de pesquisadores negros e negras e os conceitos do grupo 

“Modernidade/Colonialidade” se torna relevante nesse trabalho. Os conceitos que nos 

interessam e estarão permeando os relatos, análises e proposições que seguem nos 

capítulos são os de “racismo epistêmico” (GROSFOGUEL, 2007; NOGUERA, 2014), 

“colonialidade do saber” (LANDER, 2005; QUIJANO, 2005 apud OLIVEIRA; 

CANDAU, 2010), “desobediência epistêmica” (MIGNOLO, 2008) e “interculturalidade 

crítica” (WALSH, 2009). 

 As ideias e conceitos do grupo “Modernidade/Colonialidade” localizado na 

América Latina podem ser compreendidas num histórico de contestação à ordem colonial 

europeia e proposições de mudanças que vem desde os primeiros momentos de resistência 

em territórios não-europeus. Sistematicamente como pensamento acadêmico localizado 

em universidades e instituições similares, o chamado pós-colonialismo situado 

temporalmente na segunda metade do século XX foi tomando força com estudos como o 

de Frantz Fanon e outros intelectuais do chamado “Terceiro Mundo”2. 

 As críticas à produção de conhecimento e às ações imperialistas encabeçadas pela 

Europa sobre África e Ásia, com destaque também para a região do chamado Oriente 

Médio, colocaram em cheque toda uma tradição eurocentrada acadêmica e de visão de 

mundo. Tais estudos passaram a impactar em toda produção de conhecimento do planeta, 

inclusive nos maiores centros de pesquisa, alterando paradigmas por meio de novas 

pautas ligadas ao fim das inúmeras discriminações associadas ao colonialismo e o racismo 

– os chamados “Estudos de Área” surgem nesse momento especialmente localizados em 

universidades dos Estados Unidos da América. 

 Intelectuais da América Latina também passaram a produzir dentro dessa linha de 

contestação refletindo sobre as experiências históricas de suas sociedades de origem 

marcadas em sua fundação pela escravização negra e indígena tendo como pressupostos 

as ideias anteriores defendidas principalmente por intelectuais negros envolvidos nas 

lutas contra o colonialismo. O grupo “Modernidade/Colonialidade” teve seu início na 

década de 1990 por meio de encontros sucessivos conglomerando intelectuais de diversas 

                                            
2 Ressaltamos que é necessário atentar para uma genealogia do pensamento anti-colonial com princípios na 

luta da população negra em África e na Diáspora que conta com intelectuais negros do chamado Caribe 

negro como o antropólogo Anténor Firmin (1850 – 1911) que defendia a igualdade entre as raças e de Aimé 

Cesáire poeta e escritor do movimento da “negritude”, dentre outros. 
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áreas do conhecimento, mas unidos por uma crítica contundente ao eurocentrismo e 

racismo a partir de uma localidade latino-americana com forte expressão indígena e negra. 

 Segundo o grupo “Modernidade/Colonialidade”, a formação do mundo moderno 

– com marco no processo de colonização das Américas a partir do século XVI – é marcado 

por uma combinação entre capitalismo e racismo, chave explicativa para os genocídios 

realizados pela empresa colonial europeia. A modernidade europeia teria uma face 

ocultada que é a colonialidade marcada pela subjugação e eliminação de concepções e 

sujeitos outros, em especial africanos e indígenas, que não se conformaram às ideias 

europeias. 

 Os conceitos de “colonialidade do poder”, “colonialidade do saber” e 

“colonialidade do ser” são fundamentais para a compreensão das proposições do grupo 

latino-americano. A “colonialidade” exprime que apesar das relações coloniais terem sido 

encerradas, os aspectos do colonialismo ligados à exclusão e eliminação de sujeitos e 

epistemologias de origem africana e indígena persistem por inúmeros meios modernos. 

 

O conceito possui uma dupla pretensão. Por um lado, denuncia “a continuidade 

das formas coloniais de dominação após o fim das administrações coloniais, 

produzidas pelas culturas coloniais e pelas estruturas do sistema-mundo 

capitalista moderno/colonial” (Grosfoguel, 2008, p.126). Por outro, possui 

uma capacidade explicativa que atualiza e contemporiza processos que 

supostamente teriam sido apagados, assimilados ou superados pela 

modernidade. (BALLESTRIN, 2011, p. 99-100) 

 

 Dessa compreensão ampla, inúmeros estudiosos localizados na América Latina 

passaram a pautar o que chamamos de estudos ou um programa decolonial3 que exprime 

a proximidade com o pós-colonialismo, mas que reforça a localização latino-americana. 

Por um programa decolonial compreende-se não apenas a reflexão teórica sobre as 

situações da América Latina mesmo após o fim do colonialismo e escravização, mas, 

sobretudo, indica linhas de ação efetiva com inspiração direta em movimentos sociais 

como o Movimento Negro organizado, grupos indígenas, quilombolas, entre outros que 

operam os conceitos delineados pelos intelectuais decoloniais desde os primeiros 

momentos da colonização nas Américas. 

                                            
3 Novas perspectivas já falam em “contra-colonização” enquanto perspectiva teórica e de ação como na 

obra “Colonização, Quilombos: modos e significações” de Antônio Bispo dos Santos, o Nego Bispo, 

integrante do Quilombo de Saco-curtume em São João do Piauí/PI, Brasil. (Cf. SANTOS, Antônio Bispo 

dos. Colonização, quilombos: modos e significações. Brasília. INCTI, UnB, 2015.) 
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 A plataforma teórica oferecida pelo grupo “Modernidade/Colonialidade” pode ser 

uma importante contribuição no sentido da discussão sobre os conflitos e negociações 

ente diferentes epistemologias no contexto histórico delineado. E o trabalho com as ideias 

desse grupo se potencializam por meio de uma aproximação com os estudos realizados 

sobre a Educação das Relações Étnico-Raciais de intelectuais negros e negras situados no 

Brasil. 

 Nesse ponto, cabe ressaltar a produção afro-brasileira no campo das Ciências 

Sociais que se debruçaram diretamente sobre as mazelas que o racismo causa na 

sociedade brasileira como nos estudos do sociólogo Guerreiro Ramos (1995) e no 

intelectual Abdias do Nascimento (2019). Tais estudos são marcados por profundas 

reflexões sobre as relações raciais no Brasil sendo base para a luta histórica contra o 

racismo do movimento negro e para as recentes conquistas em termos de políticas 

públicas de reparação histórica e valorização do legado africano. 

A aproximação teórica entre a área de Educação das Relações Étnico-Raciais com 

foco na Educação Básica brasileira e os estudos decoloniais favorece uma visão ampla 

dos processos que concernem aos impactos do racismo no conhecimento estruturante da 

educação em todos os níveis. Os conceitos decolonais contribuem para uma compreensão 

mais objetiva a respeito de como a “colonialidade” marcada pelo racismo opera 

constantemente em sociedades como a brasileira. Já os estudos da intelectualidade negra 

brasileira também oferecem aparato teórico no mesmo sentido e conseguem ir além num 

olhar localizado a partir do Brasil e na proposição de ações de combate ao racismo em 

diferentes níveis da vida social. 

 Como mencionado, um dos conceitos decoloniais mobilizados para o estudo que 

segue é o de “colonialidade do saber”, fundamental para compreender as relações entre 

epistemologias no que concerne ao advento da modernidade/colonialidade. 

Compreendemos a “colonialidade do saber” (QUIJANO, 2005 apud OLIVEIRA; 

CANDAU, 2010) enquanto repressão de epistemologias não-europeias ao negar o legado 

intelectual e histórico de povos africanos4, reduzindo-os, por sua vez, à categoria de 

primitivos e irracionais, pois pertencem a “outra raça”. 

                                            
4 Delimitamos as epistemologias negras (africanas e afrodiaspóricas), pois são as que mais nos interessa 

nesse trabalho. Porém, estamos conscientes de que epistemologias indígenas e outras não-europeias passam 

por processos similares frente à “colonialidade do saber” e também exprimem formas de resistência, 

inclusive em articulação com movimentos negros. 
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 Negar a existência devidamente comprovada de civilizações africanas dos mais 

diversos tipos como a do Egito Antigo Negro (DIOP, 1955) é uma das estratégias da 

colonialidade para atestar a universalidade do homem branco europeu. A partir da 

negação conseguiu-se construir a afirmação da universalidade europeia a partir do século 

XVI, ideia que se consolidou por meio da brutal colonização de territórios como das 

Américas e África, porém que não se tornou homogênea devido à resistência de povos 

africanos e indígenas e seus descendentes. 

 O aniquilamento sistemático por meio da colonização de diferentes formas de 

conhecimento produzidas por africanos e indígenas se deu por inúmeras formas 

começando pela destruição do “sagrado” dessas sociedades com impactos também nas 

estruturas econômicas, políticas e sociais. Essa destruição esteve combinada com a 

negação de epistemologias distintas àquelas de origem europeia-branca por meio de 

silenciamentos daquilo que ainda resistiu ao mesmo tempo que se construía a ideia de 

uma identidade branca europeia ligada à modernidade (DUSSEL, 2005). 

 A “colonialidade do saber” apesar do fim do processo colonizador stricto sensu 

persiste em outras esferas no período contemporâneo com destaque para os currículos e 

práticas escolares que negam o conhecimento produzido por negros e indígenas. A 

invisibilidade naturalizada de temas ligados à história do negro no Brasil e no mundo é 

uma das maneiras de perpetuação da ideia de centralidade da história da Europa como 

única e importante a ser ensinada e aprendida – afirmação que também pode ser 

compreendida como “racismo epistêmico” (GROSFOGUEL, 2007; NOGUERA, 2014). 

 A categoria de “racismo epistêmico” expressa um tipo de racismo mais sorrateiro 

nas relações de poder, visto que se encontra operando à nível da produção de 

conhecimento. O “racismo epistêmico” afirma a hegemonia epistemológica da 

modernidade europeia, ou seja, a tradição de pensamento de homens brancos ocidentais 

como única a ser legitimada como conhecimento válido e universal. 

 O “racismo epistêmico” opera como um “um conjunto de dispositivos, práticas e 

estratégias que recusam a validade das justificativas feitas a partir de referenciais 

filosóficos, históricos, científicos e culturais que não sejam ocidentais, baseadas em 

critérios raciais” (NOGUERA, 2014, p. 27 apud PORTO, 2019, p. 260). Dessa forma, foi 

possível historicamente desde o século XVI estabelecer o conhecimento de origem branca 

europeia como o único reconhecido, legitimado e a ser propagado como uma produção 

supostamente objetiva, neutra e universal. O intelectual latino-americano Ramón 

Grosfoguel (2007, p. 32-33) diz o seguinte sobre “racismo epistêmico”: 
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O privilégio epistêmico dos brancos foi consagrado e normalizado com a 

colonização das Américas no final do século XV. Desde renomear o mundo 

com a cosmologia cristã (Europa, África, Ásia e, mais tarde, América), 

caracterizando todo conhecimento ou saber não-cristão como produto do 

demônio, até assumir, a partir de seu provincianismo europeu, que somente 

pela tradição greco-romana, passando pelo renascimento, o iluminismo e as 

ciências ocidentais, é que se pode atingir a “verdade” e “universalidade”, 

inferiorizando todas as tradições “outras” (que no século XVI foram 

caracterizadas como “bárbaras”, convertidas no século XIX em “primitivas”, 

no século XX em “subdesenvolvidas” e no início do século XXI em 

“antidemocráticas”), o privilégio epistêmico das indentity politics brancas 

eurocentradas foi normalizado ao ponto invisibilizar-se como identity politics 

hegemônicas. 

 

 As implicações da operação de conceitos como de “racismo epistêmico” e 

“colonialidade do saber” são as mais variadas, mas todas marcadas pela eliminação das 

epistemologias não-europeias, com destaque para as de origem africana e indígena, e 

construção de uma afirmação da episteme europeia branca como única válida e 

legitimada. Nos currículos e práticas escolares, infelizmente é comum observar a 

operação desses conceitos, visto que histórias, perspectivas e temas localizados na Europa 

branca são recorrentemente valorizados como os principais referenciais para estudantes.  

 Traçar estratégias de atuação para a subversão dessas lógicas perversas de 

eliminação dos conhecimentos africanos e afrodiaspóricos que culminam na 

desumanização e destruição de corpos negros é tarefa urgente. Para isso, epistemologias 

outras devem ser rememoradas e reinventadas de acordo com as transformações históricas 

que ocorrem constantemente no mundo e nas escolas criando assim “rotas de fuga” frente 

à “colonialidade do saber” e ao “racismo epistêmico”. 

 Outros dois conceitos do grupo “Modernidade/Colonialidade” sinalizam para a 

construção de outras epistemes que valorizem conhecimentos negros e indígenas como 

válidos e legítimos, são eles: “desobediência epistêmica” (MIGNOLO, 2008) e 

“interculturalidade crítica” (WALSH, 2009). Esses conceitos indicam caminhos distintos 

em meio a uma produção de conhecimento marcada pela hegemonia da modernidade 

europeia em detrimento de outras epistemologias. 

 A “desobediência epistêmica” é uma opção de desvinculamento dos referenciais 

europeus modernos construídos historicamente pela negação e destruição de outras 

epistemologias principalmente aquelas encontradas nas Américas, África e Diáspora 

Africana. Isso não quer dizer excluir todo o conhecimento produzido a partir da Europa, 
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mas pensa-lo a partir de uma perspectiva crítica de origem não-europeia que reconheça 

os conflitos, negociações e diálogos. 

 A opção pela “desobediência epistêmica” pode ser compreendida como posição 

política e é melhor explicitada nas palavras de Walter Mignolo. Diz Mignolo (2008, p. 

290) sobre a “desobediência epistêmica”: 

 

A opção descolonial é epistêmica, ou seja, ela se desvincula dos fundamentos 

genuínos dos conceitos ocidentais e da acumulação de conhecimento. Por 

desvinculamento epistêmico não quero dizer abandono ou ignorância do que 

já foi institucionalizado por todo o planeta (por exemplo, veja o que acontece 

agora nas universidades chinesas e na institucionalização do conhecimento). 

Pretendo substituir a geo- e a política de Estado de conhecimento de seu 

fundamento na história imperial do Ocidente dos últimos cinco séculos, pela 

geo-política e a política de Estado de pessoas, línguas, religiões, conceitos 

políticos e econômicos, subjetividades, etc., que foram racializadas (ou seja, 

sua óbvia humanidade foi negada). 

 

 A “desobediência epistêmica” é um conceito que pode ser associado diretamente 

ao de “interculturalidade crítica”, visto que ao subverter às hierarquias epistêmicas 

pautadas pela modernidade europeia podemos caminhar no sentido de colocar lado a lado 

epistemes diversas. Explicitar os conflitos, negociações e possíveis diálogos entre as 

epistemologias considerando a construção histórica das relações entre elas é necessário 

para avançar num projeto de sociedade antirracista e que humanize sujeitos. 

 O conceito de “interculturalidade crítica” realoca enfoques, pensamentos e ações 

podendo resultar no que a intelectual Catherine Walsh afirma como “pensamento de 

fronteira”. Diz Oliveira e Candau (2010, p. 25) sobre essa ideia: 

 

O pensamento de fronteira significa tornar visíveis outras lógicas e formas de 

pensar, diferentes da lógica eurocêntrica dominante. O pensamento de fronteira 

se preocupa com o pensamento dominante, mantendo-o como referência, como 

vimos em Fanon, mas sujeitando-o ao constante questionamento e 

introduzindo nele outras histórias e modos de pensar. Walsh considera essa 

perspectiva como componente de um projeto intercultural e decolonizador, 

permitindo uma nova relação entre conhecimento útil e necessário na luta pela 

decolonização epistêmica. 

 

 A “interculturalidade crítica” é uma ideia que tem correspondência na realidade 

histórica de povos descendentes de africanos e indígenas que para subverter às lógicas de 

escravização e colonização operaram com o repertório europeu de maneira a se 

apropriarem de conceitos e concepções nos seus cotidianos e episódios marcantes de 
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resistência e resiliência. Intelectuais como Catherine Walsh observam tais experiências e 

concepções expressas historicamente, inclusive de maneira escrita como manifestos 

indígenas contra colonizadores, e sistematizam tais ideias no sentido de estabelecer uma 

produção acadêmica também pautada por esses referenciais. 

 O conceito de “interculturalidade crítica” é uma das ideias fundamentais para uma 

pedagogia decolonial com referência num diálogo entre Frantz Fanon e Paulo Freire 

(WALSH, 2009) no combate aos processos de desumanização encaminhados pelo 

imperialismo, colonialismo e racismo. Nesse sentido, a “interculturalidade crítica” pode 

ser operada pelos docentes no intuito de humanização de todos os participantes no 

processo pedagógico a partir de uma educação pautada na “diferença” (OLIVEIRA; 

CANDAU, 2010, p. 23) com destaque para os estudantes em níveis básicos de educação. 

 As mudanças indicadas acima a partir da discussão decolonial numa perspectiva 

antirracista na educação básica no Brasil podem ocorrer, mas, sem dúvida como já consta 

em estudos e relatos diários, não é tarefa fácil. Nesse sentido, as ideias de Fanon (1979; 

2008) contribuem na compreensão de que transformações baseadas no combate ao 

racismo não ocorrerão facilmente, pois o processo que constituiu tamanhas relações 

desiguais foi brutalmente violento e ainda o é. 

 A violência é marca fundamental no racismo, inclusive naqueles como o 

epistemológico, pois apaga sumariamente corpos negros dos lugares de produção de 

conhecimento numa associação à irracionalidade e primitivismo. Dessa forma, a 

plataforma teórica mobilizada aqui deve estar em prol de uma educação intercultural 

crítica que tenha como pedra fundamental o combate às desigualdades raciais que se 

manifestam das mais diversas maneiras. 

 Para além dos conceitos teóricos, cabe introduzir nesse capítulo um tópico que 

marcou as experiências realizadas em sala de aula e as páginas que seguem enquanto 

análises e proposições pedagógicas. Esse tópico se refere à mobilização da estética negra 

em sua forma de arte africana e afrodiaspórica para a aplicação dos conceitos estudados 

numa perspectiva antirracista na educação básica. 

 

2.3 Estética negra: arte africana e afrodiaspórica 
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 Quando falamos em estética negra, uma das primeiras ideias que pode vir à mente 

são as características do corpo negro com destaque para a cor da pele, o cabelo e outras 

qualidades físicas atribuídas à população negra. O corpo é fundamental, de forma 

consciente ou não, no estar no mundo, pois tem importância natural e simbólica (GOMES, 

2002, p. 41) em todos os níveis da vida em sociedade.  

 Nas instituições escolares, com destaque para a infância e juventude, o corpo de 

crianças e adolescentes se transforma rapidamente e pode ser alvo de olhares e 

comentários dos mais diversos tipos. Porém, quando nos detemos nas experiências 

escolares de pessoas negras, o corpo e a estética negra que carrega é rememorado muitas 

vezes com sofrimento por situações discriminatórias raciais vivenciadas na escola.  

Gomes (2002) investigou o impacto de narrativas sobre a estética negra expressa 

pelo corpo e o cabelo crespo em trajetórias escolares de indivíduos negros que hoje já são 

adultos. Dentre os depoimentos analisados por Gomes, muitos ressaltam o desgosto na 

infância em ter que, por exemplo, desembaraçar e trançar os cabelos devido aos puxões e 

pressões do pente, mas a pesquisadora observa tal fenômeno, numa aproximação entre 

educação e antropologia, destacando também um viés de ensinamentos e cuidados 

específicos da comunidade negra.  

Na escola, o imperativo é uniformizar-se, se apresentar fisicamente dentro de um 

padrão que se remete geralmente à figura de um aluno branco, visto que estaria de acordo 

com a ordem exigida pela instituição. Sendo assim, estéticas negras expressas 

inevitavelmente pelos corpos de crianças e jovens negros subvertem a ordem exigida sem 

necessariamente terem consciência de tal aspecto. Sobre a mudança entre o espaço da 

casa para a escola de crianças negras, Gomes (2002, p. 45) exemplifica e avança no 

debate: 

 

Se antes a aparência da criança negra, com sua cabeleira crespa, solta e 

despenteada, era algo comum entre a vizinhança e coleguinhas negros, com a 

entrada para a escola essa situação muda. A escola impõe padrões de currículo, 

de conhecimento, de comportamentos e também de estética. Para estar dentro 

da escola é preciso apresentar-se fisicamente dentro de um padrão, 

uniformizar-se. A exigência de cuidar da aparência é reiterada, e os argumentos 

para tal nem sempre apresentam um conteúdo racial explícito. Muitas vezes 

esse conteúdo é mascarado pelo apelo às normas e aos preceitos higienistas. 

Existe, no interior do espaço escolar, uma determinada representação do que é 

ser negro, presente nos livros didáticos, nos discursos, nas relações 

pedagógicas, nos cartazes afixados nos murais da escola, nas relações 

professor/a e aluno/a e dos alunos/as entre si. (...) a questão racial existe na 

escola por meio da sua ausência e do seu silenciamento. 
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 Como Nilma Lino Gomes exemplifica acima, a estética negra encarnada no corpo 

de crianças e jovens negros extrapola o aspecto da aparência física, pois impacta também 

em termos curriculares, pedagógicos e, sobretudo, de conhecimentos. A estética negra 

rejeitada em estudantes negros por meio de exigências de “arrumar o cabelo”, piadas e 

apelidos discriminatórios de cunho racial tem correspondência na negação, também por 

meios estéticos, de imagens e figuras negras nos currículos e práticas escolares. 

 A estética negra ampliada para a arte negra compreendida entre africana e 

afrodiaspórica passa também por um processo de negação sendo geralmente considerada 

“menor” e adjetivada como “artesanato” de forma pejorativa. Na história da África e dos 

africanos em diáspora, objetos artísticos produzidos em lógicas distintas da ocidental 

foram sistematicamente pilhados, roubados e destruídos pelas potências europeias 

imperialistas.  

 Há um desconhecimento generalizado sobre a produção artística negra construído 

para a afirmação de apenas uma lógica estética considerada como legítima e bela: a branca 

de origem europeia. Objetos criados por mãos de artistas africanos e afrodiaspóricos 

marcados por uma estética negra que alia padrões artísticos com vida cotidiana foram 

constantemente considerados primitivos ao ponto de serem destruídos por europeus. 

Araujo, artista plástico e diretor do Museu Afro Brasil em São Paulo, tem algumas 

considerações interessantes no sentido de compreensão sobre arte africana que podemos 

alargar para pensar estética negra. No depoimento de Araujo colhido por Bevilacqua e 

Silva (2015, p. 5): 

 

Essa arte é produzida por um ato livre de criação. Dir-se-ia que ela contemplou 

exatamente os interesses modernistas porque ela tinha a capacidade de fazer a 

mediação, por um lado, entre o mundo perceptivo dos objetos com suas formas 

regulares e irregulares e, por outro, a profusão da imaginação humana; 

mediação esta em que são indistintos na experiência o sagrado e o profano. 

Esta arte experimenta a liberdade dentro de um rigor da tradição, que não é 

acadêmica, mas não deixa de ter sua rigidez porque nos seus cânones ela é 

voltada para o domínio de um “outro mundo” – o respeito absoluto pelo mundo 

da ancestralidade. Esta arte é também universal na medida em que atinge essa 

liberdade criadora que é o ato consciente do artista ao produzir a obra. E eu 

disse aqui “a” obra e não “sua” obra, porque aquela arte que foi produzida não 

pertence ao artista que a produziu senão a todos. Aquela obra pertence a seu 

povo e podemos dizer, por extensão, que aquela obra pertence à humanidade. 

 

 Dessa maneira, a estética negra está à serviço de uma comunidade ampla, pois sua 

expressão concreta em objetos ou mesmo em tranças na cabeça de uma menina negra se 

conectam a valores ancestrais que vão muito além de padrões estéticos pautados pelo 
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Ocidente. A lógica da estética negra se torna viva pela circulação do conhecimento 

artístico entre inúmeros indivíduos em conjunto não sendo feita para ficar paralisada ou 

não visualizada dentro de salas de exposição pouco acessíveis. 

 É necessário ressaltar que apesar do depoimento de Emanoel Araujo, a arte negra 

tanto em África quanto na Diáspora africana também é marcada por conflitos, 

negociações e disputas internas aos seus próprios meios de circulação. Pontuamos tal 

aspecto para evitarmos cair em armadilhas ao reduzir a cultura africana e afrodiaspórica 

em aspectos positivos quase idílicos resultando numa desumanização de sujeitos 

conscientes de interesses, conflitos e objetivos diversos dentro de suas sociedades. 

 As características da arte africana elencadas por Emanoel Araujo podem ser 

compreendidas como heranças trazidas por africanos escravizados para o Brasil e 

Américas, no geral. Dessa forma, é necessário contar as histórias silenciadas de artistas 

negros que produziram arte nos moldes comentados e que não se encontram nos 

currículos e práticas escolares independente de cada disciplina. 

Abdias Nascimento, um dos expoentes nas iniciativas de organização das artes 

plásticas negras no Brasil, já alertava para a urgência da compreensão de obras negras por 

analistas negros que não estivessem alinhados com a percepção ocidental branca sobre 

arte já descrita acima. Diz Nascimento (2019, p. 168): 

 

A comunidade negra no Brasil, assim como tem produzido tanto criadores, 

precisa contar também com seus próprios analistas e teóricos para elaborar 

juízo crítico do acervo que os africanos nos deixaram. A mim coube esta 

modesta incumbência de registrar alguns nomes e transmiti-los aos meus 

irmãos negros não familiarizados com a história das artes plásticas no Brasil, 

a fim de que esta parte da criatividade afro-brasileira não permaneça ausente 

da memória da nossa comunidade. 

 

 A estética negra expressa tanto em obras de artes como pinturas quanto no 

trançado no cabelo feito por mulheres negras carrega consigo significados e valores que 

fortalecem os laços entre Brasil e África tornando visível o protagonismo negro na 

produção desse tipo de conhecimento e tantos outros, visto que tais obras não são apenas 

artísticas. O conhecimento expresso pela estética negra deve ser valorizado e mobilizado 

constantemente nos espaços educacionais para a formação de subjetividades, com 

destaque para aquelas de estudantes negros, e de uma postura antirracista frente ao mundo 

com impacto em toda comunidade escolar. 

 O “arrumar o cabelo para ir à escola” relembrado muitas vezes como um momento 

de dor e sofrimento por alguns entrevistados por Nilma Lino Gomes também pode ser 
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compreendido, segundo a autora, como um dos primeiros momentos de cuidado realizado 

dentro da comunidade negra. O ato de trançar, por exemplo, é carregado se significados 

ancestrais entre sujeitos negros, sendo assim, essa e outras imagens da estética negra 

devem ser ressaltadas nos espaços educacionais. 

 As imagens são importantes recursos para a construção de concepções e ideias 

sobre mundo, se mobilizarmos figuras concebidas numa estética negra ligada à 

ancestralidade e vida para estudantes, podemos caminhar no sentido de uma educação 

antirracista e decolonial. A estética negra com toda sua amplitude de produção e alcance 

é grande aliada no combate aos processos que, segundo Fanon (1979), o colonialismo e 

o racismo causam em jovens negros e negras. 

O trabalho que segue tem por elemento mobilizador obras de arte africana e 

afrodiaspórica produzidas contemporaneamente e marcadas pelos valores estéticos 

negros pautados acima. Tais obras disputam narrativas e expressam epistemologias 

distintas das de origem branca-ocidental, pois escararam conflitos, negociam e dialogam 

com os cânones europeus se tornando assim recursos imprescindíveis para o ensino de 

História de maneira antirracista e decolonial. 
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3 ARTE AFRICANA E AFRODIASPÓRICA NO ENSINO DE HISTÓRIA 

DA ÁFRICA 

 

Este capítulo tem por objetivo relatar, analisar e propor formas para o conteúdo a 

respeito da história do continente africano entre os séculos X e XV na disciplina História 

do Ensino Básico por um viés antirracista e decolonial. Nesta parte do trabalho, os relatos, 

análises e proposições que seguem estão em diálogo com dois conceitos fundamentais 

para o pensamento decolonial: “racismo epistêmico” (GROSFOGUEL, 2007; 

NOGUERA, 2014) e “colonialidade do saber” (LANDER, 2005; QUIJANO, 2005 apud 

OLIVEIRA; CANDAU, 2010). Para além do mencionado, a arte africana e afrodiaspórica 

também tomará importante papel no ensino e construção da temática mencionada 

enquanto elemento mobilizador. 

Para refletirmos acerca de como o “racismo epistêmico” e a “colonialidade do 

saber” operam no ensino de História levamos em consideração as reflexões do grupo 

“Modernidade/Colonialidade” (BALLESTRIN, 2013) sobre a análise da constituição da 

modernidade europeia/colonial/racista nas Américas. Como mencionado, a modernidade 

europeia teria uma face oculta calcada no extermínio nas epistemologias negras e 

indígenas nos processos de colonização de mentes, corpos e territórios iniciados no século 

XVI.  

A modernidade europeia ainda muito valorizada como momento de emancipação 

do ser humano no sentido do progresso civilizacional se daria às custas da eliminação de 

outras epistemologias não-ocidentais. Os conceitos de “racismo epistêmico” e 

“colonialidade do saber” contribuem para a compreensão teórica desses processos 

violentos e concretos que atravessam diversos níveis da vida social, inclusive, o escolar. 

Esses conceitos também operam nos currículos de História e nas práticas docentes 

na área ainda por silenciamentos ou pouca relevância dada à história da África e temas 

correlatos mesmo com mudanças visíveis nesse quadro desde a promulgação da lei 

10.639/03. O avanço no debate toma maior proporção se considerarmos as relações 

históricas entre África e Brasil e o caráter legislativo da obrigatoriedade da história da 

África e da cultura afro-brasileira em toda rede de ensino do país com referência nas leis 

10.639/03 e 11.645/08.  
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No Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (CAp – 

UFRJ), escola de referência na cidade e à nível nacional, o conteúdo relacionado à história 

da África no 1º ano do Ensino Médio regular surge explicitamente no módulo “O 

Continente Africano entre os séculos X e XV”. Dependendo da abordagem do docente, 

surge também nos temas relacionados ao “Mundo árabe-muçulmano: formação e 

expansão (séc. VII – XIII)”, “Expansão marítima europeia (séc. XV – XVI)” e 

“Colonização europeia nas Américas (séc. XVI – XVIII)”. 

No primeiro trimestre letivo de 2018, os temas tratados foram os seguintes: 

“Introdução ao Estudo da História: historiadores, fontes e métodos”, “Mundo árabe-

muçulmano: formação e expansão (séc. VII – XIII)” e “O Continente africano entre os 

séculos X e XV”. No segundo trimestre, a Idade Média europeia surge como um 

antecedente para os estudos mais aprofundados por parte dos estudantes a respeito da 

modernidade europeia, com destaque para o Renascimento cultural, a formação dos 

Estados monárquicos europeus, as Reformas Religiosas e o Mercantilismo. Já no terceiro 

trimestre, os módulos curriculares giram em torno dos processos de colonização das 

Américas em termos econômicos, sociais, políticos e culturais entre os séculos XVI e 

XVIII. 

A temática acerca dos povos indígenas nas Américas também surge no segundo 

trimestre numa afirmação e estudo acerca da existência de sociedades antes da chegada 

dos europeus no continente – ponto avançado para muitas abordagens tradicionais. 

Apesar desse ponto relevante, o programa curricular para o segmento mencionado é 

marcado pelo estudo da modernidade europeia, processo importante de ser estudado com 

atenção, pois se configura como momento fecundo para as relações étnico-raciais da 

atualidade. 

Cabe aqui, um ponto importante no que concerne ao conceito de modernidade 

europeia tal como é articulado geralmente na historiografia e currículos escolares 

tradicionais. A modernidade europeia se refere a um processo amplo localizado na parte 

ocidental da Europa marcado por uma crença gradualmente absoluta nas ações do homem 

para transformação progressista de tudo no mundo. Ao se distanciar um pouco dos valores 

medievais de relações sociais cristãs, a filosofia do Humanismo cresceu espantosamente 

gestando um movimento de centralidade no homem individualizado que teria ápices em 

revoluções como a Francesa de 1789 com impactos até os dias atuais. 

Toda essa tradição de pensamento é geralmente localizada exclusivamente na 

Europa, porém evidencia-se que o foco na centralidade do homem de origem europeia se 
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deu também em função dos processos de colonização encaminhados por nações como 

Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda nas Américas. O contato com povos 

diversos não-cristãos e não-brancos como africanos e indígenas acarretou para os 

pensadores europeus um grande problema na sua formulação de centralidade do homem 

europeu, pois outras formas de pensar e agir no mundo surgiam a partir dos contatos mais 

intensos. 

A maneira escolhida de lidar com sociedades distintas da europeia ocidental foi 

aquela baseada na diferenciação ontológica questionada a todo tempo e, consequente, 

intenção civilizatória para indígenas considerados passíveis desse tipo de processo e 

escravização de africanos. Tais posturas culminariam em processos violentos de 

extermínio de epistemologias e corpos africanos e indígenas ao passo que se poderia 

afirmar a universalidade do modo de pensar e viver europeu, cristão, ocidental e branco. 

Esse outro lado da modernidade europeia geralmente é ocultado quando 

estudamos tais processos nos detendo apenas na emancipação de uma suposta 

humanidade sem contextualização histórica mais ampla. O grupo de intelectuais da 

“Modernidade/Colonialidade” contribui para a compreensão de que a modernidade 

europeia não pode ser pensada sem a colonialidade e propõe vias de superar tais mazelas 

por meio de epistemologias de origem indígena e negra como é possível identificar por 

conceitos como “desobediência epistêmica (MIGNOLO, 2008) e “interculturalidade 

crítica” (WALSH, 2009). 

Como o objetivo desse capítulo não é dissertar a respeito de como a 

modernidade/colonialidade operam em todo o currículo de História do CAp UFRJ, nos 

deteremos apenas em refletir acerca da experiência realizada pelo professor-autor desse 

trabalho. O processo de rememoração analítica dos planejamentos, execução e resultados 

obtidos com a temática trabalhada se torna uma tarefa interessante por conta do 

distanciamento estabelecido pelo tempo e pesquisa. Revisitaremos os planejamentos 

iniciais, o desenvolvimento da prática pedagógica e os resultados obtidos em consonância 

aos conceitos da decolonialidade com intuito propositivo de avanço nos debates expostos. 

 

3.1 Planejamento pedagógico 

 

O planejamento pedagógico (APÊNCIDE A – PLANO DE AULA I) para a 

execução do módulo “O Continente Africano entre os séculos X e XV”, tinha como 
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público de atuação turmas do 1º ano do Ensino Médio que disponham de três tempos 

semanais de cinquenta minutos cada. Para ministrar esse módulo programático, contamos 

com duas semanas definidas anteriormente ao passo que diminuímos tempos do conteúdo 

a respeito do período da história moderna europeia – escolha acertada em conjunto para 

uma melhor adequação do conteúdo programático de todo o ano letivo. 

Inúmeros temas podem ser tratados a respeito da história africana no período 

anterior aos contatos mais diretos com exploradores europeus, mas alguns tópicos se 

sobressaem: os reinos ou núcleos de poder centralizado na região do rio Níger como os 

de Gana, Mali e Songhai e sociedades sem a figura de um Estado na mesma localidade. 

Como parte dos estudantes era recém-chegada à escola pelo processo seletivo de prova e 

sorteio e possivelmente não teria tido contato com história africana, optamos por antes de 

tratar mais especificamente do reino do Mali, fazermos uma espécie de introdução ao 

estudo da história do continente. Alguns estudantes que já vinham do CAp tinham tido 

contato com a temática referida por volta do 7º ano do Ensino Fundamental, mas se tornou 

importante reforçarmos aspectos introdutórios. 

Do ponto de vista pragmático, inicialmente, partimos do tempo presente com 

imagens atuais de todos os cinquenta e quatro países africanos no sentido de apresentar a 

África contemporânea mesclando tradição e modernidade nas fotos expostas – atividade 

vivenciada pela primeira vez no curso de extensão Ererebá do Colégio Pedro II numa 

disciplina ministrada pela professora Alessandra Pio; seguimos a respeito de como se 

escreve e se escreveu a história do continente pelas fontes orais, documentos escritos e 

arqueologia; e, em seguida, realizamos o recorte entre os séculos X e XV com destaque 

para o Reino do Mali e sociedades próximas.  

Quando falamos em história da África e estendendo para qualquer outra temática, 

obter o conhecimento prévio dos estudantes sobre o assunto é tarefa imprescindível. Esse 

procedimento corriqueiro foi atrelado a uma atividade externa que tomou o protagonismo 

dentro do planejamento executado: a ida à exposição “Ex Africa” de arte africana 

contemporânea no Centro Cultural Banco do Brasil. Enquanto planejávamos na ponta do 

lápis os conteúdos a serem ministrados em sala de aula, pudemos visitar a exposição 

mencionada e refletimos sobre a possibilidade de levar os estudantes das turmas para uma 

visita coletiva como parte do planejamento pedagógico. Com a efetiva saída externa, o 

módulo programático giraria em torno da visita à exposição. 

Mas antes de entrarmos nos detalhes a respeito da exposição artística, ainda na 

sala de aula, como mencionado, questionamos os alunos para coletar os conhecimentos 



43 
 

 

prévios a respeito de África, da maneira mais ampla possível. No dia da visita à exposição 

que seria realizada no contraturno da tarde, reservamos momentos da aula para que todos 

respondessem em uma folha de caderno sem preocupações de certo ou errado, as 

seguintes perguntas: Quando falamos em África, no que vocês pensam? Da onde tiram 

essas informações? 

Inúmeras foram as respostas dadas, mas, de uma maneira geral, as lembranças e 

informações ocorridas giravam em torno de aspectos negativos e positivos, dentre alguns 

estereótipos, como: pobreza, doenças, fome de crianças, a paisagem da savana africana, 

riqueza, “cultura diferente”, negros, “Copa do Mundo”, comidas da culinária afro-

brasileira, entre outros aspectos. As fontes de informação seriam aquelas da internet, 

televisão, senso comum (explicitado dessa maneira) e da própria escola. De uma maneira 

geral, os estudantes afirmavam a diversidade existente em África nas paisagens, culturas 

e etnias, alguns ressaltavam que existiam aspectos em comum entre os africanos mesmo 

que não conseguissem nomeá-los exatamente. Outros indicavam ainda os estereótipos 

existentes que identificavam difíceis de superar devido à mídia, por exemplo, uma aluna 

disse ter muita dificuldade em pensar em grandes cidades e metrópoles na África ou 

mesmo as imagens únicas de savanas ou desertos, pobreza e fome. 

Imagens conflitantes surgem na mente dos estudantes quando falamos em África, 

visto que diferentes meios como a grande mídia, a internet ou a própria escola transmitem 

imagens convergentes ou divergentes sobre o continente. E pelo fato dos próprios 

estudantes terem suas ideias, trajetórias e vivências diferentes entre si, muitas vezes tais 

concepções entravam em choque e negociações constantes dentro da escola.  

O conflito no que concerne à transmissão de imagens sobre África ocorre, visto 

que inúmeras ideias que circulam fora da grande mídia contrariam à colonialidade do 

saber. A negação do legado intelectual e histórico africano se confirma de certa maneira 

pelos estereótipos criados com base no racismo para povos negros, porém imagens que 

sinalizam para um conflito também surgem por aspectos considerados positivos pelos 

estudantes. Apesar do conflito exposto, as imagens marcadas pela afirmação como única 

epistemologia possível ser a de origem europeia ainda estruturam os currículos, práticas 

docentes no ensino de História e relatos de estudantes. 

O momento de escrita das respostas mencionadas acima não foi debatido logo de 

imediato, atuamos no sentido apenas de oferecer tempo suficiente para a redação das 

ideias e receber as respostas sem preocupação inicial de ler e comentar. O retorno a partir 

do professor desses primeiros escritos só viria ao final dentro do planejamento, só após 
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todo o conhecimento vivenciado e construído ao longo do módulo, principalmente no 

momento posterior à exposição. 

Dentre os objetivos mais gerais de realizar a atividade na exposição “Ex Africa”, 

estavam: estimular a formação de visões que problematizam estereótipos 

tradicionalmente produzidos sobre a África; articular o conteúdo programático com os 

princípios pedagógicos estabelecidos pelas leis 10.639/03 e 11.645/08 que estabelecem a 

obrigatoriedade de se trabalhar o ensino da História da África, da cultura afro-brasileira 

e dos povos indígenas e de suas contribuições para a formação social do Brasil; fomentar 

a elaboração de trabalhos produzidos pelos discentes no sentido de construir outras 

narrativas (autorais) sobre o continente africano e estimular a construção de projetos 

didáticos em diálogo com os demais setores curriculares da escola. 

 

3.2 Ex Africa 

 

 “Ex Africa” é uma exposição de arte africana e afrobrasileira contemporânea que 

contou com mais de oitenta obras dos seguintes artistas: Abdulrazaq Awofeso (Nigéria), 

Andrew Tshabangu (África do Sul), Arjan Martins (Brasil), Binelde Hyrcan (Angola), 

Dalton Paula (Brasil), Guy Tillim (África do Sul), Ibrahim Mahama (Gana), J. D. ‘Okhai 

Ojeikere (Nigéria), Jelili Atiku (Nigéria), Karo Akpokiere (Nigéria),  Kiluanji Kia Henda 

(Angola), Kudzanai Chiurai (Zimbábue), Leonce Raphael Agbodjélou (Benim), Mikhael 

Subotzky & Patrick Waterhouse (África do Sul), Mohau Modisakeng (África do Sul), 

Nástio Mosquito (Angola), Ndidi Dike (Nigéria), Omar Victor Diop (Senegal), Youssef 

Limoud (Egito) e Adé Bantu (Nigéria). As obras desses artistas estão expostas nos mais 

diversos suportes materiais, entre fotografias, pinturas, videoclipes, performances, dentre 

outros que não se desconectam do patrimônio imaterial africano e afrodiaspórico 

geralmente recordado ao falamos em arte africana e afro-brasileira. 

Segundo o catálogo da exposição (HUG, 2017), a curadoria da “Ex Africa” foi 

compartilhada entre o alemão Alfons Hug, o sueco de origem camaronesa Simon Nijami 

e a dupla Adé Bantu & Aramide Akinosho. Apesar disso, a responsabilidade e visibilidade 

principal recaía sobre Alfons Hug, ponto de debate a respeito do evento exposto logo na 

inauguração pelo público, visto que, mais uma vez, seria um homem branco europeu 

organizando obras de artistas negros africanos enquanto detentor daquele que narra e 

monta para o público. 
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Outro ponto de debate também foi a pouca presença feminina africana e afro-

brasileira na autoria das obras, mais uma vez apontando para contradições na curadoria 

da exposição que podem ser levadas para a sala de aula ou mesmo exposta pelos próprios 

estudantes. As contradições na curadoria da exposição e outras possíveis não são para 

serem menosprezadas ou ignoradas, visto que, geralmente, são pontos de inflexão nas 

narrativas construídas gerando intensos debates entre o público e, no nosso caso, entre os 

estudantes. 

 Dessa forma, para a visita à exposição a mediação pelos professores da escola foi 

fundamental no sentido de mobilizar a atividade de maneira reflexiva, lúdica e coletiva 

para uma maior aproximação dos estudantes com o conteúdo lecionado, mais 

amplamente, definido pela história da África e outros objetivos mencionados. E, 

sobretudo, por meio da exposição, poderíamos alcançar a ideia e realidade concreta de 

que os africanos são autores e produtores de conhecimento e protagonistas em suas 

realizações em contraponto ao racismo epistêmico e à colonialidade do saber. 

 A exposição surgiu no CCBB RJ num contexto da cidade marcado pela 

importância dada à herança africana no Rio de Janeiro como demonstra a oficialização 

do Cais do Valongo como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 2017. O Cais 

do Valongo foi o maior porto escravista das Américas durante o século XIX e só 

recentemente foi descoberto e tornado visível para o público carioca, nacional e 

internacional devido às obras de urbanização por conta das Olimpíadas realizadas no Rio 

de Janeiro em 2016. 

 A decisão de levar os estudantes para a exposição contou com algumas etapas 

prévias executadas apenas pelos professores de História como: ida prévia à exposição 

para identificar as possibilidades de trabalho, formulação de perguntas a serem feitas aos 

estudantes com base no circuito das obras, operação da logística do deslocamento dos 

estudantes e definição da avaliação final do trimestre letivo – um diário da visita à 

exposição com a única obrigatoriedade de conter um texto escrito.  

A ida à “Ex Africa” teria o caráter de aula de campo contando com o transporte 

da universidade e com uma apresentação prévia para os estudantes na sala de aula sobre 

o espaço que iríamos visitar e no que os alunos deveriam estar atentos ao observar as 

obras. Optamos por uma mediação feita pelos professores durante a exposição sem a 

necessidade do grupo todo estar junto em todos os momentos, mas no contato com os 

alunos durante a exposição de forma livre. Contamos com uma equipe de, ao menos, 

cinco professores para quarenta e cinco alunos por dia de visita. 
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 Dentre as perguntas que orientariam os estudantes durante a exposição, nos 

focamos nas seguintes: Que África é representada na exposição? O que compartilhamos 

com os africanos representados na exposição? O que nos diferencia deles? Para a escrita 

do diário de visita, os estudantes deveriam ter essas questões em mentes, não no sentido 

de respondê-las estritamente, mas como apenas um direcionamento de ideias. 

 A “Ex Africa” tinha como um dos textos de abertura as seguintes palavras do 

curador. Diz Hug (2017, p. 11): 

 

 “Ex africa semper aliquid novi” [da África sempre há novidades a reportar], 

escreveu o escritor Caio Plínio Segundo, 2.000 anos atrás, ao voltar de uma 

viagem às províncias norte-africanas pertencentes ao Império Romano. 

(...) 

A África teve numerosas e sofisticadas culturas florescentes – o Império do 

Mali chegou a ter um embaixador em Pequim durante a Idade Média –, mas a 

sangria do tráfico de escravos, que, por sua vez, iria transformar para sempre 

o rosto das Américas, teve um efeito extremamente devastador. 

(...) 

Mas a maior novidade, sem dúvida, já havia sido produzida pelo continente há 

muito mais tempo: trata-se do berço da humanidade! Isso se aplica tanto ao 

Homo erectus, de cerca de 1,8 milhão de anos, como ao Homo sapiens, que 

migrou há cerca de 100.000 anos do leste africano até a Europa e a Ásia. 

Portanto, no fundo, somos todos descendentes de africanos. 

 

 A fala de Alfons Hug é interessante para a contextualização da exposição e numa 

primeira aproximação com o público. Mas o texto do curador negro Simon Njami é 

elucidativo no sentido do que a exposição oferece quando pensamos no que é a África 

contemporânea, do hoje, do agora. Nas palavras do artista Simon Njami também contidas 

no catálogo organizado por Hug (2017, p. 22): 

 

A África moderna está atravessando um tempo condensado a partir do qual 

tem de elaborar um futuro. Mas essa noção de futuro é arriscada, porque a vida 

é vivida no presente. Tudo está para ser feito, construído e vivido e, ao mesmo 

tempo, há uma memória e uma identidade a serem restauradas. 

(...) 

A África é, a um só tempo, muito antiga e muito jovem. É do choque geológico 

entre essas duas situações que surgirá uma nova África. A África é um 

escândalo. Até mesmo sua fala cotidiana é híbrida, e não é surpresa alguma 

ouvir uma expressão francesa aparecer em uma conversa travada em bambara 

ou árabe. Quanto às línguas herdadas das potências coloniais, o inglês falado 

em Lagos, Acra ou Joanesburgo, tal como o português falado em Maputo ou 

Luanda, adquiriram sotaques, entonações e significados que não continham em 

sua origem. O francês falado na África Ocidental, Central e do Norte foi 

totalmente “colonizado” pelos nativos. 

(...) a África é um continente em constante mutação. Uma montanha em 

construção. 
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 Refletir sobre a África contemporânea é um desafio, pois nos coloca dentro de um 

jogo entre modernidade e tradição a todo momento e a noção de vida pulsante que se 

transpõe para a produção artística. Segundo Njami, a arte africana e diaspórica seria 

marcada por um silêncio ancestral e uma atual fala potente contrariando as formas 

europeias de arte consideradas universais. Suas palavras no catálogo organizado por Hug 

(2017, p. 24): 

 

Os objetos se recusam a revelar seus segredos. Afinal, o que é uma máscara 

que se recusa a dançar, além de uma escultura bonitinha? Todas as 

interpretações contêm um mal-entendido a elas inerente. Uma máscara 

silenciosa não é capaz de contrariar seu intérprete, só permite que faça 

comentários. Este mal-entendido milenar atingiu seu ápice ao tentar decifrar o 

mundo da criação artística por meio de uma perspectiva singular: a história da 

arte (ocidental). 

 

 Os trechos da fala de Simon Njami são interessantes na reflexão sobre o que 

conhecemos e temos acesso sobre a África contemporânea para além das notícias e 

imagens veiculadas ainda marcadas pelo racismo. Sendo assim, a exposição “Ex Africa” 

se tornaria importante experiência mobilizadora para os estudantes numa percepção mais 

ampla sobre os estudos acerca da história africana em sala de aula. 

 Dentre as obras contidas na exposição, podemos destacar um grande acervo nos 

mais diversos suportes como mencionado: pintura, fotografia, audiovisual, performances, 

músicas e esculturas. Nessa grande diversidade de cores, sons e imagens, conseguimos 

destacar a pluralidade de ideias em África que mesclam aspectos modernos ligados à 

globalização e ao tradicionalismo de variadas sociedades africanas. Cabe ressaltar que a 

relação entre modernidade e tradição exposta nas obras ultrapassa as dicotomias 

colocadas pelo Ocidente sobre os dois termos. Um dos exemplos dessa relação é a 

performance em audiovisual de um ritual Zulu do artista sul-africano Mohau 

Modisakeng5. 

 A ideia de conectar o conteúdo programático da sala de aula com a exposição 

artística tomou como princípio as proposições da lei 10.639/03 complementada pela 

11.645/08. Para além da obrigatoriedade, tomamos esse princípio numa tarefa de ressaltar 

o protagonismo negro em todas as áreas do conhecimento humano reforçando sua 

                                            
5 Vídeo performance. Disponível em: <https://youtu.be/cZ5B12IP6As> .Acesso: 16 jun. 2019 

https://youtu.be/cZ5B12IP6As
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centralidade no desenvolvimento da humanidade e nas produções que denunciam e 

superam mazelas como o racismo preponderante na construção da gnose ocidental. 

 No tema da produção de conhecimento, por conseguinte de arte, no Ocidente, 

evidencia-se o discurso de suposta universalidade do pensamento ocidental ao passo que 

se deslegitima e extermina os “sentidos do outro” (SODRÉ, 2017) para conseguir se 

afirmar enquanto saber único. Esse ponto de desacordo surge ao falarmos da relação entre 

as artes e o negro, pois tocamos numa das situações raciais mais conflitantes e 

profundamente apaziguadas por artistas e financiadores que trataram historicamente o 

negro apenas como objeto de observação para representações usualmente de autoria 

branca.  

A negação das epistemologias negras exemplificada pelo “colonialidade do saber” 

e a afirmação da universalidade do conhecimento produzido pelo Ocidente caracterizado 

pela “racismo epistêmico” se coadunam, em última instância, no extermínio da população 

negra e seus saberes. Conforme Sodré (2017), uma etapa precedente ao genocídio, 

extermínio de uma população, é o semiocídio caracterizado pelo aniquilamento dos 

sentidos do outro. Diz Sodré (2017, p. 101-102; grifo do autor): 

 

A violência civilizatória da apropriação material era, na verdade, precedida 

pela violência cultural ou simbólica – uma operação de “semiocídio”, em que 

se extermina o sentido do Outro – da catequese monoteísta, para a qual o corpo 

exótico era destituído de espírito, ao modo de um receptáculo vazio que 

poderia ser preenchido pelas inscrições representativas do verbo cristão.  

O semiocídio ontológico perpetrado pelos evangelizadores foi o pressuposto 

do genocídio físico. 

 

O patrimônio material e imaterial africano e afrodiaspórico denunciam e 

subvertem o semiocídio e o genocídio a partir de outras lógicas de produções e circulação 

de bens artísticos que desafiam as mazelas da colonialidade advinda da modernidade nos 

termos decolonaiais. Por esse e outros motivos, esse patrimônio historicamente foi 

constantemente destruído, roubado e exposto em lógicas exteriores a partir dos processos 

de colonização, principalmente, àqueles localizados temporalmente entre os séculos XIX 

e XX.  

Nas mais importantes galerias de arte localizadas em países europeus como 

Inglaterra e França e locais como nos Estados Unidos das Américas, está um imenso 

acervo africano e afrodiaspórico longe de seus locais de origem. Um momento exemplar 

disso foi a missão militar e científica de Napoleão ao Egito em 1798 (SAID, 2007) 
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oportunidade para a França obter objetos de uma das maiores civilizações africanas para 

serem expostas em seus museus e ruas até os dias atuais. 

 O esforço de subverter essa ordem estabelecida por meio da denúncia e 

valorização da produção artística africana e afrodiaspórica no sentido de combate ao 

racismo epistêmico tem aliados poderosos nas práticas imateriais afro-brasileiras, mas 

também em produções expostas como na “Ex Africa”. Os trabalhos com produção 

artística afro-brasileira é de extrema relevância em tópicos sobre toda história do Brasil, 

mas nos atentamos aqui em relatar uma experiência possível com arte africana 

contemporânea que pode ser acessada virtualmente6. 

 Voltando ao relato da visita, a arquitetura do CCBB chama atenção por sua 

referência europeia como um espaço novo e distinto para muitos, inclusive sendo a 

primeira visita àquele espaço de alguns estudantes. Porém, nos corredores daquele prédio 

que outrora foi alfândega para a maior cidade portuária escravista das Américas, os 

estudantes e docentes podiam ter contato com produções artísticas africanas e 

afrodiaspóricas. O negro que outrora era apenas representada por artistas europeus estava 

ali como autor de suas próprias obras. 

 Nesse ponto, a colonialidade do saber surge ao tratar os saberes e práticas artísticas 

como algo universal do humano, mas, na realidade, unicamente referenciado na Europa. 

Num exercício posterior em sala de aula, foi possível identificar por respostas dos alunos 

que quando se pensa em Arte localizada em algum lugar, o primeiro espaço que vem à 

mente é a Europa. 

 Nos inúmeros trabalhos respondendo à pergunta “Quando falamos em África, no 

que vocês pensam?”, nenhum dos alunos colocou a palavra “arte”. Isso foi exposto numa 

roda de conversa pelo professor após o retorno da atividade externa causando extremo 

desconforto e perplexidade por parte dos alunos. Algumas falas foram: “nossa, pode crê! 

A gente não escreveu arte e foi numa exposição artística no mesmo dia!” e outros 

discursos similares. Justificativas como “poxa, mas a gente escreveu cultura” também 

foram colocadas no debate, mas reforcei que a palavra “arte” não foi posta. E reforcei: 

“por que, então, nós não pensamos em arte quando falamos em África?” 

 A impossibilidade de associar Arte à África e ao negro é um dos inúmeros 

elementos que ressaltam a colonialidade do saber, pois usualmente só se pensa em 

                                            
6 Catálogo da “Ex Africa” do Centro Cultural do Banco do Brasil. Disponível em: 

<http://culturabancodobrasil.com.br/portal/wp-content/uploads/2018/02/Ex_Africa_catalogo_CCBB-

site.pdf> Acesso em: 16 jun. 2019. 

http://culturabancodobrasil.com.br/portal/wp-content/uploads/2018/02/Ex_Africa_catalogo_CCBB-site.pdf
http://culturabancodobrasil.com.br/portal/wp-content/uploads/2018/02/Ex_Africa_catalogo_CCBB-site.pdf
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Europa, e mais especificamente, em termos históricos disciplinares, nas obras atribuídas 

ao chamado Renascimento cultural europeu dos séculos XV e XVI. Esse tipo de 

pensamento exclui qualquer possibilidade de pensar em alternativas de produção artística 

em África que se pautam por outras lógicas de circulação e dinamização social. 

Consequentemente, há o impedimento de estabelecer uma conexão entre produção 

artística e estudantes negros cuja superação pode ocorrer pelo contato com obras que 

tragam elementos de representatividade e não apenas representação.  

 A curadoria alemã surge novamente como uma contradição ligada à colonialidade 

do saber podendo ser levada para a sala de aula de forma potente numa discussão ampla 

sobre a exposição: por quê uma série de produções produzidos por artistas negros foi 

organizada por um curador alemão branco? Apesar disso, a partir dos diários de visita 

reportados, podemos evidenciar que o protagonismo negro nas imagens e autoria são os 

elementos que se sobressaíram para os estudantes. Demonstraremos mais à frente, com 

alguns resultados do trabalho, como podemos identificar o impacto da visita no que diz 

respeito ao conteúdo mobilizado e nas subjetividades dos estudantes negros e negras. 

 Dentre os resultados obtidos, podemos destacar uma roda de conversa realizada 

logo após a ida à exposição, os trabalhos finais do semestre em formato de diário de visita 

e reverberações da saída externa em outros conteúdos programáticos decorrentes no ano 

letivo. A seguinte parte desse trabalho exemplifica como os conceitos da decolonialidade 

por um viés antirracista podem ser visualizados pelas narrativas produzidas por 

estudantes negros carregadas de vivências e reflexões autorais a partir da exposição. 

 

3.3 Resultados obtidos 

 

 Dentre os resultados obtidos com a experiência realizada, podemos destacar 

alguns que se relacionam com uma proposta pedagógica referenciada nos conceitos 

decoloniais. A concretização da implementação da ida à exposição em conexão ao ensino 

curricular da história da África pôde ser visualizada pelas devolutivas com os estudantes 

e nos planejamentos que ocorreram posteriormente.  

 Em relação aos estudantes, realizamos uma roda de conversa em sala de aula, logo 

no primeiro encontro após a ida à exposição, contando com comentários livres e debates 

em torno das questões propostas pelo docente e discentes sobre a “Ex Africa”.  Uma das 

questões que mais mobilizou os debates girava em torno do “significado” das obras e das 
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ideias explicitadas ali, como por exemplo, na sequência fotográfica “GÊNESIS [JE N’ISI 

ISI] III” (2016) de Kudzanai Chiurai. 

 

Figura 1 - "Gênesis {Je n'iss isi] III" 

 

Fonte: Kudzanai Chiurai (2016). 

 

Figura 2 - "Gênesis {Je n'iss isi] X" 

 

Fonte: Kudzanai Chiurai (2016). 
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 Os estudantes, principalmente as meninas explicitaram que se encantaram com a 

beleza da “mulher negra fardada” e quando questionadas sobre o porquê dela ser tão linda, 

comentários como “perfeita”, “sei lá, ela tem uma pele linda”, entre outros surgiram. Mas, 

o principal era ligado à surpresa de ver uma mulher negra num posto de comando militar 

com uma postura de força. Essa sequência também impressiona, visto que é o encontro 

entre um missionário britânico – referência a David Livingstone – e uma soberana 

africana de igual para igual, fato muito ressaltado entre os estudantes. 

 Essa sequência também apareceu nos diários de visita como de duas estudantes 

negras. Diz uma delas: 

 

Assim como muitos, o que mais me chamou atenção foi a foto da mulher 

fardada. 

Além de sua beleza, o que mais me chamou atenção foi o simples fato de ser 

uma mulher. Ao pensarmos em militares, a imagem que nos vem à cabeça são 

de homens brancos fardados, mas na foto era uma mulher negra quem ocupava 

esse papel. Estudante L. 

 

A mesma estudante também comentou a respeito da instalação “Troca Pela Vida” 

da artista Ndidi Dike que é montada com diversos objetos utilizados no período da 

escravidão atlântica como moedas, algemas, manilhas, cartazes de venda de escravos, 

entre outros. Essa obra geralmente surgiu nos relatos das estudantes negras com uma 

carga emocional como demonstra a fala da mesma aluna do trecho anterior. Diz ela: 

 

Ao ver a mesa com objetos que eram utilizados para tortura e aprisionar os 

escravos, me vi mais uma vez com a garganta entalada e os olhos cheios de 

lágrimas. Se para nós mestiços que somos descendentes daqueles negros que 

sofreram tanto um dia, já é horrível ter de lidar com palavras infringidas à nós 

que machucam tanto, imagine para aqueles que sofriam fisicamente e 

psicologicamente dia após dia sem nenhuma pausa, mas que continuaram 

lutando por seus direitos e por sua liberdade. Estudante L. 
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Figura 3 -  Instalação “Troca pela vida” 

 

Fonte: Ndidi Dike (2017). 

 

Ainda sobre a sequência fotográfica de Kudzanai Chiurai, uma outra estudante 

negra também ressaltou a “mulher negra militar” e a obra de Ndidi Dike dando mais 

detalhes de sua percepção e o impacto em sua subjetividade. Diz ela: 

 

Então depois daquelas fotografias foi para o outro comôdo que era uma foto 

ou pintura de uma mulher negra muito linda com um vestimenta de soldado, 

como uma pessoa muito importante, essa mulher aparecia em outro quadro que 

representava o missionário está cara a cara com uma mulher vestida com 

roupas tribais que, ao contrario do que se poderia esperar, não olha para baixo 

postura de respeito ou medo, mas encara o europeu. Outra mulher, vestida de 

soldado, também enfrenta a situação de cabeça erguida. Isso é muito difícil 

pois naquele tempo o negro só servia como escravo essa imagem retrata ao 

contrario. (...) 

Na exposição teve uma mesa que eu fiquei emocionada com aquilo, era vários 

objetos usados na escravidão, noticas de jornais para venda de escravos, 

objetos que eles jogavam búzios, umas punições usadas quando castigados, 

etc. (...) 

Na exposição, teve algumas coisas que eu não, com isso não vou poder conta 

aqui mas a coisa mais legal foi quando ouvimos alguns clipes de música. Achei 

a música muito divertida e animada até baixei algumas no meu cel. 

Eu gostei muito da exposição pretendo volta de novo para que eu não vi 

algumas coisas visse desta vez. Quem sabe posso continuar essa minha 

trajetória, gostei muito de escrever aqui. Estudante J. 
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 A avaliação em formato de diário relatando o dia da ida à exposição com as 

reflexões e análises dos estudantes sobre o que foi visto e vivido foi levado em 

consideração pela estudante J como uma tarefa prazerosa. Exprimir suas ideias de uma 

maneira, à princípio sem certo ou errado, pôde nos oferecer material relevante para 

compreender todo um processo de construção de referenciais sobre África e sobre os 

próprios estudantes como demonstra o final do trecho destacado acima. 

As narrativas das estudantes J e L ressaltam o impacto na subjetividade de ambas 

a partir da experiência na exposição “Ex Africa” marcada pela representatividade negra 

seja por meio da expressão de poder seja pelas marcas de dor e tristeza como aquelas da 

escravidão. A estudante J geralmente era tratada em reuniões pedagógicas como uma 

aluna com “problemas cognitivos”, agitada e difícil de lidar no dia a dia escolar, mas pelo 

seu diário é possível identificar uma reflexão e análise sobre as obras e si mesma.  

As duas estudantes de perfis considerados distintos dentro da escola, sendo uma 

considerada com bons rendimentos e a outra o oposto, escrevem sobre vivências comuns 

e conseguem colocar sua subjetividade em conexão ao conteúdo da história da África. 

Avaliações nesse sentido a partir de experiências de impacto nos alunos conseguem gerar 

tais narrativas que analisadas pelo docente podem relevar contradições e causar novos 

olhares sobre os estudantes. 

Outra obra muito comentada foi o vídeo “Cambeck”7 (2011) de Binelde Hyrcan 

que mostra quatro meninos negros numa praia em Angola numa brincadeira de simulação 

de uma viagem de carro comentando sobre o cotidiano e desejos de procurar um lugar 

melhor para se viver. Esse filme gerou um intenso debate sobre o humor e a reflexão 

desconfortável e triste contida na obra. Alguns estudantes disseram que essa obra chamou 

atenção devido ao tom cômico de brincadeira entre os meninos, outros, em contraposição 

aos primeiros, comentaram que “ali não tinha nada de engraçado”, como destacada 

inicialmente por uma estudante negra, era muito pesado aquilo que os meninos 

conversaram sobre pobreza, o desejo de ir para um país melhor, entre outros aspectos. 

 

                                            
7 Filme “Cambeck” (2011) de Binelde Hycran. Disponível em: <https://vimeo.com/148332403> Acesso: 

29 set. 2019. 

https://vimeo.com/148332403
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Figura 4 - Cena de "Cambeck" 

 

Fonte: Binelde Hyrcan (2011). 

 

 A discussão sobre o significado das obras oferecia um jogo de contraposição de 

ideias relevante na construção de imagens e ideias sobre África evitando os estereótipos 

negativos como geralmente o racismo produz, muitas vezes, de maneira sutil. A 

importância dada à discussão a respeito do significado das obras, momento que o docente 

também se colocou em dúvida, surgiu também em comentários nos diários dos estudantes 

como consta mais adiante nos relatos de LC. 

 Sem dúvida, uma das obras que mais chamou atenção e, literalmente movimentou 

os estudantes, foram os clipes musicais nigerianos8 numa sala temática chamada “Club 

Lagos”, movimento de música contemporânea na Nigéria. No momento da visita à 

exposição, muitos estudantes colocavam os fones de ouvido para ouvir as músicas e 

acabavam por dançar no meio do espaço, sem vergonha alguma. O corpo saia da 

monotonia característica de uma visita comum a um museu para fazer parte dos 

videoclipes, como chama atenção as lembranças e os diários de visita como já 

mencionado nos trechos destacados da estudante J. 

 Muitos dos estudantes comentaram depois que fizeram download das músicas 

africanas contidas na exposição para os celulares ou ouviram depois na internet. Nos 

diários, muitos associavam os vídeos com os vistos no Brasil, com aqueles produzidos 

                                            
8 Alguns do clipes musicais exibidos por trechos na “Ex Africa” podem ser acessados na internet em lista 

de reproduções criadas por usuários da rede. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=Co2sqJSzbFI&list=PLrSn9uTPAYBSrjvlp_o5qlLVnab29FeKq> 

Acesso: 29 set. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=Co2sqJSzbFI&list=PLrSn9uTPAYBSrjvlp_o5qlLVnab29FeKq
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pelos Estados Unidos da América e, musicalmente, lembravam do funk, hip hop, rap, pop, 

etc. Também marcaram os temas recorrentes nos clipes como romance, dinheiro, carros, 

mulheres, temas comuns também na produção musical brasileira. Não foi possível 

realizar algum trabalho específico sobre as ideias de África existentes nos videoclipes, 

mas poderia ser uma atividade de extremo interesse por parte deles. 

 Como já mencionado ainda no momento da roda de conversa, a provocação do 

docente sobre nenhum dos estudantes ter escrito a palavra “arte” na resposta ao trabalho 

prévio sobre “o que vocês pensam quando falamos em África?” foi colocada em sala 

gerando incômodos. Alguns estudantes tentaram justificar argumentando que colocaram 

“cultura”, mas reforçamos o fato de ninguém ter escrito a palavra “arte” mesmo que era 

sabido que íamos para uma exposição artística africana. 

 Não considerar a África, africanos e seus descendentes como artistas, em suma, 

produtores de arte e conhecimento dessa ordem, é parte integrante da “coloniliadade do 

saber”. O europeu branco é posto como universal, mas, na verdade, como uma ideia de 

único capaz de produzir arte ao passo que o “racismo epistêmico” é novamente operado 

pela negação da existência de outras maneiras de pensar, fazer e produzir conhecimento, 

de uma maneira geral. 

 A ampliação das ideias sobre África, para além dos preconceitos, pode ser vista 

em, praticamente em todos os diários, por meio de falas que atestavam a surpresa positiva 

com aquela exposição e poder imaginar que a África tem muito o que oferecer, inclusive, 

em conexão às questões do Brasil. Para além, desse resultado, o impacto na subjetividade 

dos estudantes é visualizada para além do já mencionado, em especial, quando analisamos 

as produções dos estudantes negros. Diz o estudante LC: 

 

Sempre quando eu ouço sobre África eu penso em muitas pessoas negras com 

fome, território deserto e animais selvagens, o que é um país muito pobre em 

todos os sentidos, isso acontece pois a mídia mostra apenas isso para nós. Mas 

pesquisamos mais a fundo veremos a beleza e a riqueza da África. 

Assim que eu cheguei na exposição e vi as exposições mudei minha 

perspectiva na hora, vi muitas culturas deles como as musicas as pinturas e 

suas histórias. A única coisa que eu achei que nos diferencia foi o continente 

porque o resto é tudo igual. 

Então antigamente eu odiava ir ao museu, mas depois que eu fui nessa 

exposição mudei completamente minha visão. Eu vi o que uma única imagem 

podia representar muitas coisas e por causa dessa exposição vou conhecer 

muitas outras. Estudante LC. 
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Para além desse relato, o estudante em questão também montou um diário com 

imagens recortadas do guia entregue pela exposição aos visitantes. Dentre uma dessas 

imagens destacadas que se encontravam junto a de animais como zebra e hipopótamo, 

um mapa do continente africano, uma miniatura da mencionada obra de Kudzanai 

Chiurai, LC também inseriu uma foto de Jean-Baptiste Belley com os seguintes dizeres 

transcritos: “Um ex-escravo que conseguiu sua liberdade e virou deputado.” 

LC fazia referência a uma história invisibilizada, no ensino de História, de um 

personagem negro de importância na história europeia durante o século XVIII, mais 

especificamente, atuante na Revolução Francesa. Jean-Baptiste Belley foi representado 

na “Ex Africa” pelo fotógrafo senegalês Omar Victor Diop com a seguinte obra: 

 

 

 

 

Por um lado, a narrativa de LC marca um aspecto importante no que diz respeito 

à produção de parte dos estudantes negros: o impacto na subjetividade desses alunos a 

Fonte: Anne-Louis Gidoret de Roucy-Trioson  (1797). 
Fonte:Omar Victor Diop (2014). 

Figura 5 - "Retrato de J. B. Belley, 

deputado de Santo Domingo" 

 

Figura 6 - " Jean-Baptiste 

Belley" 
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partir de uma exposição de arte com referenciais estéticos negros. As passagens dos 

relatos dos estudantes negros que marcam diferentes sentimentos transpostos para o 

trabalho avaliativo giram em torno da dor e sofrimento como na escultura remetida à 

época da escravidão de Ndidi Dike, da capacidade criativa da produção musical nigeriana 

do “Club Lagos” e na postura de força contra desigualdades como nas obras de Kudzanai 

Churai e Omar Victor Diop.  

Por outro, a narrativa de LC também resume um pouco vários dos escritos de 

outros colegas sobre a exposição “Ex Africa” que podem sinalizar a respeito do impacto 

na mobilização de arte africana e afrodiaspórica no combate ao racismo epistêmico e à 

colonialidade do saber existente nos currículos de História. A ida à exposição contribuiu 

no sentido de mudar e ampliar perspectivas sobre uma África além da pobreza, guerras e 

doenças no sentido de um continente imenso em diversidade, tradição, modernidade, e 

sobretudo, autoral. 

Como outro resultado obtido, a experiência marcou a execução de outros módulos 

curriculares pelo docente como podemos ver a partir de uma questão de prova mesclando 

a exposição “Ex Africa” com o tema curricular da Idade Média. As obras de Leonce 

Raphael Agbodjélou do Benin eram todas em formato tríptico, forma de expor produções 

surgida na Idade Média europeia. 

 

Figura 7 - " Tríptico sem título (Código Negro)"  

Fonte: Leonce Raphael Agbodjélou (2014). 
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Figura 8 - "Tríptico: Cristo Carregando a Cruz, A Crucificação e o 

Sepultamento"  

 

A questão formulada combinava o módulo curricular de Idade Média europeia 

com o formato medieval que o artista beninense escolheu para expor suas ideias e 

concepções sobre as marcas da escravização em África. Contida num teste de História 

marcado por leitura de imagens, muito em decorrência da experiência na exposição, a 

pergunta gerou alguns desconfortos em alguns estudantes por não entenderam o exame 

como uma avaliação tradicional de História. Apesar disso, os resultados avaliativos foram 

satisfatórios no sentido de um processo gradual ao longo de um ano letivo indicando 

reflexões, análises e construção de conhecimento. 

Cabe aqui ressaltar que incômodos também foram verbalizados por um 

responsável de uma estudante das turmas ao afirmar em reunião pedagógica que o 

professor “dava muita história da África” e que existem assuntos mais importantes. Esse 

tipo de questionamento é comum em relação à propostas antirracistas e podem ser 

respondidas com a legislação vigente, ou no caso referido, pelo próprio entusiamo da 

estudante em estudar tais questões que aparentemente contrariavam concepções e ideias 

cristalizadas de seus responsáveis. 

 Fonte: Jan van Dornicke (1520). 
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 Voltando sobre a avaliação proposta enquando resultado, a questão com os dois 

tipos de arte indica outros dois conceitos fundamentais nas ideias do grupo 

“Modernidade/Colonialidade” que são os de “desobediência epistêmica” e da 

“interculturalidade crítica”. Inserir o conteúdo de África na temática de Idade Média pode 

ser considerada uma “desobediência epistêmica” no que concerne às grades curriculares 

por subveter, mesmo que minimamente, a ordem. A “interculturalidade crítica” aparece 

quando colocamos a arte africana contemporânea no mesmo pé de igualdade com a arte 

europeia medieval para que os estudantes comparem, analisem e exponham suas ideias a 

respeito do que foi proposto. Tais conceitos serão melhor abordados no próximo capítulo 

quando analisaremos formas de ministrar um conteúdo tradicional sobre história da 

Europa por um viés antirracista e decolonial. 

 

 

 



61 
 

 

4 ARTE AFRICANA E AFRODIASPÓRICA NO ENSINO DE HISTÓRIA 

DA EUROPA 

 

Ampliando às discussões anteriores, este terceiro capítulo tem por objetivo relatar, 

analisar e propor formas por um viés antirracista e decolonial para o conteúdo a respeito 

da história do continente europeu no que concerne ao movimento chamado de 

Renascimento cultural ocorrido entre séculos XV e XVI.  Nesta parte do trabalho, os 

relatos, análises e proposições que seguem estão em diálogo com outros dois conceitos 

fundamentais para o pensamento decolonial: “desobediência epistêmica” (MIGNOLO, 

2008) e “interculturalidade crítica” (WALSH, 2009). Para a concretização das 

experiências relatadas e da proposição, a arte afrodiaspórica por meio da estética negra 

também tomou importante papel no ensino e construção da temática mencionada 

enquanto elemento mobilizador. 

Já mencionamos no capítulo anterior a preponderância dos conteúdos 

relacionados à história do continente europeu no currículo de História, fato que 

geralmente dificulta mudanças no sentido de “enegrecer” a área conforme Petronilha 

Gonçalves (2011) propõe. Mesmo que os temas sejam localizados fora do continente 

europeu, como a história do Brasil ou até mesmo da África, usualmente são temáticas 

ministradas com referenciais europeus para análise de todos os processos históricos. Um 

exemplo disso pode ser o ensino da história africana como consta no capítulo 3 desse 

trabalho, visto que muitas vezes o foco nos reinos do Mali ou outros núcleos de poder 

centralizado para o ensino de história da África leva em consideração as referências 

europeias de Estado nação, império ou estruturas similares. Porém, com o devido estudo 

a partir de referenciais africanos, podemos evidenciar que estruturas de poder em África 

existiram de forma diferente das europeias de forma simultânea historicamente. 

Nesse sentido, as mudanças propostas pelas leis 10.639/03 e 11.645/08 

ultrapassam o limite de apenas se caracterizar pela inserção de novos conteúdos, pois 

indicam novos desafios que impactam não só na formação de discentes, mas, sobretudo, 

de docentes (GOMES, 2003) e outros profissionais da educação. Enquanto um trabalho 

marcado por provocações, podemos propor um exercício-desafio que é pensar o ensino 

de temas tradicionais como a história europeia ligada ao Renascimento por meio de 

referenciais negros e decoloniais. 
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A experiência realizada no CAp UFRJ durante o segundo trimestre letivo de 2018 

se caracterizou na mobilização de obras de arte da pintora afrocubana americana 

Harmonia Rosales cujos quadros se referem às imagens clássicas do Renascimento 

cultural europeu. Apesar do exercício em sala de aula ter sido simples ao colocarmos lado 

a lado as obras de Rosales e aquelas feitas por Michelangelo e Sandro Boticelli, o impacto 

na produção discente foi expressivo como demonstraremos mais à frente. 

Para a discussão, descreveremos inicialmente os objetivos e ideias do 

planejamento pedagógico ao passo que já sugeriremos possíveis novos caminhos, 

contextualizaremos a experiência, relacionaremos as concepções envolvidas no ensino 

sobre Renascimento cultural às obras de Rosales que trazem novas perspectivas e, por 

fim, exporemos alguns resultados a partir da produção discente. A perspectiva decolonial 

e antirracista com referência em África marcará as ideias expostas ao passo que, ao fim 

do capítulo, pretendemos estabelecer relações entre arte afrodiaspórica, estética negra e 

ensino de História. 

 

4.1 Planejamento pedagógico 

 

 O planejamento pedagógico (APÊNDICE B – PLANO DE AULA II) sobre o 

conteúdo programático “Renascimento Cultural Europeu entre os séculos XV e XVI” foi 

voltado para as mesmas turmas do 1º ano do Ensino Médio do CAp UFRJ. Nesse módulo 

curricular optamos por abordar as novas ideias surgidas na sociedade europeia entre os 

séculos XV e XVI por meio da mobilização das obras de arte da época. Compreender o 

Renascimento cultural europeu como um movimento cultural de valorização do homem 

expressado nas Artes, Filosofia, Literatura e Ciência geralmente é um dos objetivos de 

aprendizagem numa abordagem corriqueira do tema. Mas, a partir de uma perspectiva 

decolonial e antirracista, podemos trabalhar com outros objetivos que sinalizam para 

limites e novas ideias sobre a mesma temática. 

 Contando que os estudantes já tinham tido contato com a temática no ensino 

fundamental e considerando as mudanças de abordagem no Ensino Médio, algumas 

outras questões surgiram no sentido exposto de questionar esse movimento cultural. Por 

exemplo, compreender que a ideia de civilização da sociedade europeia à época do 

Renascimento estava ligada a determinadas normas de “civilidade” como representada 

em o “O Homem Vitruviano “ de Leonardo da Vinci que exalta um certo tipo de perfeição 



63 
 

 

do homem, num suposto sentido universal, por meio das medidas simétricas de um 

determinado corpo humano. 

 É impossível dissociar o movimento renascentista no período moderno europeu 

de questões simultâneas ligadas aos processos de colonização nas Américas e 

escravização atlântica de africanos. Estabelecer a conexão histórico-didática desses temas 

geralmente tratados em separado é uma tarefa complexa, mas necessário para 

compreender esse período da história de forma mais ampla evitando reducionismos. 

 Na experiência realizada, estabelecer essa ligação entre os processos históricos foi 

feita de maneira para chamar atenção dos estudantes sobre a simultaneidade entre o que 

ocorria na Europa, nas Américas e na África. Nessa perspectiva, o movimento cultural da 

Renascença pode ser questionado por inúmeras abordagens desde aquelas que atestam as 

diversas apropriações europeias de ideias e conceitos asiáticos e islâmicos (GOODY, 

2008; DUSSEL, 2005) e a conexão de um dos momentos mais cultuados da modernidade 

europeia à “colonialidade” expressa na colonização das Américas com forte base de 

escravização de povos africanos e indígenas. Mignolo (2008, p. 298) diz o seguinte sobre 

essa conexão histórica: 

 

Desta forma, se no mundo moderno/colonial, a filosofia fez parte da formação 

e da transformação da história européia desde o Renascimento europeu por sua 

população indígena descrita como os cristãos ocidentais, tal conceito de 

filosofia (e teologia) foi a arma que mutilou e silenciou raciocínios similares 

da África e da população indígena do Novo Mundo. 
 

  Enquanto proposta, o ensino sobre Renascimento cultural europeu com as 

indicações sugeridas pode ser realizado ao longo dos períodos letivos, pois não é uma 

abordagem simples de ser feita em poucos tempos disponíveis de aula. Uma mudança de 

perspectiva como essa pode ser gestada aos poucos para o desenvolvimento de uma 

compreensão mais ampla sobre o tema levando em conta pontos de vista distintos que 

exprimem um conflito de ideias frutífero. 

 O interesse do docente nesse módulo curricular era de poder construir com os 

estudantes um olhar deslocado do eixo eurocêntrico que trata o Renascimento como um 

dos mais importantes movimentos culturais de formação da sociedade moderna na 

história da humanidade. Cabe salientar que o intuito era maior do que a capacidade efetiva 

de construir pedagogicamente o módulo numa outra perspectiva, pois há uma demanda 

grande de estudo, reflexões e tentativas de implementação que geralmente o tempo 

escolar não permite de uma primeira vez. 
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 Considerando as condições resumidas acima, o objetivo de ministrar o tema por 

uma outra perspectiva se concretizou na relação conflituosa entre as ideias expressas pelas 

obras renascentistas, a arte afrodiaspórica de Harmonia Rosales e, sobretudo, a produção 

discente. Podemos afirmar que o referido módulo curricular pôde ser ministrado enquanto 

uma “desobediência epistêmica” (MIGNOLO, 2005), visto que pudemos refletir sobre 

temas tradicionais do ensino de História a partir de uma perspectiva crítica valorizando 

conhecimentos afrodiaspóricos tomados como referência para os objetivos das aulas.  

 Nessa perspectiva, iniciamos o módulo com a discussão a respeito das principais 

características do Renascimento europeu por meio das obras “A Criação de Adão” de 

Michelangelo, “O Nascimento de Vênus” de Sandro Botticeli e “Monalisa” de Leonardo 

da Vinci. As características destacadas pelas obras foram a valorização do homem e todas 

as suas capacidades criativas, a nova relação dos renascentistas com o Cristianismo, o 

“retorno” à cultura greco-romana, o individualismo marcado pela ascensão da classe 

burguesa na Europa ocidental e a relação entre liberdade e repressão nos termos da 

“civilidade”. 

 Ao passo que essa discussão foi realizada junto a contextualização das obras, 

exibimos o que chamamos de “releituras contemporâneas” das obras clássicas mostradas 

inicialmente: “A Criação de Deus” e “O Nascimento de Oshum” de Harmonia Rosales e 

uma imagem sem título que poderíamos chamar de “Monalisa Indígena” com autor e 

datas desconhecidos. Ao projetar tais obras contemporâneas, perguntamos aos estudantes 

o que essas pinturas estariam valorizando considerando que já tínhamos visto o que as 

obras renascentistas tinham interesse em destacar. 
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Figura 9 - "A Criação de Deus" 

 

Fonte: Harmonia Rosales (2017) 

 

Figura 10 - "O Nascimento de Oshum" 

 

Fonte: Harmonia Rosales (2017). 
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Figura 11 – “Monalisa indígena” 

 

Fonte: Autoria desconhecida, sem data. 

 

 A discussão foi breve, mas, no geral, chegamos à conclusão que as releituras 

contemporâneas tinham interesse em valorizar as culturas negra e indígena marcando a 

importância da representatividade de sujeitos geralmente excluídos desse tipo de obra de 

arte. No que concerne à obra “A Criação de Deus” de Rosales tentamos conectar o 

conteúdo sobre história da África lecionado no primeiro trimestre letivo com a fala da 

própria artista que explica sua obra por conta de o continente africano ser o berço da 

humanidade. Rosales afirma que se o berço da humanidade é a África, então todos nós 

nascemos de um ventre feminino negro, a partir dessa ideia a pintora refez a obra original 

de Michelangelo com protagonistas negras com destaque para a substituição de Adão e 
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Deus, representados como dois homens brancos na pintura renascentista, por duas 

mulheres negras, uma mais jovem e outra mais velha. 

 Recordamos que alguns estudantes ficaram provocados e entusiasmados com a 

dinâmica de expor as obras originais e as releituras contemporâneas lado a lado. Mas o 

que mais foi impactante no sentido do retorno dos estudantes com esse primeiro exercício 

realizado pôde ser visto na produção dos discentes em termos avaliativos ao fim do 

módulo. 

 A avaliação do módulo a respeito do Renascimento cultural europeu foi 

estruturada por um trabalho que os próprios estudantes comporiam suas “releituras 

contemporâneas” de obras renascentistas europeias por meio de seus corpos em espaços 

diversos da escola. Tomando como referências as obras de Harmonia Rosales e a 

“Monalisa Indígena”, os estudantes teriam que montar suas fotos contextualizando as 

obras originais e expondo oralmente quais ideias estariam expressadas em suas releituras. 

Uma pergunta nesse sentido foi fundamental para o entendimento da tarefa: o que vocês 

querem valorizar nas obras de vocês? O que vocês querem mostrar para os colegas com 

as releituras que irão fazer? 

 A turma se dividiu em cinco grupos de seis ou sete pessoas sendo que cada grupo 

escolheu uma das oito obras listadas para ser comentada e refeita com uma explicação 

das ideias que guiaram a releitura contemporânea. As oito obras elencadas pelo docente 

para a escolha dos estudantes foram: “A Última Ceia”, “O Homem Vitruviano” e 

“Monalisa” de Leonardo da Vinci, “Escola de Atenas” de Rafael, “O Nascimento de 

Vênus” e “Primavera” de Sandro Botticeli, “O Casamento de Giovani Arnolfini e 

Giovana Cenami” de Jan Van Eyck e a “A Criação de Adão” de Michelangelo. 

 A tarefa tinha por objetivo que os estudantes ao final da atividade conseguissem 

identificar ideias do conteúdo obrigatório ao passo que, inspirados pelas releituras de 

autoria afrodiaspórica, pudessem criar suas próprias narrativas imagéticas no sentido de 

questionamento do movimento europeu estudado. Expor lado a lado as obras 

renascentistas com as releituras contemporâneas com viés racial, não como apenas troca 

de personagens brancos por negros, mas como uma recriação de ideias representando o 

protagonismo negro foi impactante para novos olhares sobre o tema e outros assuntos. 

Cabe salientar, que no caso das obras de Rosales, o protagonismo se centra nas mulheres 

negras tanto na “A Criação de Deus” quanto na “O Nascimento de Oshum”. 

 Esse simples exercício de expor os dois tipos de obras lado a lado no sentido de 

diálogo é um passo na subversão de uma lógica perversa de exclusão das ideias e saberes 
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produzidos por artistas-intelectuais africanos e afrodiaspóricos. Tal movimento se 

exemplifica teoricamente na já mencionada ideia de “interculturalidade crítica” 

(WALSH, 2009) que se distancia do chamado multiculturalismo que advoga pela 

diversidade no sentido de apêndice ao cânone cultural europeu branco que não é 

questionado nem posto num outro lugar. 

 Nesse sentido, a tarefa pedida aos estudantes do 1º do CAp UFRJ teve como 

intuito mais significativo mobilizar o conteúdo obrigatório para uma produção autoral 

dos estudantes de um discurso contemporâneo assim como nas obras de Harmonia 

Rosales. A arte afrodiaspórica de Rosales toma à princípio como referência visual as 

obras renascentistas, mas resulta em imagens com uma estética negra de valores 

ancestrais referenciados nas mulheres negras. As novas leituras de obras como “A Criação 

de Adão” de Michelangelo e “O Nascimento de Vênus” de Botticeli, tão cultuadas na 

cultura ocidental, passariam a ser regidas por referenciais estéticos negros compreendidos 

em toda diáspora africana. 

 O simples fato de visualizar imagens tão incrustadas no imaginário ocidental junto 

a outras similares, mas produzidas por uma outra perspectiva já causa impactos no modo 

de ver outros objetos por parte dos estudantes e docentes. A atividade referida cujos 

resultados serão descritos mais em diante teve como contexto de formulação os 

desdobramentos da visita à exposição “Ex Africa” e o intuito de aplicar as leis 10.639/03 

e 11.645/08 mesmo em conteúdos originalmente tradicionais como aqueles sobre a 

história europeia. 

 O ensino da história europeia em consonância com a lei 10.639/03 não é algo 

impossível de ser realizado, um exemplo disso são as evidências históricas da participação 

de africanos em processos históricos localizados na Europa que são diversas – como o 

fotógrafo Omar Victor Diop quis representar com o já mencionado Jean-Baptiste Belley. 

Para além disso, existem outras maneiras de tratar o ensino sobre história da Europa com 

referências em África focando na ideia da diferença e simultaneidade de processos, por 

exemplo. 

 As ideias trazidas pelas leis 10.639/03 e 11.645/08 tem como tarefa-fim o combate 

ao racismo na sociedade brasileira pelo viés da educação básica, sendo assim se torna 

urgente teorias e práticas antirracistas nos currículos de História. Concepções que 

superem dicotomias, estruturas programáticas engessadas e concepções racistas que 

mantém as imagens de africanos e seus descendentes como irracionais, primitivos e 

incapazes de produzir conhecimento são urgentes. 
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4.2 Arte africana e afrodiaspórica para o ensino do Renascimento Cultural europeu: 

uma discussão honesta sobre a modernidade 

 

 O tema do Renascimento cultural europeu geralmente é ministrado no currículo 

escolar junto aos processos das chamadas Reformas Religiosas, da formação dos Estado-

nações e do Mercantilismo localizados na Europa entre os séculos XV e XVIII. Todos 

esses processos são em alguma medida contemporâneos entre si e quando ministrados 

acabam por introduzir, numa perspectiva mais ampla, a modernidade europeia que seria 

base para o mundo atual. 

 A modernidade europeia é concebida geralmente como fundadora das revoluções 

nas Artes, Ciências e Filosofia numa espécie de desenvolvimento da humanidade em 

contraposição aos acontecimentos da chamada Idade Média em que supostamente a 

sociedade humana esteve estagnada. Essa perspectiva traz o europeu como ser único e 

universal ao passo que nega a humanidade de africanos e indígenas que mantiveram suas 

práticas tradicionais mesmo em contato com a civilização europeia. 

 Os processos de colonização nas Américas em conjunto à escravização africana e 

indígena não estão desconectados da formulação da modernidade europeia mencionada 

acima. Para além dos processos históricos simultâneos, é necessário atentar, como 

mencionado, para o que o grupo “Modernidade/Colonialidade” afirma sobre uma “face 

oculta” da modernidade praticada nas Américas em conexão com África. 

 Ao mesmo tempo que obras renascentistas estavam sendo feitas como símbolo de 

uma emancipação humana, povos africanos e indígenas eram dizimados ou tornados 

mercadorias pelos processos de escravização em termos raciais, políticos e econômicos 

que se coadunaram por mais de três séculos. Os intelectuais do grupo 

“Modernidade/Colonialidade” e estudiosos negros e indígenas localizados no Brasil 

realizam suas pesquisas e propostas com base nessa ideia de caráter histórico e de 

denúncia atual, pois processos de desumanização de descendentes de africanos e 

indígenas ocorrem diariamente no país. 

 Dussel (2005) exemplifica esse caráter duplo pela ideia de um “mito” da 

modernidade, pois congrega emancipação humana individualizada do europeu e violência 

extrema contra o “outro” africano e indígena. Diz Dussel (2005, p. 29): 
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Se a Modernidade tem um núcleo racional ad intra forte, como “saída” da 

humanidade de um estado de imaturidade regional, provinciana, não 

planetária, essa mesma Modernidade, por outro lado, ad extra, realiza um 

processo irracional que se oculta a seus próprios olhos. Ou seja, por seu 

conteúdo secundário e negativo mítico, a “Modernidade” é justificativa de uma 

práxis irracional de violência. 

 

 Dussel (2005) completa afirmando que o mito da modernidade se caracteriza por 

uma civilização europeia que se autodescreve como mais desenvolvida e superior – o que 

configura o eurocentrismo – sendo assim responsável pelo desenvolvimento daqueles 

mais primitivos, bárbaros e rudes. Como o “primitivo” se opõe ao processo civilizador, a 

civilização europeia se sente no direito do uso da violência considerado inevitável para 

resolver esse problema ao passo que produz vítimas das mais diversas ordens que são 

“culpadas” de se opor ao desenvolvimento pautado pela Europa. “Por último, e pelo 

caráter “civilizatório” da “Modernidade”, interpretam-se como inevitáveis os sofrimentos 

ou sacrifícios (os custos) da “modernização” dos outros povos “atrasados” (imaturos), das 

outras raças escravizáveis, do outro sexo por ser frágil, (...)” (DUSSEL, 2005, p. 29). 

 Para a construção da modernidade/colonialidade europeia foi crucial a 

combinação entre racismo e capitalismo, pois a partir da ideia de raça que se pôde operar 

a dominação colonial nos termos históricos documentados e narrados. Nesse sentido, é 

impossível desviar do debate racial no momento em que analisamos a modernidade 

europeia localizada a partir do século XVI, ainda mais quando falamos do Brasil e 

América Latina cujas sociedades funcionam demasiadamente a partir de relações étnico-

raciais em todas as esferas. 

 Durante todo esse processo histórico, inúmeras estratégias de fuga e resistência 

foram executadas pelos povos submetidos às lógicas da colonização nas Américas, com 

destaque para indígenas considerados selvagens pelos colonizadores e africanos trazidos 

à força para a chamada América Portuguesa e posteriormente o Brasil. Povos africanos 

que passaram pela captura em África, travessia do oceano Atlântico e chegada ao 

continente americano propuseram e ministraram diversas formas de resistência e 

resiliência pautadas nos conhecimentos tradicionais trazidos de África e reinventados 

aqui nos diálogos com culturas indígenas e, inclusive, imperiais. 

 Os conceitos de “desobediência epistêmica” e “interculturalidade crítica” foram 

operados por esses personagens e seus descendentes em constantes conflitos e 

negociações entre epistemologias tradicionais de origem africana e aquelas europeias 

durante toda história. A partir dessa experiência histórica e violenta própria da 
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modernidade, é possível refletir e agir hoje em dia tanto no âmbito da educação básica 

quanto na sociedade em geral. 

 Quando falamos do âmbito da educação e, mais especificamente, no ensino de 

História, experiências com o uso de arte afrodiaspórica no tema do Renascimento europeu 

pode ser uma estratégia de “desobediência epistêmica”. Ao colocarmos em diálogo 

formas distintas, muitas vezes conflituosas, de produção artística, estética e de 

cosmogônicas sinalizamos para os estudantes acerca dos problemas de se compreender a 

modernidade europeia apenas como “valorização do homem em todas as suas 

capacidades criativas” Quem é esse homem? Qual é a cor/raça dele? Quais seriam essas 

capacidades criativas se considerarmos os processos de colonização? Essas são algumas 

perguntas que aparecem ao tratarmos o tema da modernidade europeia ensinada na 

disciplina História por uma perspectiva decolonial e antirracista. 

 Como a própria ideia de “interculturalidade crítica” indica, não estamos aqui 

descartando totalmente o que a sociedade europeia produziu enquanto conhecimento para 

a humanidade. Porém, questionamos e contextualizamos o demasiado valor a essa 

produção em detrimento de outras que poderiam muitas vezes ser mais benéficas e 

proveitosas para uma sociedade como a brasileira se experimentadas. Estabelecemos 

como principal intuito à princípio um equilíbrio entre epistemologias e narrativas sobre 

os povos do mundo desfazendo o profundo abismo construído historicamente por 

europeus e seus descendentes em relação aos povos de origem africana e indígena. 

 A arte afrodiaspórica produz objetos materiais e imateriais no sentido exposto 

acima, pois mobiliza a estética negra numa perspectiva de valorização de corpos negros 

postos como protagonistas na produção de ideias. As obras de Harmonia Rosales se 

enquadram dentro dessa perspectiva, pois expõe corpos negros como centrais para 

humanidade ao realizar suas releituras de obras clássicas do Renascimento. 

 Para além da representatividade negra exposta na autoria e nas imagens pintadas 

num combate a um racismo também presente na produção artística visual, as obras 

afrodiaspóricas mobilizadas colocam o corpo negro numa outra esfera diferente dos 

âmbitos usuais que negros usualmente foram representados por pintores brancos. De 

objetos a serem observados, o corpo negro passa a ser livre em todas as suas capacidades 

criativas e autor de suas próprias narrativas visuais. 

 Dessa maneira, a modernidade que escravizou corpos negros pode ser pensada e 

concretizada de maneira distinta por meio da arte afrodiaspórica que transforma uma 

ferida histórica em luta por liberdade em todos os sentidos. Expor obras de arte da cultura 
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ocidental europeia lado a lado daquelas de autoria africana e afrodiaspórica possibilita 

pensamentos e ações de questionamento sobre a modernidade tão cristalizados nas 

concepções racistas explicitadas cotidianamente na sociedade. 

 Diversas obras africanas são produzidas para inúmeras funções com destaque para 

as religiosas como algumas estatuetas que representam divindades cultuadas pelos povos 

do tronco linguístico bantu. Esse tipo de obra é caracterizada por um processo de 

produção artística, circulação e dinamização social distintos do percurso histórico 

artístico ocidental, pois os objetos africanos estão intrinsecamente envolvidos no 

cotidiano das sociedades que os produzem e vice-versa. 

Um exemplo desse tipo é uma estatueta do povo Attie (ou Akye) localizado na 

Costa do Marfim, África Ocidental, que representa uma figura feminina encarregada da 

comunicação entre o mundo dos vivos e dos mortos, ancestral. “A estatueta feminina attie, 

em consonância a essa visão do mundo, é utilizada como interlocutora, pois sua função 

principal seria fazê-los conhecer as mensagens provindas do mundo ancestral.” 

(BEVILACQUA; SILVA, 2015, p. 30) 

Nas obras renascentistas, o corpo humano é representado por um certo tipo de 

perfeição caracterizada pelas simetrias equivalentes de um homem como em “Homem 

Vitruviano” de Leonardo da Vinci. Num outro sentido, o corpo, no caso feminino, na 

estatueta Attie tem outras formas assimétricas também possivelmente ligada à perfeição 

para aquele sociedade, visto que há um destaque da cabeça, membros musculosos e seios 

fartos de uma mulher encarregada e cultuada por desempenhar importante função entre 

os vivos e seus ancestrais. 

Expor obras tão distintas em seus contextos, formulações e circulações é uma 

maneira de colocar em prática ideias decoloniais no sentido de caminhar contra o 

“racismo epistêmico” que nega saberes negros. Provocar estudantes no sentido de 

comparações e diferenciações pode se tornar tarefa prazerosa e produtiva para 

compreender produção de conhecimento e artes historicamente de maneira ampla e 

responsável.  
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Fonte: Leonardo da Vinci (1490). 

 

 

 

Fonte: Museu Afro-Brasil (São Paulo/SP). 

 

 A mobilização de arte africana e afrodiaspórica no ensino de História podem 

propiciar caminhos para implementação efetiva das leis 10.639/03 e 11.645/08 no sentido 

de combate ao racismo por meio do protagonismo negro nas imagens e autoria de obras 

artísticas. Para além disso, o corpo negro nesse tipo de arte se expressa de maneira distante 

das imagens que usualmente o representaram apenas como objetos a serem observados. 

A modernidade em sua colonialidade se torna objeto de exame minucioso a partir da 

mobilização de produção artística na perspectiva mencionada possibilitando estudantes 

se tornarem mais atentos e questionadores sobre aquilo que torna natural a exclusão de 

outras epistemologias. 

Figura 12 -  Estatueta (Povo 

Attie/Akye), Costa do Marfim; 

madeira, tecido e contas. 

Figura 13 - "O Homem Vitruviano" 
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 O trabalho pedagógico de ensino e aprendizagem de História com as turmas no 

CAp UFRJ se potencializou com a mobilização da arte afrodiaspórica lado a lado das 

produções renascentistas como poderemos ver pelos resultados obtidos. Os estudantes 

teriam que contextualizar obras renascentistas disponibilizadas pelo docente, mas, 

sobretudo, criar suas próprias narrativas com base nos aspectos visuais apresentados. Os 

resultados que seguem são alguns exemplos destacados que sinalizam para melhores 

formulações e aplicações contextualizadas para cada realidade escolar. 

  

4.3 Resultados obtidos 

 

 Dentre os resultados obtidos com a experiência realizada, podemos destacar as 

produções discentes tanto em termos visuais quanto em termos explicativos de forma oral 

realizada em sala de aula para toda turma. Na apresentação das “releituras” das obras 

renascentistas, os estudantes puderam explicar um pouco de suas pesquisas sobre as obras 

originais, o processo de realizar a releitura e os termos que explicam a nova obra 

produzida por eles mesmos. 

 Em relação à devolutiva dos estudantes, podemos destacar a criatividade e a 

liberdade com que mobilizaram seus corpos numa expressão relacionando arte 

renascentista, releitura contemporânea como a de Harmonia Rosales e suas próprias ideias 

a serem expostas. Junto a isso, críticas racializadas e sociais surgiram pelos estudantes 

como destaque que suas obras gostariam de expressar e valorizar. 

”A Criação de Adão” de Michelangelo é uma das obras mais cultuadas do 

Renascimento europeu localizada na Capela Sistina no Vaticano. Ela é considerada uma 

das obras mais significativas da modernidade europeia por representar a nova relação do 

homem com Deus num processo de humanização do divino cristão junto a uma 

divinização do homem. 

Um dos grupos escolheu a pintura de Michelangelo para reler a partir de seus 

referenciais, resultando na seguinte imagem: 
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Figura 14 - Releitura de "A Criação de Adão" 

 

Fonte: Acervo do docente (2018) 

 

Figura 15 - "A Criação de Adão" 

 

Fonte: Michelangelo (1511). 

 

 O grupo formado por cinco jovens, dentre eles dois negros, escolheu o teatro da 

escola para montar sua releitura de “A Criação de Adão” tomando como protagonistas os 

dois jovens negros do grupo, um representando Adão e o outro Deus, enquanto os outros 
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três colegas seriam os anjos da obra original. A escolha de Adão ser representado por um 

estudante negro foi ressaltada pelo grupo em sua apresentação oral demonstrando a crítica 

sobre Adão, como representante do início do mundo, ser um homem branco. 

 A imagem criada pelos estudantes segue de certa maneira a mesma perspectiva da 

“A Criação de Deus” da artista Harmonia Rosales, pois desloca como protagonistas da 

ideia de centralidade da humanidade para sujeitos negros, no caso, os dois jovens. 

Destacamos aqui que o estudante que interpretou Adão na releitura do grupo sempre foi 

um jovem atento a aulas, mas geralmente introvertido nos debates e apresentações mais 

públicas para a turma e escola. A imagem montada pelo grupo que refez “A Criação de 

Adão” demonstra os impactos de narrativas questionadoras aos currículos engessados e 

eurocentrados ainda presentes com força na escola, mas que geralmente são confrontados 

pelos próprios estudantes como demonstra a avaliação final mobilizada aqui  

 Uma outra obra também refeita foi “O Casamento de Giovani Arnolfini e Giovana 

Cenami” de Jan Van Eyck, como ilustra a imagem a seguir: 

 

 

 

Fonte: Acervo do docente (2018).  Fonte: Jan Van Eyck (1434). 

Figura 16 - Releitura de O 

Casamento de Giovani Arnolfini e 

Giovana Cenami” 
Figura 17 -  “O Casamento de Giovani 

Arnolfini e Giovana Cenami” 
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 O grupo acima foi formado por cinco meninas que escolheram o “O Casamento 

Arnolfini” para refazer ainda dentro da ideia do casamento só que de uma outra maneira 

mais de acordo com os debates contemporâneos. As meninas do grupo comentaram em 

sua apresentação oral que decidiram representar um casamento entre duas mulheres como 

algo a ser registrado e valorizado. 

 O casal representado na obra original de Jan Van Eyck é representativo na história 

da arte europeia por ser uma das primeiras obras encomendadas e protagonizadas por 

pessoas particulares, diferente das pinturas anteriores que geralmente tratavam de temas 

cristãos ou de personagens como autoridades. A obra de Eyck pode ser entendida como 

um exemplo da ascensão econômica, social e cultural da burguesia na Europa ocidental 

na época da modernidade europeia. 

Com essa referência, as meninas do grupo decidiram por valorizar um “casamento 

lésbico”, pois qualquer forma de amor deve ser respeitada e valorizada segundo o grupo. 

Para além da mensagem política, as protagonistas do casamento são suas estudantes que 

geralmente eram tratadas como alunas com dificuldades cognitivas e, muitas vezes, 

estigmatizadas como fora do perfil de excelência acadêmica da escola. Vale ressaltar que 

a estudante negra que protagonizou a remontagem passava durante o ano por um processo 

de melhores rendimentos e maior valorização de si mesma que foi crescendo pouco a 

pouco. Uma estudante que frequentemente se colocava como “incapaz” pôde ir se 

enxergando de outras maneiras por meio de melhores resultados em avaliações das mais 

diversas ordens. 

Mais duas obras refeitas pelos grupos foram “Escola de Atenas” e “Primavera”, 

dessa vez protagonizadas por dois grupos, um só de meninas e outro só de rapazes, sendo 

que formados apenas por estudantes brancos. Nas duas releituras, os dois grupos pautaram 

discussões atuais em conexão com o passado representado nas obras originais. 

 “Escola de Atenas” de Rafael foi feita pelo grupo de estudantes com uma questão 

de gênero mais explícita, pois alguns dos alunos aparecem na foto com vestidos por cima 

do uniforme escolar. O cenário escolhido foram as escadas de acesso ao corredor de salas 

do 1º ano do Ensino Médio contando com outras pessoas que não eram nem da turma 

como um funcionário ao fundo. 
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Figura 18 - Releitura de "Escola de Atenas"  

 

Figura 19 - "Escola de Atenas" 

  

Fonte: Rafael (1511). 

Fonte: Acervo do docente (2018). 
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 O uso do vestido foi a maneira que os estudantes acharam para criticar a ausência 

de filósofas na obra original de Rafael apesar dos inúmeros personagens representados, 

todos homens. Como uma obra que valoriza a filosofia como bem maior do pensamento 

humano, os alunos identificaram uma questão relacionada à ausência de filósofas 

mulheres mesmo com a existência delas comprovada pela história. 

O vestido foi uma polêmica dentro do grupo, pois metade dos integrantes se 

recusou usar a vestimenta como informado na apresentação oral, apesar disso a proposta 

se manteve. Uma discussão sobre o fato dos rapazes usarem vestido para representar a 

crítica da ausência feminina na obra foi levantada pelo docente que direcionou o debate 

para saber o que as meninas da turma achavam sobre isso. De maneira geral, o comentário 

das meninas era que usar vestido naquela ocasião não era algo que ridicularizava as 

mulheres, mas indicava a ausência delas num espaço importante como o grupo quis 

mostrar. 

 “Primavera” de Sandro Botticeli, uma obra cujas representação é 

majoritariamente formada por mulheres, foi refeita pelo grupo feminino como 

comentado. Na obra original marcada por uma valorização dos mitos greco-romanos é 

especulado que o pintor quis retratar um amor impossível por uma mulher, uma expressão 

do que chamaram de “amor neoplatônico”. 

 Com essas informações, as meninas do grupo quiseram pôr em evidência como as 

relações amorosas ocorrem atualmente por via virtual como demonstra o uso de 

aplicativos de celular como “Tinder”. Na explicação dada pelas estudantes, o amor 

impossível de hoje em dia se caracterizaria pela impossibilidade de “tocar”, ver e sentir 

presencialmente o par romântico de forma real sendo tudo isso pelo toque na tela de um 

celular. Para além disso, outras críticas de caráter de gênero foram levantadas pelas 

integrantes, por exemplo, a respeito do “homem” do movimento renascentista ser o de 

gênero masculino sendo as mulheres sempre representadas como objetos a serem 

observadas nas obras, raramente no papel de autoria. 
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Figura 20 - "Primavera" 

 

Fonte: Sandro Botticeli (1482). 

 

Figura 21: Releitura de "Primavera" 

 

Fonte: Acervo do docente (2018). 
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 Tanto na releitura de “Escola de Atenas” quanto na “Primavera” ideias e críticas 

relacionadas às discussões de gênero surgiram se conectando a movimentos realizadas 

recentemente na escola por meninas. Cabe aqui ressaltar que apesar dos grupos não terem 

demonstrado preocupação explícita com as questões étnico-raciais – não obrigatório nos 

quesitos do trabalho – vale como tarefa do docente no momento de devolutiva das 

avaliações, questionar os estudantes nesse sentido.  

Por exemplo, o grupo de rapazes que refez a obra de Rafael, poderiam ter sido 

questionados que para além de não existirem mulheres representadas na obra original, 

também não foram representadas pessoas negras como filósofos. A mesma ausência de 

mulheres negras pode ser sinalizada na obra de Sandro Botticeli e para outras discussões 

que envolvem a figura feminina no Renascimento com conexões até o presente. 

 A última releitura a ser destacada foi realizada fora do âmbito letivo normal, pois 

ocorreu no período de recuperação paralela com estudantes ainda do 1º do Ensino Médio, 

mas de outras turmas. Esse grupo ficou encarregado como parte da nota de avaliação de 

recuperação paralela montar uma releitura da obra “O Nascimento de Vênus” também de 

Botticeli.  

 

Figura 22 - "O Nascimento de Vênus" 

 

 Fonte: Sandro Botticeli (1486). 
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Figura 23 - Releitura de "O Nascimento de Vênus" 

 

Fonte: Acervo do docente (2018). 

 

 Na releitura de “O Nascimento de Vênus” duas estudantes negras protagonizaram 

a imagem no lugar de Vênus sendo que uma das alunas aparece de punho cerrado em 

referência a uma saudação do movimento negro organizado mundialmente. Os rapazes se 

colocaram como os outros personagens que circundam a protagonista em seu nascimento 

que se conecta a uma questão do cotidiano da aluna em destaque. 
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 A estudante que protagonizou em pé a foto passava por um processo de afirmação 

racial muito forte durante aquele ano inclusive com grande atuação no coletivo de 

estudantes negros da escola. A releitura do grupo sobre “O Nascimento de Vênus” acaba 

por se aproximar mais da obra “O Nascimento de Oshum” de Harmonia Rosales 

reforçando e valorizando a trajetória das estudantes negras numa escola como o CAp 

UFRJ. 

 As releituras feitas pelos estudantes questionam a modernidade europeia 

visualizada pelas obras renascentistas como um suposto momento único no 

desenvolvimento e emancipação da humanidade. O fato dos estudantes conseguirem 

enxergar as obras renascentistas por outros olhares e produzirem novas narrativas, dentre 

elas que valorizam a imagem de estudantes negros e negras, se apresenta como objetivo 

alcançado. 

 Apesar disso, é ressaltado o fato de nem todos os estudantes, em sua maioria 

brancos no que concerne às turmas, terem explicitado uma discussão étnico-racial em 

suas releituras. A partir disso, é necessário a mediação do professor, como já sinalizado, 

no sentido de tornar tal discussão visível e real para estudantes que não escolhem discutir 

tais questões que perpassam todas as relações escolares e sociais de maneira geral. 

 A mobilização da arte afrodiaspórica produzidas por Harmonia Rosales que 

valoriza, sobretudo, a estética negra feminina foi capaz de descolar o olhar tanto de 

estudantes quanto do docente a respeito da modernidade europeia representada pelo 

período histórico do Renascimento. Foi possível estabelecer novas relações com o 

conteúdo que passam pela crítica e relevância de outras narrativas sobre a modernidade 

europeia escapando de visões monolíticas de progresso a respeito do desenvolvimento da 

humanidade no período histórico estudado sem perder de vista as conexões com o 

presente. 

 A experiência realizada junto aos resultados obtidos evidencia a necessidade e as 

possibilidades concretas de abordar conteúdos tradicionais da disciplina História por um 

viés antirracista e decolonial como propõe as leis 10.639/03, 11.645/08 e as diretrizes 

curriculares (BRASIL, 2004) no mesmo sentido. O relato dessa atuação se configura 

nesse trabalho como uma provocação aos leitores, principalmente professores, no sentido 

de pensar estratégias e formas de abordar o currículo de História de uma maneira mais 

efetiva em termos da Educação das Relações Étnico-Raciais e que leve em conta a 

trajetória de estudantes, com destaque para as narrativas de discentes negros. 
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O relato aqui exposto e analisado sob os conceitos decoloniais de “desobediência 

epistêmica” e “interculturalidade crítica” pode ser lido também como proposição 

pedagógica a ser aperfeiçoada e contextualizada dependendo de cada realidade escolar. 

A produção de narrativas pelos próprios estudantes a partir da mobilização de arte 

afrodiaspórica calcada na valorização da estética negra é o que mais se configurou como 

mobilizador quanto a todo trabalho pedagógico executado. 

 As relações entre ensino de História e arte africana e afrodiaspórica a partir da 

mobilização da estética negra devem ser mais desenvolvidas nos mais diversos espaços 

educacionais, pois se apresentam, por esse breve relato, como potentes para uma educação 

antirracista. Os conceitos decoloniais podem contribuir no sentido de analisar, 

operacionalizar e propor práticas pedagógicas contextualizadas numa geração de 

intelectuais engajados no combate ao racismo na sociedade brasileira. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Enquanto considerações finais, sinalizamos que esse trabalho mais abre novas 

possibilidades do que encerra discussões a respeito das temáticas abordadas ao longo do 

percurso apresentado. Apesar disso, podemos delinear algumas considerações de caráter 

conclusivo quanto às experiências relatadas, analisadas e propostas durante os capítulos. 

 Salientou-se como principal problemática nesse trabalho como combater o 

racismo de caráter epistêmico no Ensino de História por meio da mobilização de arte 

africana e afrodiaspórica a partir de uma experiência concreta de prática pedagógica. O 

local, onde tal prática se realizou foi o Colégio de Aplicação da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro – espaço de educação básica que alia ensino, pesquisa e extensão dentro 

de uma estrutura universitária. 

 A partir de uma consciência dos pertencimentos enquanto professor-pesquisador, 

destaca-se que para a produção desse material foi imprescindível aliar atuação 

profissional com formação pessoal no que concerne aos debates sobre questões raciais. 

Trabalhos alheios a essa perspectiva podem ser considerados frágeis no que concerne aos 

objetivos da Educação das Relações Étnico-Raciais como entendida por pareceres e 

legislações no Brasil. 

 As ideias e conceitos que formaram a plataforma teórica desse trabalho giram em 

torno de princípios de descolonização de mentes e corpos como aponta Frantz Fanon 

(1979), o antirracismo como prática e pensamento pedagógico como pauta Petronilha 

Gonçalves e Silva (2011) e a humanização de sujeitos como sinaliza Paulo Freire em seus 

estudos. Todas essas ideias formam a base para trabalhos como esse que aliam prática em 

sala de aula com reflexão teórica constantemente em diálogo com a produção de discentes 

e em relação à comunidade escolar. 

 Quatro conceitos do programa decolonial foram mobilizados para compreender o 

estudo aqui descrito enquanto produção antirracista, mas, ao final, dois deles se 

sobressaíram ao longo da escrita do trabalho, as ideias de “racismo epistêmico” e de 

“interculturalidade crítica”. A discussão epistemológica é a que se sobressaiu 

principalmente devido à mobilização de imagens e objetos de cultura material africana e 

afrodiaspórica que desafiam as lógicas artísticas europeias tratadas como universais. 

 A discussão entre epistemologias distintas foi o tópico mais alimentado pelas 

práticas pedagógicas realizadas no CAp-UFRJ, visto que tanto a experiência de ir à 
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exposição “Ex Africa” quanto o uso de arte afrodiaspórica para o ensino de Renascimento 

cultural europeu mobilizaram os estudantes a pensar os conteúdos formais da disciplina 

de forma distinta. Aqui cabe ressaltar os formatos diferenciados de avaliações propostas 

como o diário de visita à exposição e as releituras de obras clássicas europeus por parte 

dos estudantes. 

 Estar em contato com produções artísticas calcadas numa estética negra que 

possui valores de feitura, dinamização e circulação distintos de formas europeias 

potencializou olhares e práticas tanto do docente quanto dos discentes. Inclusive as 

formas tradicionais de avaliação como as “provas” que se mantiveram enquanto parte da 

pontuação do trimestre escolar foram influenciadas pelas experiências com arte africana 

e afrodiaspórica como demonstrado. 

 Os objetivos elencados enquanto projeto e na introdução desse trabalho foram 

alcançados no sentido de relatar, analisar e propor formas para o ensino da história da 

África e da Europa por meio da arte de estética negra. Os objetos materiais e imateriais 

produzidos por artistas africanos e afrodiaspóricos ao longo da história são de extremo 

valor para o ensino de História que por muito tempo tornou histórias negras invisíveis. 

 A visita à exposição de arte africana contemporânea “Ex Africa” enquanto parte 

do módulo curricular sobre história da África entre os séculos X e XV se caracterizou 

como oportunidade relevante de aplicação das ideias da produção antirracista e conceitos 

decoloniais. Tornar visível e viva a produção contemporânea de arte africana para 

estudantes se liga a ideia de “enegrecer” currículos ao passo que combate a “colonialidade 

do saber” e o “racismo epistêmico” ainda presentes nos espaços educacionais. 

 Foi possível identificar pela produção escrita discente que diversas obras os 

mobilizaram no sentido de ampliação de ideias sobre o continente africano como atestado 

pela diferença em relação aos exercícios prévios de coleta inicial de ideias. Associar 

África e africanos à produção artística contemporânea pode trazer conflitos, ideias e 

sentimentos sobre percepções a respeito do conteúdo programático e sobre si mesmos. 

 O destaque nesse trabalho feito com as narrativas de estudantes negros ao longo 

do trabalho foi de extremo valor, pois ressalta as diferenças entre os aprendizados dos 

conteúdos de História em turmas de minoria negra como as do CAp-UFRJ. As vivências 

desses estudantes se sobressaem em seus relatos sobre a ida e percepções sobre uma 

exposição cujas imagens e autores são pessoas negras de várias partes do mundo. 

 No capítulo 4, pudemos não só observar a produção imagética representada por 

alguns estudantes negros, mas também de estudantes brancos que se colocaram 
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questionamentos sobre os valores da modernidade europeia vistos nas obras 

renascentistas, mas sem críticas raciais explícitas. Mais uma vez a produção discente com 

forte teor estético se sobressaiu enquanto forma de questionamento de caráter decolonial 

no sentido tanto de denúncia de mazelas da modernidade europeia quanto de criação de 

outros referenciais estéticos. 

 O trabalho de conclusão de curso apresentado aqui também se caracterizou como 

exercício teórico-metodológico no sentido de rememorar práticas realizadas em 2018 ao 

passo que pudemos analisa-las sob um olhar mais crítico distanciado no tempo. Os 

objetivos pedagógicos estabelecidos inicialmente podem ser considerados enquanto 

alcançados, mas podem ser ampliados e aprimorados a partir de outras abordagens, 

objetos artísticos da cultura material e imaterial com destaque para aquelas de artistas 

afro-brasileiros e afro-brasileiras. 

 Inúmeros são os artistas que produziram objetos e manifestações calcados numa 

estética negra de valores afro-civilizatórios que podem ser mobilizados para o ensino de 

História. Como o conceito de “interculturalidade crítica” aponta, é urgente colocar no 

mesmo patamar produções artísticas e epistemes africanas, afrodiaspóricas, indígenas e 

de outras origens com as localizadas na Europa ocidental.  

Tal exercício pode tornar possível debates francos sobre a produção artística, 

histórica e de conhecimento na história da humanidade revelando práticas e ideias muitas 

vezes invisibilizadas da maioria das pessoas. Os espaços de educação básica podem ser 

lugares de exposição e discussão franca sobre tais temas provavelmente gerando impactos 

na subjetividade de estudantes e comunidade escolar. 

 Todos os relatos, análises e proposições realizadas nesse trabalho tomaram como 

princípio uma experiência específica com materiais que estão disponíveis para o público 

na rede de internet. O trabalho tem caráter propositivo no sentido de novas experiências 

no ensino de História que mobilizem produções de arte africana e afrodiaspórica de 

referenciais estéticos negros. 

 Por fim, salienta-se o caráter político desse trabalho na luta antirracista que tem 

suas origens nas primeiras experiências de resistência negras e indígenas aos processos 

colonizadores no território que viria a se chamar Brasil. A formação constante teórica e 

prática nos pressupostos da luta antirracista são imprescindíveis para uma sociedade mais 

justa e igualitária que tem por objetivo último a preservação da vida. 
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APÊNDICE A – PLANO DE AULA I 

 

Colégio Pedro II 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura (PROPGPEC) 

Programa de Pós-Graduação em Educação das Relações Étnico-Raciais no Ensino Básico (Ererebá) 

 

Plano de aula I 

 

Disciplina: História    Ano/série: 1º ano do Ensino Médio 

Nome: Jacques Ferreira Pinto                      

Título da aula: O continente africano (séc. X – XV): comércio, política e conhecimento      Data prevista:    18/08/2019 Duração prevista: 

2 tempos de 50 minutos cada 

Objetivos Gerais: Ao final da aula, o aluno deverá ser capaz de  

 

1. Explicar o continente africano entre os séculos X e XV em termos comerciais, políticos e de produção intelectual. 

2. Analisar características sobre a África dos dias atuais por meio do acesso a uma exposição de arte africana contemporânea. 

3. Relacionar a história do continente africano entre os séculos X e XV e o período contemporâneo da África por meio de narrativas escritas 

individuais. 
 

Objetivos específicos Esquema de conteúdo 

Procedimentos 

didáticos 

  

Recursos didáticos 
Tempo 

estimado 

1. Produzir ideias livres sobre o que 

pensam quando falamos em África 

de forma escrita. 

 

2. Localizar o continente africano 

temporalmente e geograficamente 

comparando fronteiras dos países 

Aula 1:  

 

No que vocês pensam quando falamos em África? 

Da onde vocês tiram essas informações. 

 

Introdução ao estudo da história da África  

formas de estudar a história da África, ideias sobre 

o continente e imagens da África contemporânea 

 

Exposição oral 

dialogada com 

esquematização no 

quadro de giz (ou 

branco). 

 

 

Quadro de giz (ou 

branco) 

 

Folha de almaço/de 

caderno para coleta 

de informações 

 

 

 

 

Aula 1: 

50min 
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atuais e distribuição espacial na 

África entre os séculos V e XV. 

 

3.  Localizar o reino do Mali (séc. 

XII – XV) temporalmente e 

geograficamente. 

 

 

4. Localizar as rotas transaarianas de 

comércio pela África. 

 

5.  Caracterizar o comércio 

empreendido pelo reino do Mali 

na região do Sudão Ocidental 

entre os séculos XIII e XV. 

 

 

6.  Explicar a organização política do 

reino do Mali entre os séculos XIII 

e XV. 

 

7. Caracterizar a produção intelectual 

na região do reino do Mali 

localizando a cidade de Tombuctu. 

 

8. Examinar obras de arte da 

exposição “Ex Africa” destacando 

características, autoria, contexto 

de produção e possíveis leituras 

dos materiais artísticos. 

 

9. Produzir um diário de visita à 

exposição contando com reflexões 

 

Breve introdução à exposição “Ex Africa” (vídeo 

de apresentação) 

 

Aula 2 (de campo): 

 

Visita à exposição “Ex Africa” (acesso aos 

materiais da exposição também por meio do 

catálogo e vídeos na rede de internet) 

 

Perguntas direcionadoras: 

Que África é representada na exposição? 

O que temos de semelhante com os africanos 

representados na exposição? 

O que nos diferencia dos africanos representados 

na exposição? 

 

Aula 3: 

 

Retorno à sala de aula após o contato com os 

materiais da exposição “Ex Africa”: roda de 

conversa 

 

Aula 4: 

 

“Quem foi a pessoa mais rica de todos os tempos?” 

 

O continente africano entre os séculos V e XV: 

história, comércio e política  

 

Breve introdução: Leitura de “Mali” por Al-Umari 

(1301 – 1349) 

 

Coleta de dados a 

respeito do 

conhecimento prévio e 

fontes de informação dos 

estudantes sobre África. 

 

Apresentação em 

powerpoint com 

imagens 

contemporâneas dos 

cinquenta e quatro países 

africanos mesclando 

elementos tradicionais 

como de sociedades, 

paisagens naturais e 

cenas urbanas. 

 

Visita/acesso mediado 

pelo professor aos 

materiais da exposição 

“Ex Africa” 

 

Orientação para leitura 

do trecho do relato 

“Mali” por Al-Umari 

 

Orientação para a leitura 

da linha do tempo da 

África entre os séculos X 

e XV 

 

Orientação para leitura 

de mapas: 

Powerpoint para 

introdução ao estudo 

da história da África 

 

Materiais artísticos 

da “Ex Africa” do 

catálogo (pinturas, 

fotografias, vídeos, 

músicas, 

performances) 

 

Perguntas 

direcionadoras para 

mediação de acesso e 

compreensão dos 

materiais artísticos 

 

Linha do tempo (do 

Império do Mali) 

 

Trecho do relato 

“Mali” do viajante 

árabe Al-Umari 

(retirado de 

“Imagens da África” 

de Alberto da Costa e 

Silva) 

 

Mapas 

 

Imagens: 

 

 

 

 

 

Aula 2*: 

120min 

(visita à 

exposição) 

 

 

 

 

Aula 3: 

50min 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 4: 

100min 

 

 

 

 

 

 

Aula 5: 

50min 
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sobre as obras, sobre visões a 

respeito do continente africano, 

etc. 

Al-Umari relata uma África de soberanos fortes 

possuidores de muito ouro. A imagem construída pelo 

viajante se opõe a uma história única muito difundida do 

continente de pobreza, fome, etc.  

 

Visões conflitantes sobre história da África → O que 

sabemos sobre a história da África? 

 

Esquema de quadro: 

 

 1  Império do Mali (séc. XIII – XV): 

 

 1.1  Comércio 

 1.1.1  Sudão Ocidental: rotas 

transaarianas de longa distância e a 

importância do rio Níger 

 1.1.2  Produção de sal e ouro em larga 

escala 

 

 1.2  Política 

 1.2.1  Poder centralizado no Mansa 

(rei) do Mali 

 1.2.2  Pagamento de tributos e 

manutenção de tradições de povos 

subordinados: manutenção do Império 

 1.2.3  Fundação por Sundiata Keita e 

o apogeu por Mansa Musa: o papel do Islã 

 

 1.3  Produção intelectual 

 1.3.1  Toumbuctu, a cidade dos livros 

e a fundação da Universidade de Sankore  

 1.3.2  Comércio de livros e trocas de 

saberes 

Mapa 1: África política 

hoje 

Mapa 2: Reinos 

africanos e rotas de 

comércio de longa 

distância (1000 A.C. - 

1600 D.C.) 

 

Orientação para leitura 

das imagens da cidade de 

Tombuctu e da 

representação europeia 

sobre Mansa Musa. 

 

Exibição do vídeo “A 

pessoa mais rica do 

mundo” 

 

 

 

1 – Cidade de 

Tombuctu 

 

2 – Representação de 

Mansa Musa 

 

Vídeo “A pessoa 

mais rica do mundo” 

(TED Ed) 

 

 

 

 

 

*O tempo da 

aula 2 pode 

ser alterado 

a partir do 

acesso aos 

materiais 

artísticos 

apresentados 

pelo 

professor 

por meio do 

catálogo da 

exposição. 
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 1.3.3  Carta Mandinga (1222): a 

primeira declaração de direitos humanos do 

mundo 

 

Aula 5: 

 

Entrega da avaliação final, o “diário de visita” à 

exposição “Ex Africa”. 

 

Encerramento do módulo curricular: conclusões e a 

história da África em conexão a outros processos 

históricos 

 

 

Avaliação: Diário de visita à exposição “Ex Africa” relatando a experiência vivida no centro cultural com os objetos artísticos de arte africana contemporânea. 

O “diário” deve conter reflexões sobre as obras que chamaram atenção, o formato pode ser diversificado (com uso de imagens, colagens, etc), escrita livre 

contando com a subjetividade implicada na escrita. 
 

Bibliografia utilizada 

1. BÂ, Amadou Hampaté. A tradição viva. In: KI-ZERBO, J. História Geral da África I. Metodologia e pré-história da África. São Paulo, Ed. Ática/UNESCO, 1982. 

2. HERNANDEZ, Leila Maria Gonçalves Leite. A África na sala de aula: visita à história contemporânea. São Paulo: Selo Negro, 2005. 

3. KI-ZERBO, J. Introdução Geral. In: ______. História Geral da África I. Metodologia e pré-história da África. São Paulo, Ed. Ática/UNESCO, 1982. 

4. ______. História da África Negra I. Publicações Europa-América, s/d  

5. LIMA, Mônica. Heranças Africanas no Brasil. Cadernos CEAP, nº 20. 1. ed. Rio de Janeiro: CEAP, 2009. 

6. ______. Fazendo soar os tambores: o ensino de História da África e dos Africanos no Brasil. Cadernos PENESB, v. 1, p. 159-173, 2000.  

7. M’BOKOLO, Elikia. África Negra: História e Civilizações. Tomo 1(até o século XVIII). Salvador/São Paulo: EdUFBA/Casa das Áfricas, 2009. 

8. SILVA, Alberto da Costa e. A África explicada aos meus filhos. 2. ed. Rio de Janeiro: Agir, 2012. 

9. ______. Imagens da África. Da Antiguidade ao século XIX. São Paulo: Penguin/Companhia das Letras, 2012  

10. ______. A Enxada e a Lança: a África antes dos portugueses. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 

11. UNESCO/MEC. História Geral da África. Volume III: África do século VII ao XI. Brasília: UNESCO, 2010. 

12. ______. História Geral da África. Volume IV: África do século XII ao XVI. Brasília: UNESCO, 2010. 
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APÊNDICE B – Plano de aula II 

 

Colégio Pedro II 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura (PROPGPEC) 

Programa de Pós-Graduação em Educação das Relações Étnico-Raciais no Ensino Básico (Ererebá) 

 

Plano de aula II 

 

Disciplina: História    Ano/série: 1º ano do Ensino Médio 

Nome: Jacques Ferreira Pinto                      

Título da aula: Renascimento cultural europeu (séc. XV – XVI)    Data prevista:    18/08/2019 Duração prevista: 3 tempos de 50 

minutos cada 

Objetivos Gerais: Ao final da aula, o aluno deverá ser capaz de  

 

1. Explicar o Renascimento cultural europeu como um movimento cultural localizado na Europa entre os séculos XV e XVI. 

2. Analisar características do Renascimento cultural europeu (séc. XV – XVI) por meio de pinturas do período produzidas por artistas 

renascentistas. 

3. Relacionar o Renascimento cultural europeu (séc. XV – XVI) com releituras contemporâneas de obras renascentistas. 

4. Produzir e explicar releituras contemporâneas próprias sobre pinturas renascentistas. 

 

Objetivos específicos Esquema de conteúdo 

Procedimentos 

didáticos 

  

Recursos didáticos 
Tempo 

estimado 

1. Localizar o Renascimento 

cultural europeu espacialmente 

e temporalmente. 

 

2. Caracterizar as principais 

características do Renascimento 

cultural europeu em termos 

culturais, intelectuais e sociais. 

Aula 1:  

 

Renascimento cultural europeu (séc. XV – 

XVI) 
 

1. Fim da “Idade Média”: 

 

 

Exposição oral dialogada 

com esquematização no 

quadro de giz (ou 

branco). 

 

 

Quadro de giz (ou 

branco) 

 

Powerpoint para 

apresentação das 

pinturas 

renascentistas. 

 

 

 

Aula 1: 

100min 
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3. Relacionar pinturas renascentistas 

com as principais características do 

Renascimento cultural europeu 

(séc. XV – XVI). 

 

 

4. Examinar releituras 

contemporâneas de artistas atuais 

sobre obras renascentistas. 

 

5. Montar uma releitura por meio de 

foto digital (“de celular”) de uma 

obra renascentista em grupo em 

algum local da escola relacionando-

a à obra original. 

1.1. Transformações na Europa entre os 

séculos XIV e XV: declínio da 

chamada “Idade Média” 

1.2. Fortalecimento das cidades e 

intensificação de trocas comerciais. 

1.3. Destaque para o novo papel da 

burguesia.  

 

2. Conceito de “Renascimento”: 

2.1. Movimento cultural europeu baseado 

na valorização do homem e todas suas 

capacidades criativas. 

2.2. Nova relação com a figura de Deus: 

divinização do homem e humanização 

de Deus 

2.3. Artes, Filosofia, Ciência, Letras e 

outras áreas: Antropocentrismo, 

Humanismo 

 

3. Releituras contemporâneas 

 

3.1. “A Criação do Deus”, Harmonia 

Rosales. 

3.2. “O Nascimento de Oshum”, Harmonia 

Rosales. 

3.3. “Monalisa indígena”. 

  

Aula 2: 

 

Apresentação da avaliação do módulo curricular  

releitura dos estudantes sobre as obras 

renascentistas. 

 

Orientação para leitura 

de imagem: pinturas 

renascentistas.  

 

Orientação para leitura 

de imagem: releituras 

contemporâneas de 

pinturas renascentistas 

 

 

 

  

Powerpoint para 

apresentação das 

releituras 

contemporâneas 

sobre pinturas 

renascentistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 2: 

50min  
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Explicação oral sobre material imagético e entrega 

de parte escrita. 

 

 

Avaliação: Produção de uma foto como releitura de uma obra renascentista em grupo de cinco a seis pessoas. Na exposição da releitura, é necessário pesquisar 

dados sobre a obra original, explicar a obra original, explicar a releitura feita pelo grupo e escolher 3 hashtags (palavras-chave) para resumir a releitura 

contemporânea feita pelo grupo. 
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