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RESUMO 

SOUZA, Marianna Parolin. Direitos Humanos e ensino de história da áfrica: reflexões 

sobre a ideia de direitos no espaço escolar. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Especialização em Ensino de História) – Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão 

e Cultura, Colégio Pedro II, Rio de Janeiro, 2020. 

 

A presente pesquisa se dedica a uma análise acerca das possibilidades do ensino de História 

na construção de uma educação em direitos humanos. A proposta central é compreender a 

importância de se educar em prol dos direitos humanos, formando sujeitos conscientes de seus 

direitos. A partir da análise de diferentes perspectivas teóricas dos direitos humanos (universal 

e multicultural), procuramos refletir sobre certas práticas pedagógicas próprias da disciplina 

escolar História. Tomando consciência e parte da teoria universalista,  procuramos, nesse 

trabalho, compreender a “Kizomba – a feira de africanidades do Colégio Pedro II” como 

prática educativa que busca, dentre outros objetivos, o chamado “educar para o nunca mais”. 

Dando valor ao conhecimento que, ao longo do tempo, foi colocado em um lugar de 

inferioridade. Tal proposta pedagógica procura destacar a relevância do ensino de História, 

numa perspectiva de valorização e reconhecimento da cultura afro-brasileira. O trabalho em 

questão também se dedicará à reflexãoe ao exercício de construção de uma sequência didática 

que dará destaque a temáticas históricas (como por exemplo o conhecimento da expansão 

imperialista europeia do século XIX), segundo a perspectiva dos povos africanos, a fim de 

demonstrar que a história não pode ser interpretada como uma história única. Dessa forma, 

como conclusão, o trabalho tem a intenção de proporcionar aos estudantes a noção de uma 

história crítica, que pode ser construída por meio de perspectivas diversas e igualmente 

relevantes. 
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Se a educação sozinha não 

podetransformar a sociedade, tampouco sem 

ela a sociedade muda. (PauloFreire)
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1. INTRODUÇÃO  

 

A educação básica de qualidade deve preocupar-se com a formação integral dos 

estudantes. Isto incluiu uma educação que se comprometa com as dimensões sociais, 

intelectuais e emocionais que compõe cada educando. Como aspecto específico, neste trabalho, 

buscamos refletir sobre a formação cidadã e democrática no ambiente escolar, por meio da 

compreensão da noção dos direitos humanos e do desenvolvimento da consciência crítica do 

educando. 

Em nosso país, a partir da década de 1980, houve o incremento gradativo nas políticas 

de inserção de um ensino voltado aos direitos humanos nos espaços escolares, principalmente 

incentivados pelos setores de educação popular. De acordo com Sime (1994, p. 88): 

 

A educação em direitos humanos nasce herdando da educação popular uma 

vocação explícita para construir um projeto histórico, uma vontade 

mobilizadora definida por uma opção orientada á mudança estrutural e ao 

compromisso com os setores populares. 

 

 

O cenário escolar vigente muitas vezes reflete as experiências vivenciadas em nossa 

sociedade, apresentando como única opção uma cultura escolar rígida e inflexível, sem 

espaços para visões dos grupos marginalizados e suas demandas históricas. Neste contexto, 

raramente existe abertura para a inserção da cultura de direitos. Temos, portanto, o desafio de 

transformar esse quadro a fim de estimular uma educação que promova a ruptura de ideologias 

dominantes, restritivas e excludentes da coletividade nos espaços escolares brasileiros.  

Tais espaços são muitas vezes marcados por um modelo homogeneizante e 

hegemônico que não dá voz para diversidade inscrita nas salas de aula. Nossas escolas são 

marcadas por um modelo de processo pedagógico que determina de maneira autoritária e não 

dialógica  a forma como os assuntos serão ensinados. Esta escolha é realizada a partir de uma 

orientação ideológica baseada na visão eurocêntrica. A consequência disto é o 

desenvolvimento de um silenciamento histórico de parcelas da sociedade marginalizada, 

contribuindo com a manutenção do poder dos grupos sociais de maior influência no país. 

Neste contexto, é de extrema relevância conceituar e enfatizar o papel da “Kizomba 

– a feira de africanidades” do Colégio Pedro II, que procura se contrapor ao modelo de 

educação de concepção impositiva vigente. Este que demonstra a ausência de práticas 
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pedagógicas dialógicas e sem a preocupação com a construção de tomadas de decisões 

coletivas.  

A “Kizomba” constitui-se sobre a necessidade exposta no ambiente escolar da 

elaboração de práticas promotoras de um ensino preocupado com a extensão de percepções 

vinculadas a formação das relações étnico-raciais. Para além disto, a “Kizomba” emerge 

também do corpo social, inscrito na instituição, que almeja a estruturação efetiva dos 

educandos, para além dos bancos escolares. 

Desta maneira, a “Kizomba” apresenta-se como exemplo de prática pedagógica que 

imprime significado no desenvolvimento do processo educativo. A mesma tem como intenção 

propiciar o reconhecimento da cultura afro-brasileira dialogando com o respeito aos direitos 

humanos. O pensamento de uma educação compromissada com tais direitos é experenciado 

durante esse evento escolar. 

  Assim, de acordo com Vera Candau (2007, p. 289), se nosso objetivo é reforçar a 

ideia da educação em direitos humanos, existem três pontos aos quais devemos nos atentar. 

Seriam eles: a formação de “sujeito de direitos”, o “empoderamento” de grupos minoritários 

e o chamado “educar para o nunca mais”. A elaboração de uma educação em direitos humanos 

deve começar por favorecer processos de formação de sujeitos de direito, na esfera pessoal e 

coletiva, que articulem as dimensões éticas, político-social e as práticas cotidianas e concretas. 

O que se propõe aqui é a necessidade de conscientização dos cidadãos de que 

possuem direitos, historicamente conquistados e a eles é assegurada a dignidade do seu existir 

e pensar de maneira autônoma. Assim, torna-se possível colocá-los no mundo como sujeitos 

produtores e não meros receptores de informações. Portanto, formar sujeitos de direito, 

favorecer processos de empoderamento e educar para o “nunca mais’’ constituem hoje o 

horizonte de sentido da educação em Direitos Humanos (CANDAU, 2007, p. 405). 

Mais especificamente, ao trabalharmos em prol de uma cultura de educação dos 

direitos humanos, o “educar para o nunca mais” traz uma noção fundamental que consiste em 

resgatar a memória histórica, romper a cultura do silêncio e da impunidade que ainda está 

muito presente em nosso país (CANDAU, 2007, p. 405). Neste sentido, observamos a 

importância da educação orientada a não permitir a ocorrência de práticas inaceitáveis contra 

o ser humano, como o racismo, a discriminação, a objetificação e a prevalência de uma 

narrativa única sobre a história. “Educar para o nunca mais”, dessa forma, significa 

compreender as arbitrariedades sofridas por certos grupos e ressignificá-las, de maneira a não 

permitir que se repitam. 
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Com ações cada vez mais orientadas sob tal ótica, poderemos pensar no incremento 

do processo democrático em nossa sociedade. Tornando, deste modo, possível a elaboração 

da identidade de um país na pluralidade de suas etnias e culturas. Dessa forma, a concepção 

do “educar para o nunca mais” torna-se fundamental para a educação em prol dos direitos 

humanos. 

Para que tenhamos um horizonte firmado em uma educação fundamentada nos 

direitos humanos, é indispensável ter ciência de determinadas concepções: entender que os 

direitos não são dádivas concedidas “milagrosamente” e sim resultado de lutas históricas e 

discussões coletivas. E assim, formar indivíduos conscientes de que são sujeitos de direitos e 

uma sociedade cada vez mais consciente de sua história.  

A educação em direitos humanos potencializa uma atitude questionadora, desvela a 

necessidade de introduzir mudanças, tanto no currículo explícito, quanto no currículo oculto, 

afetando assim a “cultura escolar” e a “cultura da escola” (CANDAU, 1998, p. 36)1. 

Refletir sobre uma educação baseada nos direitos essenciais requer, para além do que 

já foi exposto, uma dedicação que promova uma revolução nos processos sistêmicos didáticos. 

Com o objetivo de tornar cada vez mais usuais metodologias que privilegiem não só a teoria, 

como também práticas escolares inovadoras. E, dessa forma, vivenciar o conhecimento, 

incorporando os estudantes como sujeitos ativos desta construção pedagógica. 

 

 

 

 

 

11A“cultura escolar” diz respeito a similitude, ou seja, todas as escolas se parecem, pois têm mais 

elementos que as assemelham do que as diferenciam, começando pela sua estrutura física, construiu-se em termos 

de concepções teóricas e políticas sobre a Instituição Escolar, as quais fazem parte do imaginário coletivo Já a 

“cultura da escola”, por sua vez, denomina-se a diferenciação, pois apesar de se parecerem, possuem elementos 

que as diferenciam entre si, isto é, os estabelecimentos de ensino possuem identidade própria que, portanto, se 

relacionam às singularidades que expressam identidades diferenciadas. Isto é, apesar da escola parecer igual 

fisicamente e seguir praticamente as mesmas leis que a regem, sempre existe algo diferente que caracteriza essa 

escola. Portanto, a “cultura da escola” compreende o cotidiano do estabelecimento de ensino, produzindo 

entrelaçamento de múltiplos fatores, entre eles a dimensão da cultura escolar, dimensão do contexto histórico, 

geográfico, social e cultural da população de seu entorno, além daqueles relacionados às subjetividades dos atores 

que dela fazem parte. (BURATTO, Ana Paula). Cultura escolar e cultura da escola. Disponível em: 

<http://escolarbio.blogspot.com/2010/03/cultura-escolar-e-cultura-da-escola.html>. Acesso em: 05/02/2020. 

http://escolarbio.blogspot.com/2010/03/cultura-escolar-e-cultura-da-escola.html
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2. DIREITOS HUMANOS: ENTRE UNIVERSALISMOS E PARTICULARISMOS 

 

Historicamente a construção da ideia dos direitos humanos ocorreu no contexto do 

pós Segunda Guerra Mundial, quando a sociedade ocidental percebeu a necessidade de serem 

criados dispositivos que assegurassem a vida e a dignidade da pessoa humana. No ano de 1948 

foi elaborada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabeleceu pela primeira 

vez a proteção universal dos direitos humanos. Podemos verificar no preâmbulo da Declaração 

Universal de 1948, entre outras determinações, que: 

 

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os 

membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o 

fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Considerando que o 

desprezo e o desrespeito pelos Direitos Humanos resultaram em atos bárbaros 

que ultrajaram a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo 

em que os todos gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de 

viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta 

aspiração do ser humano comum. Considerando ser essencial que os Direitos 

Humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não 

seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão. 

(...) Como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, 

com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre 

em mente esta Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por 

promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas 

progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu 

reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos 

dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua 

jurisdição. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948, p. 3)  
 

Contudo, diferentes significados, ao longo dos anos, foram atribuídos aos direitos 

humanos. Deste modo, como primeiro passo, creio ser necessário conceituar e diferenciar as 

ideias de direitos humanos e de direitos fundamentais. Os primeiros, segundo Norberto Bobbio, 

resumem a concepção de uma convivência digna, livre e igual de todos os seres humanos, 

válidos para todos os povos e em todos os tempos. O autor nega a existência de direitos humanos 

sobre uma concepção imutável e absoluta. Para ele “os direitos do homem constituem uma 

classe variável...O que parece fundamental numa época histórica e numa determinada 

civilização não é fundamental em outras épocas e em outras culturas” (BOBBIO, 2004, p. 19). 

Assim, Bobbio (2004) compreende estes direitos a partir de uma perspectiva histórica. Portanto, 

os direitos humanos estariam sujeitos a mudanças e reorientações/redefinições ao longo do 

tempo. Segundo o mesmo autor: 
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(...) os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos 

históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas 

em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo 

gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas (BOBBIO, 2004, 

p. 05) 

 

 

Já os direitos fundamentais são os direitos da pessoa (física ou jurídica) 

constitucionalmente garantidos e limitados espacial e temporalmente (BOBBIO, 2004, p. 11). 

Assim, não podemos compreender os dois conceitos de maneira completamente equivalentes. 

Os direitos fundamentais representam uma institucionalização jurídica de um Estado, que 

seleciona, entre os direitos humanos, aqueles direitos que mais refletem suas  formas de 

organização. Ainda nas palavras de Bobbio (2004, p. 12): 

 

Na prática, verifica-se que cada Estado incorpora no seu ordenamento jurídico 

os direitos humanos mais próximos aos seus próprios valores, decidindo quais 

serão constitucionalizados (adquirindo a categoria de fundamentais), quais 

pertencerão ao nível infraconstitucional e, até, quais serão simplesmente 

ignorados. 

 

 

Não se pode esquecer que os direitos fundamentais, apesar de serem assegurados pela 

Constituição de cada país, têm sua origem no pressuposto da dignidade humana. Deste modo, 

os Estados têm o objetivo central de garantir aos cidadãos seus direitos básicos. Partindo de tais 

premissas, o Estado encontra-se como agente promotor da defesa dos direitos fundamentais. 

Sendo então, por meio de suas políticas públicas que se almeja alcançar o cumprimento dessas 

garantias. Todavia, a concretização de tais direitos enfrenta conflitos de interesses sociais e 

econômicos que dificultam, na prática, sua efetivação.  

Os direitos fundamentais emanam dos direitos humanos, compreendidos a partir de 

uma percepção universal. Mas, observamos ao longo dos anos e de maneira geral, que a 

promoção desses direitos, apesar de garantidos por lei, vem sendo desenvolvida de forma 

insatisfatória. Podemos afirmar que os direitos fundamentais não vêm sendo aplicados 

universalmente para todos os cidadãos, uma vez em que a soberania nacional – detentora das 

determinações jurídicas – não vem exercendo seu papel na aplicação das políticas públicas de 

maneira eficaz para todos os cidadãos.   

Assim, quando o Estado não consegue cumprir sua obrigação com a seguridade dos 

direitos fundamentais, a sociedade como um todo é atingida. Isto gera um efeito prejudicial aos 
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indivíduos, principalmente aos mais desfavorecidos social e economicamente. Ocasionando o 

aumento da marginalização e exclusão social. A tensão permanente gira em torno da 

incapacidade dos Estados em garantir o cumprimento dos direitos constitucionalizados, a fim 

de finalmente poderem promover a efetivação de um Estado de Direito que respeite a dignidade 

universal da pessoa humana. 

Norberto Bobbio (2004, p. 48), ao defender a historicidade dos direitos humanos, 

também afirma que não há motivo para ter receio do relativismo, uma vez que ele deriva da 

pluralidade, sendo este um forte argumento em favor de alguns direitos dos homens, dos mais 

celebrados, como a liberdade de religião e, em geral, a liberdade de pensamento. 

Por meio do relativismo, desejamos dizer que os direitos fundamentais são 

questionáveis na interpretação de Bobbio (Idem), uma vez que são construções históricas e, 

portanto, não são absolutas. Logo, a emergência de novas discussões, visões, questionamentos 

sobre os direitos são pertinentes, pois estamos sujeitos a novas visões e interpretações a todo o 

tempo. Consequentemente, as relativizações auxiliam nas definições e redefinições das noções 

de direitos.  

Bobbio (2004, p. 13) assume o entendimento dos direitos humanos a partir de uma 

ótica universalista, que é produto da conformidade racional, responsável por validar a 

conscientização da humanidade sobre seus valores fundamentais. Em consonância a isto, o 

autor identifica que estes direitos são também históricos por serem constituídos de aspectos e 

princípios diversificados em todo o mundo, muitas vezes relativos. 

Hannah Arendt (1973) compreende que a noção universal de direitos humanos, está 

estreitamente ligada a proteção estatal. Assim, é de fundamental importância para a garantia de 

tais direitos a proteção de uma comunidade política, pois para a autora o debate sobre a questão 

dos direitos humanos está amparado na legalidade dos sujeitos sob proteção do Estado. Neste 

sentido, a legalidade dos direitos humanos estaria relacionada ao título de cidadania. Portanto, 

para a mesma, a percepção e efetividade da universalidade dos diretos humanos ocorre a partir 

da elaboração de direitos por meio do Estado. Desta maneira, Hannah Arendt (1973) não se 

coloca em oposição a ideia de universalidade dos direitos humanos, entretanto, enfatiza a 

necessidade da garantia de sustentação política estatal para então haver a construção de um 

debate pautado na universalidade dos direitos.  

Em defesa de uma perspectiva universalista, a autora Flávia Piovesan (2008, p. 137) 

argumenta que “a Declaração de 1948, em sua concepção, carrega, como características 

principais, a universalidade e a indivisibilidade”. Entende-se, aqui, a universalidade como 
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extensão universal dos direitos humanos, pois a condição das pessoas é uma condição única. 

Para que se tenha, portanto, dignidade e titularidade de direitos para todos os indivíduos. A 

indivisibilidade é outra característica fundante dos direitos humanos, uma vez que garante a não 

fragmentação dos direitos. Compõe-se deste modo, a unicidade da garantia de direitos. 

Assim sendo, a doutrina universalista institui que os direitos são inerentes a todos os 

seres humanos, sendo  seu único pressuposto a condição de pessoa humana, para a dignidade e 

a titularidade de direitos. De acordo com Piovesan (2008, p. 148):  

 

Os instrumentos internacionais de direitos humanos são claramente 

universalistas, uma vez que buscam assegurar a proteção universal dos direitos 

e liberdades fundamentais. Daí a adoção de expressões como: “todas as 

pessoas” (ex.: “todas as pessoas têm direito à vida e à liberdade”- art. 2º da 

Declaração), “ninguém” (ex.: “ninguém poderá ser submetido à tortura” – art. 

5º da Declaração), entre outras. 

 

 

 Em face disto, ainda que o direito a exercer a própria cultura seja um direito 

fundamental (inclusive previsto na Declaração Universal de 1948), é necessário ter atenção as 

concessões feitas às “peculiaridades culturais”, quando há risco de violação a direitos humanos 

fundamentais. Qualquer afronta que comprometa a dignidade humana, ainda que em nome da 

cultura, importará em violação dos direitos humanos (PIOVESAN, 2008, p. 144). 

De acordo com a concepção de Martins Neto, autor também dedicado ao tema, os 

direitos humanos são inalienáveis, inegociáveis, irrenunciáveis e igualitários, pois são fruídos 

em igual medida por cada um dos sujeitos (MARTINS NETO, 2003, p. 95).  

Norberto Bobbio (2004, p. 30) não hesitava em declarar que a titularidade dos direitos 

humanos permanecia com os indivíduos, cidadãos de um Estado ou “cidadãos do mundo”. Por 

isso, a tentativa de alargar o conceito de direitos humanos sem a preocupação com a qualidade 

de sua concepção, ou seja, sem compreender se todas as reivindicações se enquadram no 

contexto destes direitos, em busca de atender as mais variadas demandas possíveis das culturas, 

esbarra no perigo de diluição de seu conceito. Ocasionando, dessa forma, a imprecisão 

perpassada por muitos indivíduos de que todas as diligências sociais se enquadram no âmbito 

dos direitos humanos. 

A concepção universalista, portanto, remete à equalização dos sujeitos, independente 

de raça, religião, sexo, buscando a proteção e a dignidade da pessoa humana. Desta maneira, 

são essenciais a todos os cidadãos e asseguram as garantias de suas liberdades fundamentais. 
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De acordo com a minha análise, compreendo os direitos humanos a partir de uma 

perspectiva universalista. Isto não quer dizer que nesta concepção não se respeite os variados 

direitos das culturas. O que significa é que os direitos das culturas e os direitos humanos 

necessitam de conceituações distintas. As particularidades culturais são direitos das culturas, 

mas não são direitos absolutamente inerentes a todas as pessoas. Já os direitos humanos são 

compostos de valores universais próprios da existência humana. 

Como é possível perceber, existe também uma interpretação multicultural dos direitos 

humanos que vêm se contrapondo à concepção universalista. Por isso, faz-se necessário a 

compreensão desta teoria. Por definição, fora do conjunto de direitos universais, estariam os 

“direitos das culturas”. Nunca definidos claramente, eles podem ser reconhecidos, mas são 

direitos específicos, não universais. Não se enquadram na categoria dos “direitos humanos”, 

segundo o autor Lindgren Alves (ALVES, 2012, p. 76).  

É preciso tomar cuidado com a apropriação da ideia de direitos coletivos no sentido de 

direitos humanos, tese defendida pelos chamados “culturalistas”. As diversidades das culturas 

devem ser tratadas de maneira adequada, dentro de suas especificidades e não enquadradas no 

âmbito dos direitos universais. 
Segundo Bhikhu Parekh  (2009, apud LUCAS, 2013 p. 161), o multiculturalismo tem 

sua origem na década de 1960, com os movimentos sociais do feminismo e também dos 

“Panteras Negras” que começam a argumentar e questionar a exclusão imposta pelo meio social 

na busca de reconhecimento identitário. Entre os movimentos apresentados, o que de fato 

devemos nos atentar é que cada um deles desenvolvia a luta pelo reconhecimento de suas 

diferenças culturais. 

Portanto, historicamente, a perspectiva  multiculturalista denota a questão do respeito 

à diferença das culturas. Estando os seres humanos inseridos em grupos de abrangente 

diversidade cultural, cada grupo procura defender suas lutas por direitos específicos. A 

diversidade cultural “é liberdade na medida em que representa os padrões de comportamento 

dos membros de uma coletividade humana perante as realidades da vida, sua maneira de ver o 

mundo e relacionar-se com a realidade exterior” (TRINDADE, 2003, p. 336). Segundo Cançado 

Trindade (2003, p. 336):  

 

A diversidade cultural, bem entendida, não se configura, pois, como um 

obstáculo à universalidade dos direitos humanos; do mesmo modo, afigura-

se-nos insustentável evocar tradições culturais para acobertar, ou tentar 

justificar, violações dos direitos humanos universais. 
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A participação das diversas culturas na discussão dos elementos que regulamentam os 

direitos humanos asseguram a possibilidade de concordância e consenso entre a pluralidade 

cultural,  sendo capaz de garantir a colaboração com a constituição de valores universais. Sendo 

assim, Cançado Trindade (2003, p. 319) enfatiza que “ainda que as reivindicações de certas 

minorias não angariem reconhecimento universal, a universalidade dos direitos humanos é 

efetivamente enriquecida pela diversidade cultural”. 

Nenhuma cultura deve ser percebida como padrão comparativo de medida, visto que 

toda realidade cultural tem sua importância. Por isto, ao reconhecermos a relevância das 

diferentes realidades culturais, estas não se apresentam como impedimentos à universalidade 

dos direitos humanos, mas sim, como componentes que colaboram para a sua construção. 

Sobre a perspectiva culturalista, Piovesan (2008, p. 210) afirma que o ponto de partida 

é a coletividade e o indivíduo é percebido como parte integrante da sociedade. Enquanto no 

universalismo o ponto de partida é o indivíduo (sua autonomia e liberdade), para então, avançar 

na percepção dos grupos e da coletividade. Estes seriam, portanto, os marcos que diferenciam 

as duas teorias acerca da noção de direitos humanos. 

Mas, como observa Lindgren Alves (2012, p. 58), “o problema, agora, é o excesso”. 

Não da quantidade de direitos, mas da forma como vêm sendo instituídos essas suas 

multiplicações. “Estando os direitos humanos da Declaração Universal de 1948 amplamente 

reconhecidos e regulados, nossa preocupação agora é com o tom das discussões sobre estes 

direitos”  (ALVES, 2019, p. 10). 

Por vezes, o “direito à diferença” substitui a política universalista abrangente por 

campanhas em prol de objetivos etnoculturais enquadradas naquilo que Badiou denominou 

“logomaquia dos direitos humanos” (BADIOU, 2009, p. 143).A teoria multiculturalista, dessa 

forma, coloca a cultura como fonte principal de um direito, que muitas vezes serve como 

pretexto para encobrir violações aos direitos humanos. 

Assim, um Estado ou uma determinada coletividade cultural não pode em nome de 

suas especificidades sobrepor suas ideologias acima da noção de dignidade humana. Por 

exemplo, não é concebível que em nome de certos códigos culturais prevaleça a intolerância 

racial. Devemos então respeitar as particularidades culturais, mas sem permitir violações dos 

direitos humanos. 

Em função dessa proliferação de direitos, normas e práticas que protejam grupos 

específicos, ou ainda em decorrência da justificada ânsia por resultados também na defesa de 



20 

 

 

 

direitos estabelecidos na Declaração de 1948, o sistema internacional de proteção não para de 

crescer em termos quantitativos (ALVES, 2012, p. 64).  

Importante destacar que a problemática central deste trabalho não se contrapõe à 

quantidade ou mesmo à variedade de direitos em disputa. O que procuramos ressaltar é a 

dificuldade imposta pelo crescimento das demandas que, por sua vez, influencia a qualidade do 

debate acerca da ideia de direitos humanos. Para Lindgren Alves, o número de pleitos referentes 

aos direitos humanos, acaba por dificultar a luta pela promoção de diretos já estabelecidos. E o 

“culturalismo excessivo... induz a proliferação de conflitos” (ALVES, 2012, p. 66).  Como 

argumentação final, o referido autor declara que: 

 

Os direitos de todos os seres humanos, em qualquer circunstância, devem ser 

vistos como aquilo que são, desde 1948: um mínimo denominador comum 

para todos os Estados – e culturas –, que os devem respeitar e fazer valer em 

favor de todas as pessoas(...) Essencial não é manter intocáveis as culturas, as 

línguas, as religiões, as diferenças, mas sim buscar os meios para o Estado 

aplicar os direitos da Declaração Universal da melhor maneira possível, à luz 

de cada situação, em favor de seus habitantes. (ALVES, 2012, p. 12) . 

 

A grande questão que se coloca aqui são as reivindicações das mais variadas 

especificidades, que são postas como requisições de direitos humanos, mas não se enquadram 

neles, por serem particularidades das culturas. Portanto, o debate e a reflexão a serem superados 

giram em torno da dualidade: universal x multicultural. Será possível alcançarmos uma 

conscientização plena da universalização dos direitos humanos, sem abandonar a preservação 

da diversidade cultural? 

Entendemos que é possível que ocorra o diálogo entre universalismo e culturalismo. 

Nesse ponto, concordamos com Cançado Trindade (2003, p. 336) que, por sua vez, garante que: 

“há que se manter aberto às distintas manifestações culturais, ao mesmo tempo em que cabe 

envidar esforços para que as distintas culturas se mantenham abertas aos valores básicos 

subjacentes aos direitos humanos universais”. Ou seja, as diversidades não seriam então 

obstáculos para o desenvolvimento de direitos universais. 

Compreendo que a luta pelo direito das culturas é válida e relevante. De maneira 

alguma, este trabalho busca diminuir a importância dos movimentos de grupos discriminados. 

Mas a reflexão crítica, aqui proposta, está centrada na constituição qualitativa da gama dos 

direitos humanos. E não em seu grau de variedade quantitativa. 

A reflexão crítica não concentra-se na variedade de direitos. Isto é, sua multiplicidade 

não  se apresenta como um problema para o seu reconhecimento. Entretanto, é necessário que 
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ocorram debates sobre suas pertinências para que seja evitada a disseminação de conceitos 

duvidosos. 

Ainda em Cançado Trindade (2003, p. 336), a diversidade cultural não deve ser 

enxergada como um obstáculo à universalidade dos direitos humanos, mas como elemento 

constitutivo desta. Assim, “não é certo que as culturas sejam inteiramente impenetráveis ou 

herméticas. Há um denominador comum: todas relevam conhecimento da dignidade humana”.

  

Desta forma, vemos que os direitos humanos universais, protetores da dignidade 

humana, são  beneficiados pelas distintas experiências culturais, que confirmam a legitimidade 

universal dos direitos humanos, em um cenário mundial onde a pluralidade é um aspecto 

constante. 
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3. KIZOMBA, A FEIRA DE AFRICNAIDADES: UM ESTUDO DE CASO 

 

Um país constituído sobre a égide da exploração e marginalização dos povos fora do 

cânone eurocêntrico, sobretudo as populações africanas, carrega consigo a marca de uma 

sociedade desigual, preconceituosa e discriminatória.  

Assim sendo, as classes dominantes não medem esforços para reforçar toda e qualquer 

medida excludente das demais camadas sociais que não se ajustam aos seus imperativos ideias. 

Esse reforço na dominação também é perpetuado por meio de um sistema escolar que não insere 

os estudantes como sujeitos críticos e construtores do conhecimento. 

Neste contexto, como esforço para ruptura dessa visão homogeinizante da educação, 

o Colégio Pedro II realiza o evento escolar “Kizomba –  afeira de africanidades” há cinco anos 

no campus Realengo. A Kizomba articula-se com a intecionalidade emancipatória e autônoma 

da prática pedagógica, que insere o corpo discente como sujeito integrante e produtor do 

conhecimento, sem reforçar os sistemas de dominação já existentes. Tais sistemas são utilizados 

para moldar a conjuntura social, buscando o controle de possíveis manifestações e inquietudes, 

auxiliando no processo de alienação do corpo coletivo. A ruptura desta conjuntura, segundo a 

perspectiva da “Kizomba”, se daria por meio de uma pedagogia engajada que, na concepção de 

Hooks (2014, p. 21), trata-se de “trabalhar com educação duma perspectiva libertadora”. 

Assim, a “feira de africanidades” é elaborada pelo corpo docente da instituição em 

conjunto com os próprios estudantes, que buscam trazer experiências educativas extra-

escolares. A concepção, bem como a construção anual do referido evento escolar pressupõem 

o envolvimento não só dos educandos, mas de toda a comunidade escolar, principalmente, no 

que concerne à sua programação. Importante destacar tal trabalho coletivo, uma vez que o 

evento inclui oficinas de dança, música, teatro, debates e outras atividades que têm como 

objetivo principal a valorização e o reconhecimento da cultura afro-brasileira. É importante 

ressaltar que o aprendizado é também coletivo: pais, professores, alunos, muitos aprendem 

vivenciando a experiência do evento. 

Considerando que a elaboração do conhecimento interfere no contexto das relações 

sociais, a escola exerce função importante ao estimular a discussão das relações étnico-raciais 

em seus currículos. O debate sobre a diversidade no ambiente escolar desvela muitas questões 
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sociais e raciais, criando a possibilidade de abertura para o diálogo entre os indivíduos. A 

riqueza desta discussão auxilia na luta contra a prática do racismo. 

Em acordo com a declaração anterior, foi elaborada a lei nº 10.639/032 que estabeleceu 

a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileiras e africanas nas escolas públicas 

e privadas da educação básica em todo o país. O parecer do CNE/CP 03/2004 aprovou as 

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

de História e Cultura Afro-Brasileiras e Africanas, demonstrando assim, a necessidade de 

inclusão deste debate nos espaços escolares. 

Hoje o conceito de raça nada tem a ver com uma determinação biológica. Seu sentido 

foi ressignificado e apresenta uma interpretação política, identitária, sendo entendidas como 

construções culturais, sociais e políticas no decorrer de um processo histórico.  Ademais, é um 

conceito carregado de ideologia, pois como todas as ideologias, ele esconde uma coisa não 

proclamada: a relação de poder e de dominação (MUNANGA, 2004, p. 06). 

Para o mesmo autor aludido acima, o conceito de etnia é “um conjunto de indivíduos 

que, histórica ou mitologicamente, têm um ancestral comum; tem uma língua em comum, uma 

mesma religião ou cosmovisão; uma mesma cultura”. Para ele, o conteúdo da raça é morfo-

biológico e o da etnia é sócio-cultural, histórico e psicológico (MUNANGA, 2004, p. 12). 

Apesar do Brasil ser um país constituído por uma imensa diversidade étnica, nossa 

sociedade é marcada por um racismo estrutural3. Por essa razão, há uma necessidade de se 

investir em políticas públicas de educação inclinadas à discussão a respeito das relações étnico-

raciais, para que, assim, uma consciência cidadã possa ser desenvolvida nos estudantes por meio 

 

2Lei 10.639/03, alterada pela Lei 11.645/08, que torna obrigatória a temática “História e cultura afro-

brasileira e indígena”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007- 

2010/2008/Lei/L11645.htm>. Acesso em: 02/03/2020. 

3“O racismo transcende o âmbito da relação individual, e ao frisar a dimensão do poder como elemento 

constitutivo das relações raciais, mas não somente o poder de um indivíduo de uma raça sobre o outro, mas de um 

grupo sobre o outro, algo possível quando há o controle direto ou indireto de determinados grupos sobre o aparato 

institucional (...) O racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja,  do modo ‘normal’ com que se 

constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem 

desarranjo institucional. O racismo é estrutural. Comportamentos individuais e processos institucionais são 

derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não exceção. O racismo é parte de um processo social que 

‘ocorre pelas costas dos indivíduos e lhes parece legado pela tradição’. Nesse caso, além de medidas que coíbam 

o racismo individual e institucionalmente, torna-se imperativo refletir sobre mudanças profundas nas relações 

sociais, políticas e economicas”. (ALMEIDA, Silvio. 2018, p. 37-38). 
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de uma pedagogia da diversidade que busque construir uma educação pautada na equidade e 

respeito as todas relações sociais. 

Ao colocarmos em ação o desenvolvimento de educação das relações étnico-raciais 

nos ambientes escolares, estamos trabalhando para desconstruir processos de dominação, 

exploração, silenciamentos de processos históricos e hierarquização de pessoas. Práticas 

pedagógicas, como a “Kizomba”, possibilitam a tomada de consciência e a valorização da 

diversidade cultural que formam a nossa sociedade.  

A lei 10.639/03 deve, então, ser analisada como  uma  resposta  do  Estado  às  

inquietudes e reclamações por uma educação democrática, que considere o direito à diversidade 

étnico-racial como base na experiência pedagógica  do  Brasil (GOMES, 2012, p. 14). Segundo 

as considerações expostas anteriormente, concordamos com a assertiva de Nilma Lino Gomes 

(2012, p. 22) que diz: 

 
Trabalhar em função da educação étnico-racial exige uma dinâmica própria 

das políticas públicas, que vai do reconhecimento de uma problemática social 

sobre a qual se quer intervir até sua adoção e  transformação  da  realidade  ao  

lado  do conjunto maior da sociedade. E a eficácia desse processo segue o 

caminho da implantação à  implementação. Uma educação voltada para a 

produção do conhecimento, assim como para  a  formação  de atitudes, 

posturas e valores que eduquem cidadãos para (e na) diversidade étnico-racial, 

significa a compreensão e a ampliação do  direito à diferença como um dos 

pilares dos direitos sociais. Implica  também a formação de subjetividades 

inconformistas diante das práticas  racistas e com conhecimento teórico-

conceitual mais aprofundado sobre a África e as questões afro-brasileiras. 

 

 

Como características centrais da “Kizomba”, observamos a educação experimentada 

na prática, a participação ativa e o protagonismo dos estudantes, em especial afrodescendentes 

que assumem a frente no ensino das oficinas propostas durante o evento. No referido evento, 

os estudantes enxergam a importância de conhecer a própria história e suas manifestações 

culturais, tornando-se sujeitos conscientes e significativos do processo de aprendizagem. 

Assim, a “feira de africanidades” tem sua composição sustentada por uma rede multicultural e 

multidisciplinar, que encoraja e impulsiona a pesquisa entre os colaboradores, com o propósito 

de estruturação e estímulo do conhecimento.  

No transcurso das atividades desempenhadas, durante a “Kizomba”, realizadas na 

edição de 2018, algumas oficinas despertaram a minha atenção. A oficina de samba, conduzida 

por duas alunas e um aluno do Colégio Pedro II foi marcante. Os alunos ensinavam a todos os 

convidados que estavam presentes na quadra escolar de educação física, passos dessa dança. O 

elemento fundamental, perceptível na dinâmica, foi a compreensão dos próprios alunos como 
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produtores de conhecimento, a valorização de suas experiências extra-escolares em 

consonância com o ambiente escolar. Assim, há clara demonstração de completude de ambos 

os espaços, objetivando o crescimento baseado na educação, uma vez que há a inserção 

daqueles como sujeitos ativos do processo de ensino e aprendizagem. Além deste exercício, 

podemos citar a oficina de penteados voltados para a cultura africana, onde se dispunha o ensino 

de técnicas de cabeleireiro para aqueles que apresentassem interesse. Demonstrando assim, a 

real preocupação com uma aprendizagem signicativa. 

Próximo à finalização do evento, ocorreu uma “roda de educação”. Por meio da poesia, 

o grupo Slam participou da “Kizomba” trazendo temas essenciais como: liberdade, democracia, 

periferia e relações étnico-raciais. Muito aplaudido, o Slam configurou, no espaço educativo, a 

fala e a escuta de vozes que representam os inúmeros silenciamentos sociais. 

Levando em conta os argumentos expostos anteriormente, a “Kizomba” representa um 

lugar de valorização da cultura afro-brasileira e da consciência histórica e insere-se no horizonte 

do “educar para o nunca mais”. Descreve histórias muitas vezes silenciadas que agora são 

expressas por diferentes agentes do conhecimento, de dentro ou de fora dos muros de uma 

tradicional instituição escolar brasileira. 

Nessa perspectiva, consideramos que a prática educativa deve ser dialética, crítica, 

transformadora e não “bancária”. Para Paulo Freire, na “educação bancária” o educador faz 

“comunicados” e “depósitos” que os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, 

memorizam e repetem. Eis aí a concepção “bancária” da educação, em que a única margem de 

ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los 

(FREIRE, 1996, p. 57-76). A “Kizomba” rompe com este tipo de linguagem metodológica, 

evidenciando a participação dos alunos no desenvolvimento e execução do projeto. 

No caminho para uma educação autônoma e dialógica, Paulo Freire, em seu livro 

Pedagogia da Autonomia (1996), destaca que um dos requisitos necessários para se obter êxito 

é compreender que educar exige criticidade. O referido autor afirma: 

 
A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao 

desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura de 

esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta, faz parte integrante 

do fenômeno vital (FREIRE, 1996, p. 33).  

 

 

Por isso, a prática pedagógica libertadora da“Kizomba” é tão relevante, por estimular 

o raciocínio, a crítica e a tomada de decisão do aluno, que esforça-se na compreensão do “eu e 

do mundo que o cerca”. Ainda, segundo Paulo Freire (1996, p. 32),“a superação, e não a ruptura, 
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se dá na medida em que a curiosidade ingênua, sem deixar de ser curiosidade, pelo contrário, 

continuando a ser curiosidade, se criticiza.”. Assim, é possível afirmar que, na “Kizomba”, 

temos a troca entre docentes e estudantes, a chamada “do-discência”. 

A fim de refletir sobre os desafios das diversas práticas pedagógicas, Santos (2010, p. 

31-33), por sua vez, desenvolve o conceito de “pensamento abissal”. Tal perspectiva divide, 

por meio de linhas radicais, a “realidade social em dois universos distintos: o universo deste 

lado da linha e o universo do outro lado da linha”. São distinções visíveis e invisíveis que 

dividem a realidade social em dois universos. Um lado refere-se à conjuntura imperial, “neo-

colonizadora” (Norte). Já o outro lado da linha corresponde ao colonizado, oprimido e 

silenciado (Sul). 

Dessa forma, consideramos o pensamento ocidental europeu como um “pensamento 

abissal”, que de acordo com Boaventura Santos (2009, p. 19-20), produz inexistência para tudo 

que é produzido do “lado de lá” da suposta linha. Segundo o mesmo autor, tudo aquilo que é 

produzido como inexistente é “excluído de forma radical porque permanece exterior ao 

universo que a própria concepção aceite de inclusão considera como sendo o Outro”. Portanto, 

a característica fundamental do “pensamento abissal” é, portanto, a impossibilidade da 

copresença dos dois lados da linha, visto que um se sobrepõe ao outro. (SANTOS, 2009, p. 24). 

O desenvolvimento de uma proposta pedagógica que visa à ruptura das práticas de 

sistematização totalmente orientadas para o “pensamento abissal” – que rejeita e inabilita os 

conhecimentos produzidos fora da estrutura central já solidificada – é reconhecida na 

“Kizomba”. Nela identificamos o esforço coletivo de assunção do sujeito, de validação de 

conhecimentos populares e multiculturais, especialmente de aprendizagens ligadas a cultura 

afro-brasileira. 

Deste modo, a fim de refletir sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas na 

“Kizomba”, creio ser de fundamental importância a abordagem do conceito de “epistemologias 

do sul”. Elas são intervenções que denunciam a supressão das muitas formas de saberes próprios 

dos povos e/ou nações colonizadas. Essa supressão é consequência de um processo histórico de 

dominação epistemológica imposto pelo colonialismo. As “epistemologias do sul” valorizam 

os saberes que resistiram com êxito a essa dominação, buscando formas de estabelecer um 

diálogo horizontal entre conhecimentos e práticas. Essa ampliação de saberes válidos é 

compreendido por Boaventura Santos (2009, p. 5) como uma “ecologia de saberes”. O referido 

autor propõe a experiência de uma “ecologia de saberes”, fundamentada no reconhecimento da 

pluralidade de conhecimentos heterogêneos, em interações sustentáveis e dinâmicas, sem 
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comprometer a sua autonomia. A “ecologia de saberes” baseia-se na ideia de que o 

conhecimento é interconhecimento (SANTOS, 2009, p. 05). 

No nosso entendimento, a “Kizomba” busca proporcionar o desenvolvimento dessa 

“ecologia de saberes”, uma vez que reconhece a diversidade de conhecimentos válidos e 

procura trabalhar sobre uma perspectiva que valoriza o diálogo dos diversos saberes, rompendo 

com uma “monocultura sobre o conhecimento”. Ultrapassando, dessa forma, os limites do 

conhecimento científico e dos cânones acadêmicos estabelecidos formalmente nos currículos 

escolares. Ainda na concepção de Boaventura Santos (2008, p. 154): 

 

A ecologia de saberes é um conjunto de epistemologias que partem da 

possibilidade da diversidade e da globalização contra-hegemônicas e 

pretendem contribuir para as credibilizar e fortalecer. Assentam em dois 

pressupostos: 1) não há epistemologias neutras e as que clama sê-lo são as 

menos neutras; 2) a reflexão epistemológica deve incidir não nos 

conhecimentos em abstrato, mas nas práticas de conhecimento e seus impactos 

noutras práticas sociais.  

 

 

Nessa perspectiva, a “Kizomba” representa um lugar de valorização, de consciência, 

de histórias silenciadas que são criadas muitas vezes dentro dos próprios muros escolares. Ela 

considera as experiências práticas, para dar luz à construção do conhecimento crítico e 

reflexivo. A “feira de africanidades” se configura, portanto, a partir do chamado “pensamento 

pós-abissal”4. Proporciona, assim, a promoção de uma “ecologia de saberes”, pois, assim, 

passamos a reconhecer copresença dos dois lados da linha (Norte e Sul). 

Podemos compreender por tudo o que já foi desenvolvido, que a “Kizomba” é um 

evento de grande abrangência, responsável por abarcar toda a comunidade escolar, por 

desenvolver um panorama de afirmação de direitos válidos. Entretanto, isto ocorre por 

intermédio de uma perspectiva multiculturalista, em que as especificidades ganham destaque. 

Contudo, mesmo a “Kizomba” sendo uma prática pedagógica que ressalta uma visão 

culturalista, debruçada sobre questões referentes às lutas por direitos de uma camada da 

sociedade marginalizada e silenciada historicamente, é possível afirmar que ela contribui para 

o debate sobre os direitos humanos, compreendidos em sua concepção universal. Uma vez que 

colabora por meio de questionamentos levantados no evento, para a potencialização da 

 

4 “O pensamento pós-abissal é a co-presença radical. A co-presença radical significa que práticas e 

agentes de ambos os lados da linha são contemporâneos em termos igualitários” (SANTOS,  2008, p. 45). 
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qualidade das argumentações e concepções dos direitos humanos. Enriquecendo assim, o debate 

de maneira positiva. Além disso, aborda as particularidades culturais, sem sobrepor-se a noção 

de direitos inerentes a toda pessoa humana, independentemente desta estar incluída no contexto 

de valorização que é proposta na “feira de africanidades”.  

Na dualidade apresentada acerca dos direitos universais e multiculturais, a “Kizomba” 

se coloca ao lado da interpretação dita “localista”, ao desenvolver em sua metodologia a defesa 

de ideias particularmente específicos de uma cultura. A narrativa apresentada na feira recusa o 

eurocentrismo e expõe uma linguagem afrocentrada, dedicada à compreensãoda ideia de 

direitos humanos por uma concepção mais cultural e não universal.  

Por isto, não observamos a “Kizomba” como um fator prejudicial à luta por direitos, 

pois suas reivindicações, apesar de serem permeadas pelo viés culturalista,  correspondem a 

ideia universalista ao se conectarem aos valores básicos da dignidade humana. Assim, a 

“Kizomba” demonstra a possibilidade de colaboração entre as percepções culturais e universais 

a fim de constituírem uma noção qualitativa dos direitos humanos de maneira complementar. 
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4. SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA ENSINO MÉDIO - 3° ANO  

Dados de Identificação: 

Série: 3º ano do Ensino Médio. 

Disciplina: História. 

Atividade: Sequência Didática. 

Tema: Imperialismo: perspectiva europeia e africana e os Direitos Humanos. 

Duração: Oito tempos de 50 minutos (4 encontros de 1:40). 

 

➢ Objetivos Gerais: Realizar a construção e desconstrução de conceitos 

históricos sobre o imperialismo na perspectiva eurocêntrica. Em seguida, iremos estimular os 

alunos a refletir sobre a noção de direitos humanos. Nosso propósito é, em conjunto com os 

alunos, fundamentar a concepção de direitos humanos, segundo a Declaração Universal de 

1948. Desta forma, conseguiremos dar prosseguimento ao debate referente à temática e 

desenvolver questionamentos em relação a possíveis violações desses direitos. 

➢ Objetivos específicos: 

❖ Compreender o que foi o Imperialismo e o contexto histórico no qual estava 

inserido. 

❖ Apresentar a interpretação eurocêntrica do fato histórico e a percepção da 

história sobre a ótica do povo africano. 

❖ Diferenciar a perspectiva eurocêntrica e africana do mesmo processo histórico. 

❖ Identificar e reconhecer movimentos de resistência da África, enfatizando a não 

resignação do continente perante dos colonizadores. 

❖ Perceber as consequências da dominação imperialista para a África. 

❖ Conceituar de forma crítica os direitos humanos. 

❖ Refletir sobre a relevância de proteção dos direitos humanos. 

❖ Construção da consciência histórica relacionando os direitos e violações do 

povo africano e seus descendentes. 

❖ Entender que a história não pode ser compreendida como uma “história única”. 

❖ Compreender a importância do ser cidadão e da consciência de direitos por cada 

sujeito social. 

 

➢ Metodologia: 
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Utilização de livro a África na Sala de Aula, que terá como objetivo apresentar aos 

alunos uma visão fora do cânone eurocêntrico do que foi o Imperialismo, dando voz a sujeitos 

históricos que por diversas vezes foram silenciados por uma conjuntura impositiva e 

dominante. Serão exibidos aos alunos alguns vídeos didáticos a fim de trazer melhor 

compreensão para os educandos. Para elucidação da perspectiva africana sobre o 

imperialismo, assistiremos um curto vídeo sobre a “Rebelião Maji Maji”, movimentos de 

resistência africana. Além disso, buscaremos a apresentação da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, visando a exploração da temática em consonância com o fato histórico do 

Imperialismo. Para auxiliar na concretização da aprendizagem, dedicaremos nossa atenção a 

um vídeo de animação sobre a questão dos direitos humanos. Como prática dinâmica serão 

propostas duas atividades: jogo da memória – em que o aluno será estimulado a reconhecer os 

direitos universais e também suas violações por meio de um jogo da memória realizado em 

dupla e sobre orientação do professor regente. Finalizando nossa proposta de sequência 

didática, será reproduzido um trecho do documentário da escritora nigeriana Chimamanda 

Ngozi Adichie que tratará da importância em compreender que a história não deve ser vista 

como de forma una. Como última atividade iremos apresentar ao educando a proposta de 

construção de um HQ, que terá como foco principal, a elaboração de uma história sobre a 

expansão imperialista de acordo com a perspectiva do povo africano. Por fim, gostaria de 

ressaltar a opção didática durante a sequência de aulas realizar constantemente perguntas 

indagadoras, com a intenção de sempre estimular a construção do raciocínio e autonomia do 

estudante. 

 Conteúdos: 

❖ Imperialismo 

❖ Direitos Humanos 

 

Desenvolvimento: 

 

1º dia de aula: Explicação sobre o conceito de Imperialismo (aula expositiva) 

1º TEMPO: 

• 30 minutos: 1º pergunta indagadora: O que você entende por imperialismo? 

Conceito e explicação sobre o imperialismo: contexto, definição e principais 

aspectos, destacando o caráter violento e racista da prática de dominação. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chimamanda_Ngozi_Adichie
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chimamanda_Ngozi_Adichie
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chimamanda_Ngozi_Adichie
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chimamanda_Ngozi_Adichie
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chimamanda_Ngozi_Adichie
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chimamanda_Ngozi_Adichie
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chimamanda_Ngozi_Adichie
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chimamanda_Ngozi_Adichie
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• 20 minutos: Análise e discussão do fragmento de texto de Carl Peters 

(explorador e colonizador alemão que exerceu seus domínios em parte do território da África 

Oriental), da imagem construída por Charles d’ Angoulême em Les secrets de l’historie 

naturalle, (c. 1480), a respeito do imaginário europeu sobre o continente africano e do 

fragmento do livro: A África na sala de Aula, de Leila Leite Hernandez.  

 

❖ Leitura do texto 1: 

“O saber ocidental constrói uma nova consciência planetária constituída por visões de mundo, 

auto-imagens e estereótipos que põem um olhar imperial sobre o universo... contém equívocos, 

pré-noções e preconceitos decorrentes, em grande parte, das lacunas do conhecimento, quando 

não do próprio desconhecimento sobre o continente africano.” (Hernandez, 2008:18). 

 

❖ Análise da imagem 1: 

 

 

 

❖ Leitura do texto 2: 
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2º TEMPO:  

• 10 minutos: Questionamentos  provocativos: 

❖ O que a África tem a nos dizer? 

❖ Você conhece alguma outra versão contada sobre o imperialismo? Já ouviu 

falar sobre movimentos de resistência,  não passividade, resignação durante o processo? 

• 15 minutos: Apresentação de vídeo sobre o movimento de resistência: Rebelião 

Maji Maji. 

Rebelião Maji Maji: “Este conflito ocorre devido à introdução da cultura do algodão, 

no qual o trabalho para a sua produção era imposta a população africana, pela 

colonização alemã.  A rebelião é marcada pelo uso da religião como forma de não 

resignação. Liderada por Kinjikitile, povos de diversas etnias se uniram acreditando 

que a guerra era um desígnio de Deus e que receberiam auxílio de seus ancentrais em 

combate contra o inimigo colonizador. Kinjikitile passou a preparar uma água 

“medicinal e sagrada” – o Maji – que tinha o poder de proteger todos os africanos 

que a tomassem nas batalhas. Apesar de ter sido violentamente destruída, a rebelião 

é de suma relevância, pois demontra a capacidade de articulação do povo africano, 
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contrários a dominação europeia. Este movimento foi extenso, envolveu diferentes 

etnias, abalou a burocracia alemã, ocasionando o abandono da política comunitária 

do cultivo do algodão e também realizou algumas reformas no âmbito da própria 

estrutura colonial” (Hernandez, 2008, p. 115). 

❖ Links: https://www.dw.com/pt-002/kinjeketile-ngwale-e-a-rebeli%C3%A3o-

maji-maji/av-43077160 e https://www.dw.com/pt-002/kinjeketile-ngwale-l%C3%ADder-

espiritual-da-rebeli%C3%A3o-maji-maji/a-42092064 

• 25 minutos: 

➢ Realizar uma pequena dissertação capaz de problematizar as diferenças entre a 

perspectiva africana e europeia sobre o imperialismo. 

 

2º Dia de aula: Direitos Humanos 

1º TEMPO: 

• 20 minutos: Perguntas indagadoras:  

❖ Vocês já ouviram falar sobre direitos humanos? 

❖ A quem estes direitos são destinados? 

❖ Para vocês, como podemos definir tais direitos? 

Orientar que cada aluno escreva em seu caderno a noção que tem sobre os direitos 

humanos. 

• 30 minutos: Realizar uma breve conceituação sobre direitos humanos, 

fundamentada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

➢ Os alunos serão organizados em círculo e depois iremos distribuir uma cópia 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Cada um deverá ler um artigo, tendo como 

objetivo o aprofundamento do conhecimento. 

2º TEMPO:  

• 15 minutos: Pergunta para reflexão:  

❖ Após o tema estudado, você alteraria sua primeira resposta ao definir os 

direitos humanos?   Descreva no seu caderno. 

• 10 minutos: Exibição do vídeo:  “Direitos Humanos”. Link: 

www.youtube.com/hGKAaVoDISs 

• 25 minutos: Pergunta provocativa: Os seus direitos têm sido respeitados? 

❖ 1- Discutir com os alunos após os conceitos explicados, se eles já vivenciaram 

e conseguem reconhecer algum acontecimento em que seus “direitos humanos” foram 

https://www.dw.com/pt-002/kinjeketile-ngwale-e-a-rebeli%C3%A3o-maji-maji/av-43077160
https://www.dw.com/pt-002/kinjeketile-ngwale-e-a-rebeli%C3%A3o-maji-maji/av-43077160
https://www.dw.com/pt-002/kinjeketile-ngwale-l%C3%ADder-espiritual-da-rebeli%C3%A3o-maji-maji/a-42092064
https://www.dw.com/pt-002/kinjeketile-ngwale-l%C3%ADder-espiritual-da-rebeli%C3%A3o-maji-maji/a-42092064
http://www.youtube.com/hGKAaVoDISs
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infrigidos. Em seguida, os alunos com a própria dupla da atividade anterior, deverão escolher 

uma situação de descumprimento dos direitos humanos na atualidade e explicar o motivo de 

sua escolha, fundamentando sua resposta. 

❖ 2- É  possível afirmar que os Direitos Humanos, estão “ameaçados”? Por quê? 

 

3º Dia de aula: Estudo na prática, pensar para transformar. 

1º TEMPO: 

• 15 minutos: Explicação da atividade  (jogo da memória) 

• 35 minutos: Jogo da memória  

Desenvolvimento: 

 

❖ A atividade pedagógica estará baseada em um jogo da memória inovador. As 

peças serão diferenciadas da seguinte maneira: 

Grupo 1: Peças com imagens de violaçõesde direitos humanos ocorridas no processo 

do imperialismo e também de direitos assegurados pela Declaração Universal de 1948. 

Grupo 2: Peças em constam artigos definidos pela Declaração Universal de Direitos 

Humanos de 1948. 

Objetivo:O participante ao selecionar uma peça do  grupo 1, deverá encontrar  a peça 

do grupo 2, que corresponde ao artigo de proteção referente a violação encontrada na peça do 

grupo 1. Outra maneira de dar continuidade ao jogo é ao selecionar uma peça do grupo 1 em 

que conste a imagem de um direito já assegurado, o aluno deverá encontrar entre as peças do 

grupo 2, aquela que correponden ao trecho da Declaração Universal que afirma a existência 

de tal direito humano. O que pretende-se é que os alunos possam consolidar na prática os 

conceitos contruídos nas aulas anteriores. 

2º TEMPO: 

• 25 minutos: 

❖ Avaliação da prática, conferência de resultados e retirada de dúvidas. 

• 25 minutos: 

❖ Atividade 2 (caderno): 

- Os alunos com a própria dupla da atividade anterior, deverão escolher uma situação 

de descumprimento dos direitos humanos na atualidade e explicar o motivo de sua escolha, 

fundamentando sua resposta. 

4º Dia de aula: Elaboração de atividades bimestrais inspirados na “Kizomba” 
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O objetivo desta aula, é contribuir para a construção da formação de sujeitos 

conscientes das variadas vertentes históricas. Os educandos devem compreender que a 

impossibilidade de uma história contada apenas por uma perspectiva.  Além disso, pretende-

se mostrar para os alunos o quanto eles, como sujeitos históricos podem contribuir para romper 

com paradigmas pré-estabelecidos durante séculos. Nosso objetivo final é possibilitar o 

reconhecimento e a tomada de consciência sobre o pertencimento das relações étnico-raciais, 

cumprindo com eficácia o exposto na lei 11.645/08.  Para isso, seguiremos a proposta a seguir: 

1° TEMPO: 

•  25 minutos: Exibição do vídeo:  “O perigo de uma história única – 

Chimamanda Adichie” e discussão da relevância da  “Kizomba – a feira de africanidades” 

como prática educativa emancipatória.  

• 25 minutos: Apresentação, análise e interpretação de algumas atividades 

ocorridas na “Kizomba – 2018”:  

-  Oficina de samba. 

- Roda de poesia. 

- Oficina de artesanato e penteados. 

-  Almoço (feijoada). 

 

2º TEMPO: 

• 15 minutos: Perguntas provocativas a partir do que foi estudado:  

-  Qual a importância de eventos como a “Kizomba” no âmbito escolar? 

- Quais contribuições podemos trazer para o nosso cotidiano a partir das 

experiências vivenciadas na “Kizomba” ? 

 

➢ 35 minutos: Elaboração de propostas para atividades bimestrais: 

➢ Em seguida, os alunos serão dividios em 4 grupos distintos e incentivados a 

pensarem em  criar ideias somativas inspirados na compreensão da “Kizomba”, a fim de 

elaborarem novas propostas de atividades audiovisuais, literárias, musicais e gastronômicas 

que deverão ser apresentadas uma a cada bimestre. O objetivo é fazer com que a identidade 

com a herança étnico-racial esteja presente durante todo o currículo anual.  

Avaliação: 

➢ Envolvimento e troca nas discussões e debates. 
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➢ Empenho na produção das atividades bimestrais. 

➢ Interação com o grupo. 

 

5. PLANOS DE AULA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

 

Colégio Pedro II  

Departamento de História 

Programa de Pós-graduação Lato Sensu em Ensino de História  

Pós-graduando: Marianna Parolin 

 

Plano de Aula 1: 

DISCIPLINA: História 

NÍVEL DE ENSINO: Ensino Médio – Aula temática 

ANO/SÉRIE: 3º Ano. 

DURAÇÃO: 100 minutos 

TEMA: Imperialismo 

 

PROBLEMA: 

Após a discussão sobre os elementos propulsores da partilha da África, e da disputa 

por novas áreas de influência pelas potências europeias, que culminaram no imperialismo, 

pretende-se conceitar o acontecimento histórico, levando em consideração seus fatores 

políticos, econômicos, sociais e raciais, para então questionar os alunos qual é a compreensão 

deles sobre  este episódio. Em seguida, apresentar dois fragmentos de textos e uma imagem, a 

fim de despertar a atenção dos educandos para a percepção do olhar imperial sobre a continente 

africano. Espera-se que o aluno consiga interpretar e identificar as características deste “olhar 

imperial”. 

OBJETIVO GERAL: 

• Explicar o contexto de expansão dos interesses capitalistas, incentivados pela 

revolução industrial, que resultou do processo de disputa por novas áreas estratégicas de 

dominação, o neocolonialismo /imperialismo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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• Conceituar o imperialismo. 

• Compreender  as características principais do imperialismo. 

• Analisar a percepção europeia do processo de dominação do continente 

africano. 

• Reconhecer os movimentos de resistência dos povos africanos. 

CONCEITOS/NOÇÕES: 

• Conferência de Berlim; 

• Partilha da África 

• Imperialismo; 

• Revoltas; 

• Resistência; 

PROCEDIMENTOS E ESTRATÉGIAS: 

Nesta primeira aula, ocorrerá uma aula expositiva sobre o Imperialismo, onde serão 

relembrados seus fatores históricos antecedentes, objetivando a construção de uma linha de 

raciocínio e abordando seus aspectos importantes. Em seguida, um vídeo será exibido para os 

alunos de forma objetiva e por meio dele, pretende-se despertar o interesse dos educandos 

acerca dos movimentos de resistência realizados pela população africana, contrária ao 

processo de dominação imperialista. 

Desenvolvimento: 

➢ 1° Tempo: Atividade 1 

➢ Questão norteadora: O que você entende por imperialismo? 

➢ Conceituar o Imperialismo. 

➢ Análise imagética e textual. 

➢ 2º Tempo: Atividade 2 

➢ Questão norteadora: O que a África, tem a nos dizer? 

- Incentivar os alunos a pensarem por meio da ótica dos povos africanos. 

- Estimular os alunos a refletirem se existem outras versões desse processo. 

- Perguntar aos alunos se eles já ouviram falar de alguma revolta/rebelião ou 

movimento dos povos africanos contrários ao imperialismo. 

➢ Exibição do vídeo sobre a Rebelião Maji Maji.  

➢ Atividade Escrita: 
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➢ Produzir uma pequena dissertação capaz de problematizar as diferenças entre 

a perspectiva africana e europeia sobre o imperialismo (essa tarefa deve ser iniciada em sala 

de aula e continuada como atividade para casa). 

RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Quadro, Pilot; 

• Caderno; 

• Folhas A4 com as imagens e textos; 

Avaliação: 

➢ Cooperação  nas perguntas norteadoras; 

➢ Participação nas discussões e análises de fontes; 

➢ Produção do texto dissertativo sobre as diferentes perspectivas do 

imperialismo; 

 

Bibliografia e FontesEspecíficas: 

LOPES, Carlos. A Pirâmide Invertida – historiografia africana feita por 

africanos. IN: Actas do Colóquio Construção e Ensino da História da África. Lisboa: 

Linopazas, 1995. 

MELLO E SOUZA, Marina de. Algumas impressões e sugestões sobre o 

ensino de história da África. Revista História Hoje, v. 1, n. 1, p. 17-28, São Paulo, 

jun. 2012. 

HERNANDEZ, Leila Maria Gonçalves Leite. A África na Sala de Aula: visita à 

história Contemporânea. 2. ed. São Paulo: Selo Negro, 2008. 

MADE FOR MINDS. Kinjeketile Ngwale e a Rebelião Maji Maji. Disponível em: 

<https://https://www.dw.com/pt-002/kinjeketile-ngwale-e-a-rebeli%C3%A3o-maji-maji/av-

43077160/>. Acesso em: 9 fev. 2020. 

MADE FOR MINDS.Kinjeketile Ngwale: Líder espiritual da Rebelião Maji Maji. 

Disponível em<https://www.dw.com/pt-002/kinjeketile-ngwale-l%C3%ADder-espiritual-da-

rebeli%C3%A3o-maji-maji/a-42092064/>. Acesso em: 9 fev. 2020. 

 

 

Colégio Pedro II  

Departamento de História 

Programa de Pós-graduação Lato Sensu em Ensino de História  

https://www.dw.com/pt-002/kinjeketile-ngwale-e-a-rebeli%C3%A3o-maji-maji/av-43077160
https://www.dw.com/pt-002/kinjeketile-ngwale-e-a-rebeli%C3%A3o-maji-maji/av-43077160
https://www.dw.com/pt-002/kinjeketile-ngwale-l%C3%ADder-espiritual-da-rebeli%C3%A3o-maji-maji/a-42092064
https://www.dw.com/pt-002/kinjeketile-ngwale-l%C3%ADder-espiritual-da-rebeli%C3%A3o-maji-maji/a-42092064
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Pós-graduando: Marianna Parolin de Souza 

 

Plano de Aula 2: 

DISCIPLINA: História 

NÍVEL DE ENSINO: Ensino Médio 

ANO/SÉRIE: 3° Ano 

DURAÇÃO: 100 minutos 

TEMA: Direitos Humanos 

PROBLEMA: 

Suscitar o questionamento sobre a compreensão e origem dos direitos humanos, 

abrindo para debates a respeito do tema. O objetivo é possibilitar que os educandos 

ultrapassem a ideia propagada pelo senso comum e desenvolvam o conhecimento sobre tais 

direitos a partir do diálogo e interpretação de fontes históricas. 

OBJETIVO GERAL: 

• Compreensão do que são, para o que são utilizados e a importância dos direitos 

humanos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Apresentar a Declaração Universal dos Direitos Humanos , adotada pela ONU 

em 1948 

• Analisar os artigos que garantem os direitos da pessoa humana em conjunto com os 

alunos; 

• Reconhecer a importância da preservação dos direitos humanos. 

CONCEITOS/NOÇÕES: 

• Direitos Humanos; 

• ONU; 

• Declaração Universal dos Direitos Humanos; 

• Universalidade; 

CONTEÚDOS: 

• Direitos Humanos. 

• PROCEDIMENTOS E ESTRATÉGIAS: Daremos início a explicação sobre os 

direitos humanos, contextualizando sua elaboração e sua definição. Iremos trabalhar com uma 

cópia da Declaração dos Direitos Humanos, a fim de elucidar seus artigos que garantem a 
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dignidade da vida humana. Para além disso, será exibido um curta animação com objetivo de 

solidificar o conceito e conteúdo estudado sobre os direitos humanos. Em seguida, os alunos 

serão estimulados a refletir a respeito dos direitos humanos em seu cotidiano. Será proposta 

uma análise entre os próprios estudantes  sobre o seu cotidiano. Após discussão os alunos 

deverão chegar em um consenso e responder se consideram que os direitos humanos estão de 

alguma maneira ameaçados ou não. Caso a resposta seja positiva, incentiva-los a 

desenvolverem propostas que promovam sua proteção. 

Desenvolvimento 

➢ 1°Tempo: Atividade 1 

➢ Questões para reflexão: 

-  Vocês sabem o que são direitos humanos? 

- A quem estes direitos são destinados? 

-  Como podemos definir tais direitos? 

- Orientar que os alunos escrevam suas primeiras noções sobre os direitos humanos. 

➢ Explicação sobre os direitos humanos, por um viès histórico-crítico, 

exemplificar sua concepção universal e indivisível e demonstrar sua importância na 

atualidade. 

➢ Leitura e discussão em conjunto, de parte da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. 

➢ 2º Tempo: Atividade 2 

➢ Atividade 1: 

➢ Verificar se depois de estudado a temática dos direitos humanos, os alunos 

ainda concordam com sua primeira resposta escrita no caderno sobre a ideia que 

tinham sobre eles. Caso sua compreensão tenha se alterado, mudar a resposta escrita 

no caderno. 

➢ Atividade 2: 

➢ Exibição do vídeo:  “Direitos Humanos”. A fim de solidificar o conhecimento 

construído. 

➢ Atividade 3: 

➢ A partir do seguinte questionamento: “Seus direitos têm sido respeitados?” 

Os alunos deverão saber responder as seguintes questões: 

1-   De acordo com  conhecimento elaborado, você em algum momento em seu cotidiano 

vivenciou alguma ocasião em que sentiu que seus direitos foram desrespeitados?  
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2- É  possível afirmar que os Direitos Humanos, estão “ameaçados”? Por quê? 

➢ Espera-se que cada aluno, depois de toda reflexão sobre a configuração dos 

direitos humanos, consiga construir uma linha de pensamento condizente com a concepção 

destes direitos. 

RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Quadro, Pilot; 

• Caderno 

• Folhas PapelA4 com a Declaração Universal dos Direitos Humanos; 

• Folhas Papel A4 com o cordel impresso para os alunos; 

 

Avaliação: 

A avaliação ocorrerá por meio de dois momentos distintos: 

1. Discussão sobre as questões referentes aos Direitos Humanos; 

2. Debate sobre os artigos que asseguram os Direitos Humanos; 

3. Atividade escrita; 

 

Bibliografia e Fontes Específicas: 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, ONU, 1948. 

Disponível em: <https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf/>. Acesso 

em: 2 fev. 2020. 

Direitos Humanos. Disponível em: < https://www.youtube.com/hGKAaVoDISs/>. 

Acesso em: 2 fev. 2020. 

 

 

Colégio Pedro II  

Departamento de História 

Programa de Pós-graduação Lato Sensu em Ensino de História  

Pós-graduando: Marianna Parolin de Souza 

 

Plano de Aula 3: 

DISCIPLINA: História 

NÍVEL DE ENSINO: Ensino Médio 

ANO/SÉRIE: 3° Ano 

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf
http://www.youtube.com/hGKAaVoDISs
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DURAÇÃO: 100 minutos 

TEMA: Imperialismo e Direitos Humanos – Educação na Prática. 

 

PROBLEMA: 

A finalidade desta parte da sequência didática é analisar se os alunos assimilaram os 

conteúdos das aulas anteriores, e com isso identificar e relacionar as violações ocorridas 

durante o processo imperialista com os direitos assegurados pela Declaração Universal de 

1948. Faremos isto com um exercício didático dinâmico, o nosso “jogo da memória”. Assim, 

estimulamos os alunos a refletir e pensarem de maneira autônoma os conceitos já abordados. 

OBJETIVO GERAL: 

• Desenvolver, corporizar e relacionar por meio de um jogo da memória 

dinâmico, os conhecimentos construídos nas aulas anteriores. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Realizar a atividade do jogo da memória. 

• Reconhecer as violações e os direitos assegurados a toda pessoa huamana. 

• Relacionar as peças do jogo da memória por meio da compreensão dos 

conteúdos abordados anteriormente. 

CONCEITOS/NOÇÕES: 

• Direitos Humanos; 

• Violações; 

• Passado x Presente; 

CONTEÚDOS: 

• Jogo da memória: Relacionar as características do processo de expansão 

imperialista com os direitos assegurados pela Declaração Universal de 1948. 

• Compreensão das violações e direitos no passado e presente. 

PROCEDIMENTOS E ESTRATÉGIAS: 

Para esta etapa da sequência didática iremos desenvolver uma atividade dinâmica no 

modelo de um jogo da memória. Iremo dividir os alunos em grupos, e a eles serão distribuídas 

as peças do jogo. Estas peças serão de dois tipos, o grupo um: conta com imagens de violações 

da dignidade humana, ocorridas durante todo o processo do imperialismo no continente 

africano. E também, imagens de direitos humanos já conquistados.O segundo grupo de peças 

será composto por: artigos que asseguram os direitos humanos. O objetivo desta dinâmica é 

fazer com que os alunos consigam em primeiro lugar, reconhecer as violações e os direitos 
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inerentes aos seres humanos. Assim como relacioná-las com os artigos da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948. 

Desenvolvimento: 

➢ 1° Tempo: Atividade 1 

➢ Explicação das regras e prática do jogo da memória. 

➢ 2º Tempo: Atividade 2 

➢ Retirada de dúvidas e conclusão da dinâmica. 

➢ Atividade Escrita: 

➢ Os alunos deverão em dupla, refletir o que poderia ser feito para contribuir com 

a  proteção dos direitos humanos (salvaguarda-los).  

Escrever esta atividade no caderno. 

RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Jogo da memória; 

• Caderno; 

• Quadro; 

• Pilot; 

Avaliação: 

Será feita segundo os critérios abaixo: 

1.  Participação e empenho no jogo da memória; 

2. Construção da resposta da atividade escrita; 

 

Bibliografia e Fontes Específicas: 

HERNANDEZ, Leila Maria Gonçalves Leite. A África na Sala de Aula: visita à 

história Contemporânea. 2. ed. São Paulo: Selo Negro, 2008. 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, ONU, 1948. 

Disponível em: <https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf/>. Acesso 

em: 2 fev. 2020. 

 

Colégio Pedro II  

Departamento de História 

Programa de Pós-graduação Lato Sensu em Ensino de História  

Pós-graduando: Marianna Parolin de Souza 

 

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf
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Plano de Aula 4: 

DISCIPLINA: História 

NÍVEL DE ENSINO: Ensino Médio 

ANO/SÉRIE: 3º Ano. 

DURAÇÃO: 100 minutos 

TEMA: O perigo de uma história única 

 

 

 

 

PROBLEMA: 

• Após seguirmos todo o processo da sequência didática, em nosso último 

encontro, teremos como objetivo construir um produto final, como consequência de todo 

aprendizado coletivo. Para isso,  os alunos deverão produzir uma atividade prática a cada 

bimestre seguindo horizontes pré-estabelcidos. Os alunos serão produtores de seus projetos e 

atividades, que visam a valorização e vivência da cultura afro-brasileira.  

• OBJETIVO GERAL: 

• Compreensão da impossibilidade de “uma históriaca única” e análise crítica da 

“Kizomba – a feira de africanidades” do Colégio Pedro II. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Assistir o vídeo “O perigo de uma história única – Chimamanda Adichie”. 

• Compreender a importância de não considerar apenas “uma versão dos fatos 

históricos”. 

• Analisar e discutir sobre as informações do vídeo. 

• Refletir e produzir uma atividade cultural, levando em conta diferentes 

caractrísticas culturais do povo africano. 

• Reconhecer a percepção do viés não hegemônico. 

CONCEITOS/NOÇÕES: 

• Perspectiva africana; 

• Resistência; 

• Imperialismo; 

CONTEÚDOS: 
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Para finalizarmos nossa sequência didática: 

• Apresentação do vídeo:  “ O perigo de uma história única”; 

• Construção de práticas didáticas; 

PROCEDIMENTOS E ESTRATÉGIAS: 

Dando fim a nossa proposta, os alunos assistirão um vídeo com cerca de 20 minutos 

da autora nigeriana Chimamanda Ngozi. Em seguida, discutiremos sobre o conteúdo 

reproduzido e sua relevância. Além disso, será proposta a tarefa de elaboração de atividades 

pedagógicas práticas bimestrais. 

Desenvolvimento: 

➢ 1° Tempo: Atividade 1 

➢ Exibição do vídeo. 

➢ Discussão sobre o vídeo. 

➢ 2º Tempo: Atividade 2 

➢ Discussão e construção das atuações práticas. 

➢ Atividade Escrita: 

➢ Os alunos serão divididos em grupos e, após reflexão sobre todos os conteúdos 

estudados, produzirão um exercício de vivência da experiência cultural afro-brasileira. 

➢ RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Data Show; 

• Computador; 

• Quadro; 

• Pilot; 

• Folhas A4; 

Avaliação: 

Será feita segundo os critérios a seguir: 

1. Contribuição na discussão sobre o vídeo; 

2. Dedicação à elaboração das atividades bimestrais; 

 

Bibliografia Específica: 

ADICHIE,Chimamanda Ngozi. O perigo de uma história única. São Paulo, 2019. 

In https://www.youtube.com/watch?v=qDovHZVdyVQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qDovHZVdyVQ
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste trabalho, procurou-se demonstrar que a educação em direitos 

humanos e o ensino de história devem ser práticas educativas em constante diálogo. O 

desenvolvimento de sujeitos conscientes de seus direitos, orientados por uma visão crítica de 

mundo é papel fundamental do espaço escolar e, em especial, do ensino de história. 

Abordamos diferentes possibilidades de interpretações dos direitos humanos. As 

teorias universalista e multiculturalista não se expressam de maneiras opostas. Ao analisarmos 

as características de cada uma delas, verificamos que o multiculturalismo parte das 

particularidades da coletividade, os direitos das culturas, enquanto o universalismo prioriza o 

indivíduo.  

Deste modo, de um lado foi exposta a perspectiva ancorada no reconhecimento 

daqueles direitos que são primordiais e invioláveis a todos os sujeitos, uma vez que são direitos 

em prol da dignidade humana, ou seja, direitos universais. Sobre outra ótica, foi abordada uma 

interpretação mais ampla em relação ao entendimento dos direitos humanos. Neste sentido, as 

particularidades culturais são incorporadas a sua concepção.  

A conclusão que se chega é que o multiculturalismo é composto pelos diversos 

direitos das culturas, sendo assim direitos plurais, tendo os grupos culturais necessidades e 

especificidades distintas. Não se pode negar os direitos de cada grupo cultural, mas é preciso 

entender que eles compõe os direitos das culturas. E uma vez que há diversas culturas distintas, 

não são direitos relevantes para a vida de todos os seres humanos, logo, não são universais.  

  A concepção de direitos humanos feita pela interpretação multicultural destaca a 

diversidade de direitos requeridos pelos diferentes povos e culturas. Isto demonstra um elevado 

aumento das demandas e requisições por reconhecimento de novos direitos.  

A meu ver, o impasse da dualidade “direitos humanos universais x direitos humanos 

multiculturais” não está na riqueza de direitos solicitados, mas sim na definição e explicação 

do conceito dessas solicitudes. Em outras palavras: é preciso discutirmos de melhor maneira se 

todas as questões reclamadas são pretensões que cabem no âmbito dos direitos de fato 

inalienáveis e indiscutíveis do sujeito humano ou não.  
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Compreendida a afirmação anterior, é possível concluir que o multiculturalismo e 

universalismo não se sobrepõem, mas se correspondem, estando conectados pela necessidade 

do reconhecimento e da dignidade da pessoa humana.  

Neste contexto,  destacamos a “Kizomba”, projeto do Colégio Pedro II, que lança luz 

a práticas educativas emancipatórias e que tem, nos estudantes, os sujeitos ativos e construtores 

do conhecimento. As relevâncias da “feira de africanidades” são muitas:  o aprendizado 

coletivo, a educação popular (vinda de fora da escola), as vivências sociais, a valorização e 

reconhecimento da cultura afro-brasileira e a construção de uma educação aberta ao diálogo e 

à criticidade. Entretanto, se tratando de um processo de ensino e aprendizagem em direitos 

humanos, é preciso ressaltar que a “Kizomba” parte de uma interpretação culturalista dos 

direitos humanos, em que as especificidades afro-brasileiras são evidenciadas. Portanto, ela 

compreende a ideia de direitos humanos para além de uma perspectiva meramente universalista. 

Destacando, desta forma, uma perspectiva pedagógica afrocentrada.  

Compreendo que os direitos de grupos coletivos precisam ser tratados na medida de 

suas necessidades, assim como podemos notar a demanda pelo reconhecimento da cultura 

africana, mas sem colocar estes particularismos acima da configuração dos direitos humanos. 

De maneira alguma busco diminuir a importância dos movimentos de grupos discriminados. 

Entretanto, o que se coloca aqui é o questionamento do exagero, de uma noção cada vez mais 

particularizada a respeito da conceituação dos direitos humanos. 

Os direitos humanos por serem universais estabelecem certos limites ao culturalismo 

exagerado. A Declaração dos Direitos de 1948, sendo uma constituição universal, impõe a não 

distinção do ponto de vista da pessoa humana, estabelecendo pressupostos universais  que não 

estão restritos a fronteiras nacionais. Assim, a universalidade dos direitos é construída, 

também, a partir do entendimento e consenso entre os indivíduos, isto é, a identificação de 

valores universais que devem ser protegidos em todas as culturas. 

Dessa forma, defendo ser possível a constituição do termo universal dos direitos 

humanos, preocupado com uma conceituação coerente destes, sem desconsiderar o valor das 

diversas particularidades concernentes dos contextos socioculturais. 

Após a reflexão dos conteúdos anteriormente expostos, será elaborada uma sequência 

didática para alunos do 3º ano do ensino médio, com objetivo de trabalhar os três eixos da 

presente pesquisa: valorização da cultura afro-brasileira, educação em direitos humanos sobre 

a ótica universalista e a crítica de uma história única. 
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ANEXO A – DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS 
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ANEXO B – JOGO DA MEMÓRIA 
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ANEXO C – JOGO DA MEMÓRIA NA PRÁTICA 
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