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Resumo 

No presente artigo, nos propomos a traçar um panorama comparativo dos currículos de graduação 

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, campus Maracanã (UERJ) e da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), instituições de prestígio social e acadêmico, a partir da 

problematização de traços do eurocentrismo, da colonialidade e das possibilidades interculturais. 

Como opção teórico-metodológica, procedemos com entrevistas semiestruturadas com professores 

e estudantes do Departamento de História (UERJ), análise da grade curricular e das ementas 

oficiais das disciplinas, visando investigar as relações de poder nos processos de formatação e 

reformatação desses currículos. Visam também compreender quais os entendimentos que o corpo 

docente e discente possui sobre algumas questões que nos propusemos levantar, como é o caso do 

eurocentrismo e a participação de estudantes como sujeito histórico dos currículos. Para tanto, 

dialogamos com achados teóricos de autores tais como Apple (2001; 2006), Arroyo (2013), 

Quijano (2005a; 2005b), Said (2007; 2011), e Walsh (2013) entre outros/as que nos ajudam a 

entender o currículo como um campo político em disputa, um campo de produção de 

conhecimentos capaz de criar ou recriar identidades e modos de compreender o mundo de maneira 

a manter ou superar desigualdades e opressões. 

Palavras-chave: Currículo; Decolonialidade; Eurocentrismo; Interculturalidade. 

 

Abstract 

In the present paper we intend to create a comparative panorama of the curriculums of 

undergraduate studies in the Universidade do Estado do Rio de Janeiro, campus Maracanã (UERJ) 

and the Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – institutions of social and academic 

prestige –, starting from the problematization of the dashes of Eurocentrism, coloniality and 

intercultural possibilities. As theoretical-methodological option, we proceeded with semi-

structured interviews with teachers and students of the UERJ History Department, in addition to 

the analysis of the curriculum and the official disciplines syllabus, aiming to investigate the power 

relations operating in the processes of formatting and reformatting these curriculums. We also aim 

to understand what meanings do the professoriate and the students (part of them) attribute to some 

issues that we proposed to raise, like eurocentrism and the students' participation as historical 

subjects of the curriculums. To this end, we will dialogue with the work of Apple (2001; 2006), 

Arroyo (2013), Quijano (2005a; 2005b), Said (2007; 2011), and Walsh (2013), among other 

authors that help us on the understanding of the curriculum as a political field of knowledge 

production capable of creating and recreating identities as well as ways of understanding the world 

that maintain or overcome inequalities and oppression. 

Keywords: Curriculum; Decoloniality; Eurocentrism; Interculturalism. 
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Introdução 
 

O trabalho aqui apresentado está entre as propostas que caminham com o intuito de 

alcançar re-aprendizagens sobre as dinâmicas em franca ebulição onde os sujeitos se 

realocam pedagogicamente com suas re-inscrições e modos de pertencer. Alinhamo-nos às 

teorias críticas latino-americanas e ao “pensamento decolonial” com o foco em outras 

pontes que ainda implicam o saber e o poder. Para o campo da educação, faz parte do 

compromisso com as suas teorias e ênfases, mapear as experiências curriculares que tem 

como fim a formação de distintas gerações de novos profissionais da área. Sob essa mirada, 

o escopo e centralidade estão na perspectiva intercultural de currículo, com base nas 

abordagens definidas como decoloniais e, consequentemente, de rupturas. Objetivou-se 

engendrar alternativas conceituais que justificam a análise de incompletudes curriculares já 

destacadas por outros trabalhos de referência que contribuíram para análises mais recentes, 

por exemplo, de políticas educacionais em diferentes contextos. Assim, o compromisso de 

entender os processos vigentes onde são forjadas as contra-narrativas com as quais nos 

identificamos, nos aproximou de outras interseções. São leituras realizadas tendo em conta 

a crítica ao ideário da colonialidade, além das estratégias de libertação e de decolonialidade 

nos processos de des-aprendizagens/re-aprendizagens da história legitimada como sendo a 

história oficial.  

Por outra parte, fez sentido indagarmos sobre quais são os grupos interessados na clave 

decolonial, conforme o entendimento de Catherine Walsh(2013), ou na recuperação das 

memórias coletivas definidas, aqui, como uma contraproposta de interpretação do mundo 

da vida, uma proposta decolonial de currículo. A quais grupos interessa a indicação de 

abordagens que tem como pano de fundo saberes e conhecimentos intervalares, saberes e 

conhecimentos que caminham na direção da pluralidade e que, com esses traços, fomentam 

uma visão intercultural e crítica de educação? Em diálogo com esses/as interlocutores/as, 

assumimos o desafio de construir atalhos inspirados na desobediência, também epistêmica, 

por reconhecermos opções fronteiriças para localizarmos os efeitos dos discursos coloniais 

e seus entraves na vida dos/as diferentes sujeitos/as forjados/as a partir desse mosaico que 

perpassa as entrelinhas da colonialidade do saber e do poder. Ao enfrentarmos tais 

simulacros, acreditamos que esses processos visam contribuir para o preenchimento de pelo 

menos duas lacunas importantes dos campos da historiografia e do ensino de história. A 

primeira refere-se ao aspecto político de sermos capazes de refletir sobre nossa própria 

produção, e aqui nos colocamos entre sujeitos que, como docentes e pesquisadores/as, 

participam dessas esferas e podem contribuir na manutenção ou na superação das questões 

abordadas dialogicamente. E a segunda tem a ver com o enfoque das pesquisas acadêmicas 

que privilegiam análises sobre os currículos da educação (fundamental e média), 

entendendo que essas duas questões estão imbricadas.  

Vimos, pensando com Aníbal Quijano (2005b, p.10), que “nem todas as novas 

potencialidades históricas alcançaram seu pleno desenvolvimento na América Latina, nem 

o período histórico, nem a nova existência social no mundo chegaram a ser plenamente 

modernos”. O autor realça o aspecto que se relaciona com a história do espaço/tempo 



 
Currículo de história na UERJ e na UFRJ: ... 

 

 
795 

específico que hoje se constitui com esse substantivo (América Latina). Em suas palavras, 

“sua constituição histórico-estruturalmente dependente dentro do atual padrão de poder, 

esteve todo esse tempo limitada a ser o espaço privilegiado de exercício da colonialidade do 

poder” (QUIJANO, 2005b, p.14). Nesse modelo – ou padrão de poder –, o modo 

hegemônico de produção e de controle de conhecimento é o eurocentrismo. Estamos frente 

às contradições que nos mobilizam no campo do currículo e que nos indicam a relevância 

desse debate, também no Brasil. Trata-se, assim, de uma problemática delineada nos 

interstícios de propostas levadas a cabo como oficiais e prescritas - nesse caso, os 

currículos oficiais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 

Em sentido mais amplo, e já considerando nossa experiência de colonização como 

sendo parte das experiências latino-americanas, ficaram de fora os saberes dos povos 

originários, dos segmentos da Diáspora Africana. Um silenciamento estratégico e criminoso 

a serviço de uma perspectiva eurodirigida de formação. São percepções invisibilizadas 

sobre as metanarrativas e que, portanto, figuraram/figuram como “conhecimento ausente”, 

gerando limitações e arranjos que forjaram identidades visivelmente deterioradas. Parece-

nos estratégico conceber o Brasil como sendo parte da representação construída pelos 

Kunas - ameríndios localizados no Panamá e na Colômbia -, para o que se definiu 

colonialmente como “América Latina”. E se assim pudermos conceber, essa definição 

aparecerá sob rasura por ser imposta, consequentemente, frágil. Como opção decolonial, 

assumiríamos a ideia contida no termo Abya-Yala que significa Terra de Sangue Vital. De 

algum modo essa mudança de status passa a denunciar os efeitos da chegada de Cristóvão 

Colombo à região e emerge como parte de nossa contranarrativa, uma provocação e efeito 

da desobediência. Como um projeto de libertação, promove-se outros aportes também 

curriculares, além de possibilidades de “des-aprendermos” e “re-aprendermos” as histórias 

(eminentemente plurais) sobre o contexto onde se localiza o Brasil.·. 

Nesse percurso mais latino-americano e menos local, traçamos um panorama 

comparativo dos currículos de graduação dessas instituições de prestígio social e acadêmico 

a partir da problematização de traços do eurocentrismo, da colonialidade e das 

possibilidades interculturais de formação de educadores/as. Assumimos o pressuposto de 

que tais desenhos curriculares têm como marca estruturante a sobrevalorização da História 

da Europa, se comparada ao restante do mundo. Portanto, a ênfase recai nos efeitos e 

desdobramentos dessa distribuição nas diversas disciplinas e ementas oficiais dos referidos 

cursos. Da mesma forma, nos questionamos sobre o lugar da História do Continente 

Africano nesses espaços disciplinares. Muito embora a Lei nº 10.639/2003 determine a 

obrigatoriedade do ensino de história(s) e cultura(s) afro-brasileira(s), veremos que, nos 

fragmentos curriculares analisados aqui, a realidade ainda se coloca mais distante do que 

preconiza a referida lei e que, por certo, é resultado da dinâmica e estratégia de defesa dos 

movimentos sociais organizados em prol de uma educação antirracista.  

Apresentamos um aspecto relevante que é a reação de estudantes do curso de História 

da UERJ, que, a partir do centro acadêmico, decidiram fazer parte da disputa curricular, 

questionando os silenciamentos produzidos, sobretudo, em relação à América Latina, no 
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que se refere à perspectiva historiográfica. Vimos que o intuito girou em torno de 

demonstrar como essas experiências tinham/têm potencial de produzir abalos mais que 

políticos, de modo a gerar pedagogias que se pretendem decoloniais, conforme Catherine 

Walsh (2013) destaca quando ratifica que não basta apenas estudar a Europa ou a partir da 

Europa. 

Metodologicamente, além das análises do delineamento dado às ementas oficiais, 

incluímos relatos produzidos por graduandos/as e docentes da UERJ. Os documentos 

curriculares (ementas oficiais) fazem parte da construção de dados para uma análise da 

ausência /presença do debate acerca das relações raciais, tendo, como ponto de partida, a 

conformação de uma arena de disputa em prol de maior justiça curricular, por assim dizer. 

Procedemos com entrevistas semiestruturadas, das quais participaram dois professores e 

dois estudantes do Departamento de História, visando investigar – complementando a 

análise documental – as motivações que conduziram as mudanças no currículo, bem como 

esquadrinhar nuances das relações de poder nesses processos. Buscou-se analisar aspectos 

relacionados ao confronto estabelecido internamente entre corpo docente e discente com 

ênfase para algumas questões que nos propusemos levantar, tais como uma visão 

eurodirigida de currículo versus a participação estudantil enquanto reação decolonial e de 

ruptura com o instituído. Tanto os/as graduandos/as quanto os/as professores/as foram 

selecionados/as pela sua inserção política nas estruturas oficiais, seja ocupando cargos de 

direção, seja participando ativamente do cenário de disputa política interna. 

Diferente da entrevista estruturada, na qual são feitas questões padronizadas e cuja 

finalidade, geralmente, é a obtenção de dados quantitativos, a entrevista semiestruturada 

possui maior grau de flexibilidade e se destina a compreensões de caráter qualitativo 

(OLIVEIRA, et al., 2010, p. 43). A utilização da metodologia da história oral visa não 

somente explorar os aspectos qualitativos do objeto estudado, mas, sobretudo, proporcionar 

elementos de diálogo com outras fontes documentais. Significa dizer que tanto fontes 

escritas, quanto fontes orais terão o mesmo valor na pesquisa e o diálogo estabelecido 

deverá ser capaz de suprir as lacunas que cada uma poderá apresentar. O âmbito subjetivo é 

a parte central desse método de pesquisa histórica. 

Notadamente, propostas decoloniais de investigação também estão implicadas na 

promoção de outros aportes e vozes arbitrariamente desautorizadas. Assim, ganhou 

centralidade a história oral, visto que, nosso intuito foi avaliar quais trajetórias são 

indispensáveis para entendermos as correlações de força na disputa por justiça curricular, 

por exemplo. Ao reconhecermos a densidade analítica no campo do currículo, é imperativo 

considerarmos argumentos balizadores para participarmos do debate acerca da interseção 

saber-poder. As proposições de Michael Apple (2001; 2006) sobre as escolhas que são 

inerentes a construção curricular ganham destaque na análise aqui realizada. Por sua 

postura engajada nas lutas sociais, o autor desponta, nos Estados Unidos, como um dos 

mais expressivos entre os teóricos do currículo com penetração efetiva nos movimentos 

políticos da esquerda. A obra Ideology and Curriculum (1979) passou a ser um indicativo 

da centralidade do problema enfrentado nesse campo. Com seu quadro propositivo, foi 

possível questionar a cultura privilegiada como currículo, os grupos representados nessas 
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escolhas e os silenciamentos que ainda persistem. Também no Brasil, sentimos os efeitos de 

suas teses. Perguntar sobre os estratos sociais autorizados a falar sobre os diferentes grupos 

e seus modos de manifestar suas culturas é indagar sobre aqueles que não estão 

protagonizando a enunciação. Para Apple (2001, p. 64), quando falamos sobre racismo e 

sobre reformas é necessário subverter a falácia genética. Ao problematizar a experiência 

vivenciada com atores sociais no país onde atua, apontou que “alguns 'imigrantes' vieram 

acorrentados, foram escravizados e enfrentaram séculos de repressão e de apartheid 

obrigatório patrocinado pelo Estado. Outros foram condenados à morte ou ao 

enclausuramento forçado em razão das políticas oficiais”. Alinhados com suas proposições, 

vimos que, também na região da América Latina, as metanarrativas apoiaram o apagamento 

dessas diferenças e fomentaram supremacias ideológicas para manter hierarquias raciais. 

As perguntas de fundo que nos orientaram a pensar os currículos aqui em destaque 

giram em torno de sabermos quais conhecimentos são considerados fundamentais para a 

formação de professores nos cursos de história. Ao situarmos as análises de Tomaz Tadeu 

da Silva sobre a consolidação do campo de pesquisa aqui em questão (o currículo), pode-se 

partir do seguinte argumento: 
 

Na perspectiva política postulada por Apple, a questão importante é ao invés 

disso [do “como”] a questão do “por quê”. Por que esses conhecimentos e não 

outros? Por que esse conhecimento é considerado importante e não outros? E 

para evitar que esse “por que” seja respondido simplesmente por critérios de 

verdade e falsidade, é extremamente importante perguntar: “trata-se do 

conhecimento de quem”? (SILVA, 2009, p. 46) 
 

Silva (Ibidem) destaca a importância de Michael Apple no campo educacional 

colocando-o ao lado de outros pensadores de grande expressão para os estudos recentes. 

Acrescenta que “nos Estados Unidos, as principais contribuições ao que ficou sendo 

identificado como Sociologia da Educação, de orientação mais crítica, vieram de estudiosos 

de fora do campo da Sociologia da Educação institucionalizada” (SILVA, 1990, p.3), e 

entre esses pensadores estão Samuel Bowles, Herbert Gintis e Henry Giroux.  

Ao considerarmos as análises de Miguel Arroyo (2013, p. 12), foi possível considerar o 

currículo como um território em disputa, visto que é o núcleo central mais estruturante da 

escola (universidade) e, desta forma, o território mais cercado, porém, politizado; 

normatizado, porém, ressignificado. Isso se configura a partir de quatro elementos centrais 

quais sejam: dinamicidade e complexidade do conhecimento; dialética entre 

dominação/subordinação e os processos de afirmação; centralidade do currículo no trabalho 

docente; e a centralidade do currículo no campo político mais amplo da sociedade e do 

Estado. Como estratégia de trabalho, fez sentido estabelecermos uma interlocução com tais 

argumentos já que “será necessário ir além, reconhecer que também os conhecimentos 

válidos, científicos, legitimados nos currículos, nas disciplinas têm como origem 

experiências sociais, políticas, econômicas e culturais” (ARROYO, 213, p. 121). Daí 

evidencia-se inúmeras estratégias de camuflagem da condição desigual entre os grupos que 
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desfrutaram das vantagens coloniais pela sua brancura da pele – vista como referencial de 

pertença – e os grupos que foram racializados – como ocorreram com os africanos e povos 

indígenas –, transformados em inferiores tendo em vista a produção da diferença colonial.  

 
 
Currículos como territórios de disputa 

 
Reforçamos, com base na produção emergente sobre pedagogias decoloniais e outras 

aprendizagens, no contexto latino-americano, nossa opção de realizar uma leitura crítica 

das abordagens privilegiadas no Brasil, tendo como horizonte a análise de propostas e de 

políticas eurocentradas. Dependemos, portanto, de interseções com uma perspectiva 

intercultural de currículo. Alguns aportes representaram possibilidades de avanço como 

vimos no diálogo com Catherine Walsh (2009; 2013) que, em um quadro analítico mais 

latino-americano e menos particular, aponta que se faz urgente contextualizar o debate 

educacional/pedagógico e iluminar sua politização. Quando localizamos o hiato produzido 

intencionalmente, no Brasil, de modo a distanciá-lo da sua origem latino-americana, 

mapeamos as urgências conceituais produzidas sobre a ausência/presença da raça nos 

discursos educacionais (APPLE, 2001) no nosso país. Para outras incursões, tendo em 

conta que são esses elementos relevantes na análise sobre as experiências de resistir e de 

avançar, é imperativo reconhecermos as bases da politização dos fóruns sobre discursos 

educacionais. E se assim for “o marco central para tal contextualização encontra-se na 

histórica articulação entre a ideia de raça como instrumento de classificação e controle 

social e o desenvolvimento do capitalismo mundial (moderno, colonial, eurocêntrico) que 

se iniciou como parte constitutiva da constituição histórica da América” (WALSH, 2009, p. 

14). As disputas as quais nos referimos, imprimem outros desenhos epistêmicos, 

concepções multidimensionais para o exercício de reinterpretação dos efeitos da 

colonialidade também no Brasil - tendo em vista os vínculos com a situação da Diáspora 

Africana na América Latina. 

Assumir uma defesa por espaços menos unívocos de currículos e mais interpenetrados 

por uma realidade plural, é defender uma perspectiva intercultural de educação. Implica 

sustentar uma posição onde os segmentos invisibilizados passam de objetos a narradores de 

suas experiências e provoca, com isso, um tipo de fuga, chegando a perceber a sombra da 

colonialidade e seus efeitos nocivos. Com isso, o argumento dos estratos subalternizados é 

visto como legítimo por entendermos as estratégias de degenerescência de suas identidades 

ao longo da invenção da história única que se legitima como sendo a história e, portanto, 

uma narrativa colonial. O desenho, aqui proposto, será mais bem compreendido com base 

nas identidades a serem recuperadas e reinterpretadas juntamente com os modos de 

pertencimento dos sujeitos sociais pensados na sua totalidade. A racialização é resultado 

das formas de degenerescência das identidades do “diferente” – assim rebaixado no 

processo colonial –, e a denúncia e a contra-movimentação epistêmica podem ser vistas 

como parte da reação dos coletivos insurgentes que, antes de tudo, adotaram dinâmicas 

organizacionais que implicam composições comunitárias.  
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Uma saída para o Movimento Negro do Brasil, foi propor uma agenda, na qual o 

direito à educação passou a ser o item número um de suas denúncias e, a nosso ver, essas 

seriam características centrais de uma contranarrativa sobre pedagogias decoloniais. Em 

uma perspectiva deslocada, a ênfase está na reorientação epistêmica. Descolonizar o 

pensamento e reconhecer as outras formas de interpretação da(s) história(s) começam a se 

tornar parte dos interesses de segmentos fixados a partir do modelo civilizatório do mundo 

colonial.  

Por conta desses lugares pré-definidos, inúmeros grupos foram racializados para 

atender à lógica da diferenciação/subalternização e, posteriormente, do capitalismo. Tal 

recurso converteu-se em um produto da eficácia das estratégias de domínio, relações 

assimétricas de poder inauguradas com a aventura colonial europeia. O processo 

descolonizador e a independência política podem ser vistos como um atalho interpenetrado 

pela tomada de consciência dessa condição de ser o outro da história. Com o intuito de 

avaliar os efeitos da emergência das narrativas daqueles/as representados como 

subalternizados/as, caberia um enfoque nos argumentos de agentes, sujeitos da mudança 

situados no chamado resto do mundo. Referências de pensadores/as tais como José Carlos 

Mariátegui (1894-1930) do Peru, Maria Lacerda de Moura (1887-1945) do Brasil e Manuel 

Zapata Olivella (1920-2004) da Colômbia são, hoje, revisitados e emergem como 

possibilidades de reaprendermos sobre América Latina (Abya-Yala). Pensadores pan-

africanos, influentes no século XX, tais como Aimé Césaire (1913-2008) e Frantz Fanon 

(1925-1961), ressaltaram a iniciativa decolonial, o que implica tomar uma posição na qual 

o sujeito em desvantagem se reconhece e inicia uma reação em prol de si.  

Sobre isso, as lutas dos coletivos do Movimento Negro Brasileiro – com destaque para 

o protagonismo do movimento feminista negro – imprimem uma pedagogia da resistência e 

de proposições alinhadas com uma vertente decolonial e de reação efetiva, uma 

movimentação indo além do contexto nacional. Em outros termos, ao acompanharmos a 

dinâmica organizacional que culmina, por exemplo, na promulgação da Lei nº 10639/2003, 

reconhecemos os enfoques estratégicos adotados e componentes da decolonialidade – um 

constructo melhor entendido a partir do diálogo com a ideia de insurgência e de rebeldia. 

Os/as insurgentes produziriam outros espaços de diálogo, propostas intervalares, 

possibilidades de recomposição analítica, assumindo outras retóricas e outras estéticas. 

Fornecem pistas para projetos interculturais de currículo e de educação. Conforme Walsh 

(2009, p.37), “constroem uma pedagogia, práxis de libertação e um humanismo novo 

fundamentado em uma razão outra”. E, nesse percurso, experimentam pedagogias que 

integram o questionamento, a análise crítica e a ação social transformadora. Promovem 

insurgência e intervenção nos campos de poder e do saber. Disputas curriculares são 

estabelecidas, então, e podem evidenciar intencionalidade além de atalhos privilegiados nas 

propostas de ruptura com o estabelecido. A autora nos convida a uma outra experiência 

epistêmica confrontando o estabelecido e dando ênfase aos movimentos insurgentes na luta 

pela sobrevivência nas arenas de disputa pela vida e por outros sentidos de participação 

política. Tal complexidade nas formulações realizadas evidencia a necessidade de uma 

educação que nos auxilie a interpretar e criticar, no contexto brasileiro, os currículos 
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legitimados para cursos de bacharelado e licenciatura em História.  

Os ranços do fenômeno da diferença inventada ganham um outro status na medida em 

que consideramos as análises advindas de um pensamento outro, construído em diálogo, no 

contrafluxo do instituído. Esses outros aportes para a análise dos prejuízos, já apontados 

aqui, nos levaram a enfrentar, mais uma vez, o debate sobre supremacias ideológicas que se 

consolidaram também no acontecimento universitário e nas arenas curriculares nos cursos 

de História. 

 
 
Eurocentrismo como marca estruturante 
 

Afirmamos, inicialmente, que os currículos de graduação em História da UERJ e da 

UFRJ são marcados, em sua estrutura, pelo eurocentrismo. Isso significa dizer que, tanto na 

concepção historiográfica e temporal quanto na opção temática, a História da Europa e a 

História a partir da Europa constituem-se como eixos fundamentais das opções curriculares. 

Dito isso, cabe-nos argumentar duas coisas: a) o que entendemos, epistemologicamente, por 

eurocentrismo? b) como e por que se processa essa condição nesses currículos? 

À primeira pergunta respondemos, em diálogo com Quijano (2005a), que se trata de 

um conjunto de representações epistemológicas caracterizadas pelo etnocentrismo dos 

países da Europa ocidental que, na história contemporânea, conquistaram a hegemonia 

mundial nos planos econômico e político. Dois eixos são fundamentais: a ideia-imagem da 

história da civilização humana como uma trajetória que parte de um estado de natureza e 

culmina na Europa (evolucionismo); e a concepção de que as diferenças entre Europa e 

não-Europa são diferenças de natureza (racial) e não de história do poder (dualismo) 

(2005a, p. 11). 

Quanto à segunda pergunta, acreditamos que alguns dos aspectos históricos da 

constituição da História enquanto campo de saber no Brasil contribuem na conformação de 

uma historiografia eurocêntrica, que, sob esses marcos, excluía da História e, portanto, da 

ideia de nação, índios/as e negros/as em favor dos brancos colonizadores. Manoel Luis 

Salgado Guimarães (1988), debruçando-se sobre a conformação da História Nacional a 

partir do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) no século XIX, argumenta que: 
 

Ao definir a nação brasileira enquanto representante da ideia de civilização no 

Novo Mundo, esta mesma historiografia estará decidindo aqueles que 

internamente ficarão excluídos deste projeto por não serem portadores da noção 

de civilização: índios e negros. O conceito de Nação operado é eminentemente 

restrito aos brancos, sem ter, portanto, aquela abrangência a que o conceito se 

propunha no espaço europeu. “Construída no campo limitado da academia de 

letrados, a Nação brasileira traz consigo forte marca excludente, carregada de 

imagens depreciativas do “outro”, cujo poder de reprodução e ação extrapola o 

momento histórico preciso de sua construção” (GUIMARÃES, 1988, p. 7). 

 

Temos, portanto, uma característica fundacional, por assim dizer, da historiografia 
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brasileira, eivada de concepções racistas e coloniais, nas quais o papel de protagonista cabe 

ao branco colonizador e, portanto, à sua origem e à sua História: a Europa1. Essas reflexões 

vêm ao encontro das palavras de Quijano (2005a), que considera como fundamento do 

modelo colonial de poder e, por conseguinte, eurocêntrico, a ideia de racialização. Para 

Quijano, é somente a partir da constituição da América que a ideia de raça, em seu sentido 

moderno, adquire um papel na história (2005a, p. 107). Essa ideia desenvolve-se 

necessariamente vinculada, por um lado, a uma hierarquização do trabalho, e por outro, a 

uma hierarquização de povos ou civilizações. Dessa maneira, por exemplo, os trabalhos 

considerados mais degradantes ou que necessitavam de maior esforço físico deviam ser 

feitos, na visão do colonizador/dominador, pelas raças por eles subjugadas, raças inferiores, 

consequentemente.  
 

Foi um produto mental e social específico daquele processo de destruição de um 

mundo histórico e de estabelecimento de uma nova ordem, de um novo padrão 

de poder, e emergiu como um modo de naturalização das novas relações de 

poder impostas aos sobreviventes desse mundo em destruição: a ideia de que os 

dominados são o que são, não como vítimas de um conflito de poder, mas sim 

enquanto inferiores em sua natureza material e, por isso, em sua capacidade de 

produção histórico-cultural (QUIJANO, 2005b, p. 19). 

 

A produção historiográfica brasileira, pelo que acabamos de afirmar, teve forte 

influência da historiografia inglesa e, sobretudo francesa. Ao longo do século XX e na 

construção da História como disciplina escolar, algumas críticas a esse modelo existiram, 

porém, mesmo que significativas, não puderam superar a visão dominante no que diz 

respeito à divulgação e capacidade de influência, tanto no âmbito acadêmico, quanto em 

outras esferas de produção (e distribuição) científica e cultural (Estado, grandes veículos de 

comunicação). Ao aceitarmos tais aportes, como isso pode ser percebido nos currículos aos 

quais estamos nos referindo? 

Um primeiro ponto a ser considerado seria: a história mundial (ou geral) ensinada na 

graduação, nas disciplinas que possuem como nome História da Idade Média, Moderna e 

Contemporânea, é a história da Europa (em sua grande maioria), ou a história do 

capitalismo europeu. O quadro a seguir apresenta um gráfico com a proporção das 

disciplinas da UERJ que se propõem a estudar a História a partir de localidades 

(cidades/continentes/regiões). 
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Quadro 1. Proporção de disciplinas temáticas na grade 

curricular de História da UERJ/Maracanã (total: 22) 
 

Esse quadro foi composto após analisarmos as ementas das disciplinas nomeadas a 

partir de referências geográficas e temporais. Essas últimas, na prática, ganham contornos 

exclusivamente geográficos quando escolhem determinadas regiões e continentes para 

abordar. São elas: História da Antiguidade Ocidental; História da Antiguidade Oriental; 

História da Idade Média I e II; História Ibérica; História Moderna I e II; História 

Contemporânea I, II e III; História do Brasil (I a V); História do Rio de Janeiro Colonial; 

História do Rio de Janeiro I; História da África e História da América (I a IV). 

Como sugerido acima, a Europa possui seis disciplinas que priorizam seu estudo de 

forma quase exclusiva, quatro disciplinas cujo conteúdo é exclusivamente sobre os povos 

europeus: Antiguidade Ocidental, Ibérica, Idade Média I e II; duas disciplinas cujo 

conteúdo é majoritariamente sobre os povos europeus: Moderna I e II. Nas disciplinas de 

História Contemporânea, tidas como “gerais” no quadro acima, a predominância dos 

estudos sobre a Europa ocidental ainda está presente; somente na segunda disciplina é que 

começa a variar os enfoques, abordando Japão, Rússia, EUA e China. Uma de nossas 

hipóteses é que, nesse momento, quando se observa uma maior integração entre os 

diferentes continentes, época de expansão e auge do capitalismo europeu, o interesse pelos 

povos recém-integrados passa a vigorar. 

Vejamos abaixo como seria esse quadro para o currículo da UFRJ2
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Quadro 2: Porcentagem das disciplinas temático-temporais 

e seus enfoques na UFRJ. Total: 16 
 

São, ao todo, oito disciplinas de História Geral que, no entanto, privilegiam o estudo da 

História da Europa Ocidental. Exceção pode ser feita a uma das disciplinas de História 

Contemporânea, justamente a primeira a ser oferecida, que de fato se propõe a abordar 

diferentes contextos da história mundial. O quadro acima nos oferece uma perspectiva da 

proporção de disciplinas temáticas e os enfoques que privilegiam. Em um total de 

dezesseis, 44% das disciplinas abordam a Europa como tema principal - exclusivo na 

verdade -, enquanto que o estudo do Brasil e da América têm cada um 25% do universo de 

disciplinas temáticas. Se calcularmos a proporção pensando em todo o currículo, 20% de 

todas as disciplinas são sobre a Europa Ocidental. 

Nota-se, em comparação ao currículo da UERJ, que a UFRJ propõe uma grade 

curricular mais restrita e menos variada. Consideramos que essa diferença tem a ver tanto 

com as tradições curriculares das instituições (a UERJ possui uma tradição mais voltada 

para a formação docente e, nessa perspectiva, um currículo mais geral), quanto com os 

diferentes resultados dos processos de legitimação do protagonismo de sujeitos 

subalternizados, como no caso da História do Continente Africano. Ainda, outra hipótese 

refere-se às diferenças nos processos seletivos (vestibulares) das instituições. Diferente da 

UERJ, a UFRJ possuía apenas provas discursivas, o que tendia a eliminar candidatos cuja 

formação média carecia de densidade na produção de textos escritos. Fora isso, a UERJ é 

reconhecida por atrair, mesmo antes da instauração do sistema de reserva de vagas, parcela 

da classe trabalhadora, através dos cursos noturnos. 

Merece destaque, além da inexistência de uma disciplina obrigatória sobre África no 

currículo da UFRJ, a maior proporção de disciplinas sobre a Europa e a presença de 

disciplinas, no currículo da UERJ, que tem por tema a história do Rio de Janeiro e aspectos 

do “Oriente”. Sobre essas distinções, apresentaremos, com maiores detalhes, alguns 
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exemplos. No currículo da UFRJ, as duas disciplinas de História Antiga estão divididas em 

história da Grécia e história de Roma, respectivamente História Antiga I e II e são 

oferecidas no segundo período do curso. “História Antiga I” tem como ementa o “estudo do 

processo histórico das póleis entre os séculos IX e IV a.C., abordando os aspectos 

socioeconômicos, políticos, religiosos e culturais3”. A bibliografia sugerida tem por base 

dois autores principais, Jean-Pierre Vernant e Moses Finley, entre outros, além dos 

brasileiros Ciro Flamarion Cardoso e Ulpiano Bezerra Meneses. 

A disciplina de História Antiga II propõe como ementa o “estudo do processo histórico 

de formação da cidade-Estado ao Império Romano, abordando os aspectos 

socioeconômicos, políticos, religiosos e culturais através da análise da documentação 

escrita e material e da produção historiográfica”. A bibliografia, diferente da disciplina de 

História Antiga I, é mais variada e sugere autores como Perry Anderson, Phillipe Ariès, 

George Duby, Pierre Grimal e a pesquisadora da UFRJ, Norma Musco Mendes4. 

Se compararmos ao currículo de História da UERJ, iremos verificar que existe, neste 

último, pelo menos uma disciplina que trata das civilizações antigas do “Oriente”, 

propondo, como ementa a historiografia sobre Egito antigo e Oriente Próximo; o 

pensamento mítico-religioso das sociedades da Antiguidade Oriental; a civilização judaica e 

a civilização do Indo; as origens do cristianismo; a emergência do budismo. Entretanto, 

História da Antiguidade Oriental5 apresenta diferentes civilizações, algumas das mais 

complexas que já existiram sob um rótulo simplificador: “oriente”, ou “oriental”, o que 

significa reduzir drasticamente suas complexidades e as diferenças entre elas. 

História Moderna I6, na UFRJ, apresenta uma bibliografia reduzida na proposta oficial 

do curso. Aparecem poucos autores como Karl Polanyi e José Roberto Maravall. A ementa 

se propõe a estudar, nos séculos XV, XVI e XVII, a crise final da Idade Média e o início 

dos "tempos modernos" (as estruturas econômicas, sociais, políticas e ideológicas); as 

transformações econômicas, ocidental e oriental (estruturas e conjunturas); a sociedade do 

antigo regime e o estabelecimento do Absolutismo; a expansão marítima e colonização. O 

conteúdo programático contém a mesma estrutura. 

História Moderna II7 também possui uma bibliografia reduzida, com destaque para 

autores considerados clássicos, como Marx (O Capital), Weber (A ética protestante e o 

espírito do capitalismo) e Tocqueville (O Antigo Regime e a Revolução). A ementa percorre 

os temas do absolutismo no século XVIII, as relações internacionais, a Revolução Industrial 

e a Revolução Francesa, o Iluminismo e a independência dos Estados Unidos. 

É preciso destacar nosso argumento: faltou pontuar que trataria exclusivamente da 

Europa ou pelo menos da interação da Europa com o restante do mundo, o qual começava a 

controlar. Não há espaço nessas duas disciplinas de História Moderna para temas como, por 

exemplo, Império Turco-Otomano, Japão, Índia e conteúdos advindos do mosaico que 

marca o pensamento, as culturas do continente africano. Comparando com o da UERJ, 

“História Moderna I”8 
propõe o estudo dos “mundos desconhecidos: Índia, China e Japão”, 

aparentemente, de maneira mais abrangente. Mas esse termo “desconhecido” nos chama 

atenção, pois se refere a uma visão a partir da Europa, que não o conhece. Ou seja, para nós 

a Europa não é desconhecida, não é o outro ou o exótico, ela faz parte da nossa identidade. 
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O desconhecido é o oriental, o outro por excelência, seja o árabe, o chinês ou o indiano, três 

povos incomensuravelmente diferentes entre si, mas iguais no olhar orientalista, conforme 

enfatiza Edward Said (2007) na sua crítica sobre o orientalismo. Mesmo que se possa 

argumentar que, na prática, o estudo desses povos ganhe contornos menos deterministas, 

não deixa de ser significativa a presença desses termos numa ementa curricular de um curso 

de graduação em História. 

Sobre esses aspectos, nosso entrevistado, o professor “A”, entende que a 

preponderância dos estudos sobre a Europa é atribuída à forte influência da historiografia 

francesa, principalmente sobre as áreas de Moderna e Contemporânea. Este considera que 

existe um vazio político na historiografia brasileira, uma ausência de discussão sobre as 

questões nacionais. Esse vazio é preenchido pela influência da cultura europeia e norte-

americana. A influência francesa não é um fenômeno recente. Há também uma tendência de 

manutenção, de repetição, pelos professores, dos temas que eles mesmos aprenderam 

quando alunos: “alguns professores sofrem uma grande influência dos seus professores 

antigos e, de certa maneira, repetem muito aquilo que foi discutido no passado, num 

passado recente e num passado remoto” (Caderno de entrevistas, 2015, p. 1). 

Notemos o uso do termo “moderno”. Ele coincide com o início da expansão europeia, 

dos países ibéricos para o continente posteriormente chamado de América. A Idade 

Moderna pretende contrapor o passado medieval, feudal, obscurantista e não-capitalista. 

Então somos modernos nesse aspecto? Para Aníbal Quijano, a ideia de modernidade, como 

se advoga atualmente, referindo-se as noções de novidade, de avançado, de racional-

científico, laico e secular, não é de fato uma conquista dos tempos atuais, sendo possível 

em variadas culturas e épocas históricas (2005a, p. 112). Como não considerar as altas 

culturas da China, Índia, Egito, Grécia, Maia-Asteca e Tauantinsuio (Inca), como dotadas 

desses elementos? Como desconsiderar a arquitetura monumental de Machu Pichu ou de 

Gizé e as conquistas nos campos (hoje) científicos da agricultura, matemática, medicina, 

astronomia, táticas de guerra? “Nesse sentido, a pretensão eurocêntrica de ser a exclusiva 

produtora e protagonista da modernidade, e de que toda modernização de populações não-

europeias é, portanto, uma europeização, é uma pretensão etnocentrista e além de tudo 

provinciana” (QUIJANO, 2005a, p. 122). 

Ribeiro (1986), da mesma forma que Quijano, considera essa perspectiva como um 

contrabando ideológico do eurocentrismo. Para o primeiro, 
 

[...] esta visão faz figurar como intrinsecamente europeus os avanços materiais 

da civilização. De fato, eles são criações culturais humanas, alcançadas no curso 

da evolução pela exploração das limitadas potencialidades do mundo material. 

Ao surgirem, ocasionalmente na Europa, se impregnaram, porém de 

europeidade. Daí o equívoco de considerar que fontes de energia, processos 

mecânicos ou técnicas possam ser tidos como inerentes a uma civilização 

(RIBEIRO, 1986, p.99). 

 

A disciplina da grade curricular da UERJ de “História Contemporânea III”
9
 é a que 
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apresenta uma maior abrangência. E não seria para menos: a hegemonia capitalista está a 

cargo dos EUA, a II Guerra Mundial e a Guerra Fria, que opôs EUA e URSS e seus 

satélites, comandaram quase metade do século XX; os países da África e da Ásia, após os 

processos de independência, passaram a figurar no cenário internacional com grande 

autoridade. Não se podem negligenciar esses fatos com facilidade. Mas o que nos chama a 

atenção, e tem a ver com o nosso argumento, é o fato de que os estudos sobre o Oriente 

Médio priorizam os “conflitos” e o “terrorismo”. Perguntamos: os “conflitos” são uma 

realidade exclusiva do Oriente Médio? E terrorismo, o que é afinal? Edward Said, mais 

uma vez, pode nos ajudar a esclarecer algumas ideias: 
 

Na demonização de um inimigo desconhecido, em relação ao qual a etiqueta 

"terrorista" serve ao propósito geral de manter as pessoas mobilizadas e 

enraivecidas, as imagens da mídia atraem atenção excessiva e podem ser 

exploradas em épocas de crise e insegurança do tipo produzido pelo período pós 

Onze de Setembro (SAID, 2007, p. 22). 

 

Na UFRJ, essa disciplina pode ser comparada, em termos de abordagem temporal e 

temática, à disciplina de História do Mundo Contemporâneo
10

, que, por sua vez, propõe-se 

a abordar as diferentes estruturas econômicas, políticas e sociais em nível nacional e 

internacional: diversos “mundos” e as ideologias da atualidade; a Segunda Guerra Mundial 

e a formação dos “blocos”; o bloco capitalista; a Guerra Fria: da bipolaridade ao 

policentralismo. A evolução interna dos estados capitalistas e socialistas; e, por fim os 

estados Afro-Asiáticos. O conteúdo programático está dividido em sete unidades que 

percorrem desde questões historiográficas até os temas do Nazismo e do Pós II Guerra. 

Percebemos uma abordagem temática relativamente mais ampla e que considera os 

diferentes povos no globo, entretanto, iremos notar que essa abrangência coincide, 

novamente, com um período histórico de expansão do modelo econômico e civilizatório do 

capitalismo europeu (e norte-americano), que se consolida como hegemônico na maioria 

dos países modernos, apesar do importante contraponto que representou os modelos 

socialistas soviético, chinês, cubano e vietnamita. Não seria incorreto afirmar que essas são 

ementas que partem da perspectiva europeia da história mundial. Observemos, por 

exemplo, o termo “estados Afro-asiáticos”. Seria no mínimo uma generalização gritante. 

Ou seria desprezo pela História de dezenas de países de dois continentes inteiros? Na 

realidade, não existem estados Afro-Asiáticos. Existem os estados africanos e os estados 

asiáticos, dentre os quais se encontram, por exemplo, China e Índia, os mais populosos do 

mundo. 

Cabe, então, refletirmos: trata-se de uma opção discursiva, epistemológica e 

historiográfica (e política) ou de fato esses demais povos só passam a figurar na História 

(viva e na escrita dela) quando em contato com a Europa? E quanto a esses povos antes do 

contato e da integração com a Europa? De acordo com o Manual do Estudante
11

 da UFRJ, 

na parte de Estrutura Curricular, as disciplinas temático-temporais têm por objetivo, além 

do diálogo com as Ciências Humanas, um tratamento das “tradicionais áreas”, visando 
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possibilitar um “conhecimento mínimo indispensável” em História. O que seria 

“tradicional” e “indispensável” nessa proposta curricular? A História do Brasil, da América 

e a História Geral, ou melhor, europeia. E nessa perspectiva, poderíamos nos questionar 

sobre qual abordagem se tem privilegiado quando se exige atenção e espaço para a História 

do Brasil e da América. Inegavelmente, o currículo é igualmente eurocêntrico nas 

referências teóricas e historiográficas. 
 
 

História da África: qual o grau de importância? 
 

A disciplina de História da África foi introduzida no currículo de História da UERJ 

como obrigatória (2006) a partir de uma reforma curricular e levou em consideração o 

dispositivo legal da Lei nº 10.639/2003 que pressupunha a obrigatoriedade do ensino sobre 

História e Cultura Afro-Brasileira. A ementa12 da disciplina apresenta uma perspectiva 

historiográfica que considera a História do continente africano a partir das invasões 

europeias, na qual os termos “colonização” e “descolonização” aparecem diversas vezes e 

conduzem a leitura. Essa opção considera somente quatro ou cinco séculos de história do 

continente africano (isso se considera o estudo a partir da presença portuguesa, o que não 

fica claro na ementa) e deixa de fora milênios de história dos mais diversos povos que 

habitavam aquele continente – exceção deve ser feita à História do Egito Antigo, estudada 

na disciplina de História da Antiguidade Oriental, como mencionado anteriormente. 

Indagado sobre essas questões, o professor “A” considera que a criação da disciplina 

correspondia tanto à demanda da Lei nº 10.639/2003, quanto dos/as estudantes. No seu 

entendimento, a História da África deveria ser oferecida por especialistas, ou seja, 

professores que se interessassem em priorizar o estudo do continente, assim como existem 

em outros temas. Considera que a legislação e a consequente criação de disciplinas nos 

currículos é um ponto de partida ou de incentivo à formação de professores e pesquisadores 

que se dediquem ao estudo da História da África. 

Além da História da África, o professor reivindica a ampliação do estudo de outras 

regiões, como a Ásia, e cita o exemplo do Império Turco-Otomano, que até pelo menos o 

século XVII, em alguns aspectos econômicos e sociais, possuía uma situação de projeção 

superior aos países europeus. Essa reivindicação vai ao encontro da nossa análise no que 

diz respeito ao silenciamento da História de diferentes povos, como é o caso, por exemplo, 

do Império Árabe-Islâmico, entre os séculos VIII e XIII, igualmente superiores em 

centralidade econômica, social e política se comparado à Europa feudal. 

O estudante “A”, questionado sobre o mesmo assunto, apresentou uma opinião 

diferente. Apesar de reconhecer que havia uma demanda do movimento estudantil e do 

movimento negro, ele acredita que se não houvesse a pressão da legislação federal (que, 

apesar disso, não impunha a criação de uma disciplina específica), não haveria, então, o 

advento da disciplina de História da África. Prova disso, segundo nosso interlocutor, é que 

existe somente uma disciplina no currículo obrigatório e não estão presentes nas eletivas. A 

conclusão é enfática: os professores não estão sensibilizados nem com a demanda do 
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movimento negro nem com a população negra como um todo. Afirmava ainda que, em sua 

experiência como aluno, não presenciava os professores sugerindo eletivas sobre história do 

continente africano por não haver interesse por parte do corpo docente, nem mesmo uma 

política definida pelo departamento, de modo que a perceber a limitação da disciplina 

obrigatória e propor disciplinas complementares (Caderno de entrevistas, relato do 

estudante “A”, 2015). 

O professor “A” também aponta a necessidade de ampliar o estudo lançando mão das 

eletivas, como se faz com outros temas: 
 

[…] quando se estudam algumas regiões asiáticas, elas são parceiras da gente. A 

África é parceira, tem que ser parceira. O Hemisfério Sul, a maior parte dos 

países do Hemisfério Sul tem que ser parceiros, por que essa é a região sobre a 

qual a sociedade europeia e hoje a norte-americana - que é europeia também, 

está na América, mas é de influência inglesa - impõem um controle que dificulta 

o processo de evolução, o processo de desenvolvimento (Caderno de entrevistas, 

relato do professor "A", 2015). 

 

Na UFRJ, não existe uma disciplina sobre a História do Continente Africano no 

currículo obrigatório. Somente na parte optativa (disciplinas de escolha condicionada) 

dividida em quatro disciplinas: História da África Contemporânea I, II, III e IV. As ementas 

das quatro disciplinas são praticamente idênticas
13

, assim como a bibliografia. Não há 

conteúdo programático selecionado para elas. Todas as quatro disciplinas se propõem a 

estudar temas relacionados à dinâmica plural das realidades política, econômica, social e 

cultural; questionamento historiográfico do impacto da conquista e colonização da África; 

os estereótipos construídos sobre os africanos que modelam as atitudes ocidentais; as 

relações de dominação/subordinação existentes entre o Ocidente e a África, assim como a 

internalização desses liames nas relações entre as elites africanas e as populações a elas 

subalternizadas; os processos de descolonização e libertação nacional; o dualismo 

colonizador/colonizado, opressor/oprimido, centro/periferia, branco/negro; a natureza do 

Estado Africano pós-colonial e suas relações com o Estado colonial; as complexidades 

identitárias africanas e os hibridismos; a produção cultural africana no campo das artes e da 

literatura. Quanto à bibliografia, esta considera autores africanos, tais como Kwame 

Anthony Appiah, Elikia M’Bokolo, Peter Nyong’o, entre outros, o que nos leva a crer na 

existência de certo arejamento na visão eurocêntrica sobre os povos desse continente. 

Assim como no currículo da UERJ, iremos observar que a escolha temático-temporal 

nos força a dizer que a África somente passa a ser incorporada como relevante ao estudo 

quando entra em contato com a Europa. Apenas a partir da invasão da França, Inglaterra e, 

posteriormente, Alemanha, Bélgica e Itália é que os Estados africanos e a história dos povos 

que habitavam esse continente merecem nossa atenção. Não há história para eles antes 

disso. Nem mesmo o período da colonização portuguesa é considerado nessas ementas
14

. 

Essa postura em relação à história dos povos africanos bem como dos asiáticos e da 

Oceania - que nem ao menos figuram nas ementas – assemelha-se, como já pontuamos, ao 
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que Edward Said (2007; 2011) descrevia como orientalismo, visto que cria um outro 

generalizado e subordinado. Essa concepção está associada às relações de dominação, que 

têm na colonização e na exploração de recursos naturais e da força de trabalho de homens e 

mulheres sua base econômica. 

Comparando essa questão nos dois currículos, é possível afirmar que, enquanto o 

Departamento de História da UERJ propõe a obrigatoriedade do ensino de História da 

África ainda que não efetiva disciplinas adicionais, o Instituto de História da UFRJ somente 

oferece disciplinas eletivas sobre o tema, que apesar de serem em número de quatro, não 

são mais de uma, se observamos as ementas. No saldo do silenciamento versus valorização, 

a UERJ aparece com um ponto em vantagem, pela obrigatoriedade do tema, que, 

necessariamente, conduz a discussões e à contratação de professores especialistas. Sem 

dúvida, como enfatizou o professor “A”, essa disciplina é uma conquista dos estudantes, 

entretanto, ecoa as palavras do estudante “A”, que considera insuficiente o seu estudo, 

garantido mais pela força da lei do que por uma mudança real na concepção de História e 

currículo do departamento. 

E sobre a História dos povos Indígenas, vimos que essa não está contemplada em 

nenhum desses projetos curriculares, pelo menos não de forma tão explícita e evidente. 

Outro estudante da UERJ entrevistado (aqui nomeado de “estudante ‘B’”) faz uma 

importante consideração a respeito da legislação federal que torna obrigatório o ensino de 

história e cultura indígena. Ele lembra que somente em 2008, através da Lei nº 11.645, foi 

incluído na Lei nº 10.639/2003 essa questão. Foi preciso, segundo ele, uma intensa 

mobilização para que se corrigisse essa injustiça, ou seja, o esquecimento da História dos 

povos indígenas do Brasil.  

Essa questão é bem significativa. Desde os tempos do IHGB, no século XIX, o 

indígena, ou melhor, os povos indígenas foram incluídos como coadjuvantes na história 

nacional. Nosso interlocutor acima argumenta que os povos indígenas deixaram, por 

diferentes práticas de violação de seus direitos, os centros urbanos e buscaram proteção 

"exilados" nas florestas. Isso os afastou significativamente do cenário político nacional. 

Esse espaço urbano, de contradições e de luta, foi ocupado pela população negra e pelas 

reivindicações das suas instituições (Movimento Negro).  

 
 
Contradiscursos e rupturas curriculares 

 
No cenário da política curricular da UERJ, a partir da segunda metade da década de 

2000, a participação dos estudantes se intensificou e gerou um movimento político em 

torno do currículo capaz de, no ano de 2012, conduzir a criação de uma comissão de 

reforma curricular, da qual faziam parte, de forma paritária, estudantes e professores. O 

interesse do corpo discente (principalmente dos que estavam diretamente envolvidos com a 

política universitária) pelo tema do currículo não era o ponto de partida das atividades e das 

reivindicações estudantis. Em grande medida, era, antes, um ponto de chegada. Era parte da 

culminância da luta por se fazer ouvir, e da luta por questões estruturais urgentes. Em 
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outros termos, se esboçou um projeto de uma outra universidade que incluía estudantes 

como sujeitos ativos e protagonistas do processo de produção de conhecimento. 

Como vimos até aqui, o currículo é um espaço de luta política, de luta por hegemonia 

de diferentes projetos que se processa dentro e fora da universidade, dentro e fora dos seus 

microespaços. O currículo prescrito, na maior parte das vezes, não se alinha ao currículo 

praticado, e isso dependerá de uma série de fatores, indo desde a autonomia dos professores 

frente a ementas, muitas vezes deslocadas/descoladas das realidades cotidianas, até a 

capacidade dos estudantes de articularem demandas e as apresentarem aos professores. A 

organização desses sujeitos no curso de História na UERJ fez emergir uma série de 

situações nas quais se articulavam grupos de interesses intra e entre as categorias docentes e 

discentes. Em determinados momentos esses interesses assumiam formas muito diversas e 

até mesmo opostas. 

O estudante “A” se questiona sobre esses interesses: 
 

Qual é o problema? O problema é dos estudantes? Ou o problema é de um 

currículo que não se adéqua a realidade dos estudantes? Porque para você 

conseguir se formar em quatro anos e meio, você vai ter que ser uma pessoa com 

um perfil social muito privilegiado na nossa sociedade. Você não vai precisar 

trabalhar, muitas vezes você vai ter que abrir mão de um estágio. Você vai ter 

que cursar tanto de manhã quanto de noite, pegar todas as matérias, chegar na 

hora, não morar longe também, já que a mobilidade urbana no Rio de Janeiro é 

péssima. Então você precisa ser uma pessoa privilegiada socialmente para 

conseguir se formar em quatro anos e meio. Esse foi um dos questionamentos 

principais da época: para quem serve esse currículo? (Caderno de entrevistas, 

relato do estudante “A”, 2015). 

 

A essa questão ele mesmo responde: o currículo está de costas para a realidade 

brasileira e para as realidades do nosso continente. Destaca mais uma vez o caráter 

eurocêntrico das disciplinas que não privilegiam determinados autores nacionais que se 

preocupavam em pensar o Brasil. Entre eles, Darcy Ribeiro foi citado por dois de nossos 

entrevistados. O estudante “B” relatou a necessidade de cobrança por parte dos graduandos 

de se estudar determinados temas e autores como é o caso, novamente, de Darcy Ribeiro 

(1922-1997). Se nós somos os interessados, nós temos que ir atrás porque ninguém vai 

botar pra você, não vai cair do céu não meu amigo (Caderno de entrevistas, relato do 

estudante “B”, 2015). Já o professor “A” considera existir uma elitização dentro das 

universidades, o que, segundo ele, tem por objetivo afastar a discussão e as mudanças, 

afastar quem deseja pensar o Brasil (Caderno de entrevistas, 2015).  

Para Álvaro Vieira Pinto (1994, p. 36), uma das formas de alienação pela qual a 

universidade era responsável consiste justamente na transferência para o interior do país de 

concepções e teorias responsáveis por impedir a formação de uma consciência nacional 

autóctone e crítica das ideias metropolitanas, principalmente daquelas utilizadas para 

interpretar a realidade nacional. O estudante “A” relembra de outros teóricos que estão 

excluídos do currículo e que, segundo ele, são essenciais para uma compreensão mais 
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complexa do Brasil. É o caso dos intelectuais que compunham o Instituto Superior de 

Estudos Brasileiros – ISEB –, do qual fazia parte o próprio Álvaro Vieira Pinto. Também os 

teóricos da dependência: Theotônio dos Santos, Rui Mauro Marini e Vânia Bambirra. 

Esse conjunto de críticas e reivindicações tomou proporções a ponto de se consolidar 

na criação de uma Comissão de Reforma Curricular, no ano de 2012. Essa comissão era 

composta, de forma paritária, por seis alunos e seis professores. A criação dessa comissão 

só se tornou possível após a eleição de uma chefia de departamento favorável às demandas 

e ao diálogo com os alunos, eleita no final de 2011 e impulsionada pelo Centro Acadêmico 

de História. Participavam dessa comissão, quatro professores recém-concursados, com no 

máximo quatro anos de casa, e dois professores mais antigos. Entre os alunos, cinco faziam 

parte da gestão do Centro Acadêmico na época. Os trabalhos da comissão demoraram 

alguns meses a começar, muito em razão da dificuldade de agenda de professores e alunos. 

Passado esse primeiro revés, a comissão deu início aos trabalhos, focando no levantamento 

dos documentos legais internos (UERJ) e externos (leis estaduais e federais) e no estudo da 

carga horária e da grade curricular. Essa primeira fase levou um tempo considerável. 

Em dado momento optou-se por organizar um questionário para ser aplicado entre os 

alunos com o objetivo de investigar quais os pontos positivos e negativos na visão do corpo 

discente de História. Para a gestão do centro acadêmico de História (CAHIS) esse era um 

momento crucial, pois seria uma forma de democratizar a discussão curricular, trazendo os 

estudantes para opinar sobre o currículo de forma significativa. Para os professores, pelo 

contrário, esse seria apenas mais uma das etapas dos trabalhos da reforma, pois ao fim e ao 

cabo, para eles, a palavra final seria do corpo docente. A comissão a partir daí entrou em 

atrito, que só se resolveu com a sua dissolução. O questionário foi o ponto central da 

implosão da comissão, devido ao fato de os professores não concordarem com a campanha 

política que o CAHIS vinha fazendo sobre o currículo, a qual não cessou no momento da 

aplicação. Na verdade o questionário nem mesmo chegou a ser aplicado, apesar de terem 

sido impressos mais de 400 exemplares e já ter sido combinado a forma da aplicação, 

inclusive com os professores que não estavam na comissão. A experiência, mesmo que não 

tenha tido tempo de atingir seu objetivo, foi significativa, sobretudo, para os alunos que 

dela participaram. De uma maneira ou de outra, foi possível ter contato com 

documentações sobre o currículo antes ignoradas e estudá-las. Foi importante, igualmente, 

a experiência da criação do questionário, pois possibilitou um aprofundamento de questões 

metodológicas para aferição da opinião pública dos estudantes, da mesma maneira que 

empoderou os estudantes envolvidos na criação, no sentido de fazê-los crer que é possível 

discutir horizontalmente a política curricular no ambiente acadêmico. 

Miguel Arroyo (2013) se questiona sobre o porquê de persistirem tentativas de ocultar 

e desacreditar a diversidade de sujeitos que se afirmam em movimentos e emergem nas 

instituições de ensino público. Conclui o autor que é justamente para desacreditar as 

propostas corajosas e alternativas desses sujeitos. Consideramos que essa relação é 

dialética. Tanto se deslegitima a proposta para negar o sujeito, quanto se nega o sujeito para 

desconsiderar a sua proposta. 

Mais uma vez são pertinentes os argumentos de Darcy Ribeiro destacando a produção 
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dos estereótipos e a camuflagem de uma realidade de dominação colonial e classista. 

 
 
Considerações finais 
 

A colonização é um fenômeno que ultrapassou as fronteiras políticas e econômicas. Ela 

foi – e tem sido – capaz de criar e manter estruturas culturais de subordinação de povos 

inteiros, desgarrados de sua história, de suas memórias e, portanto, de suas identidades. A 

crítica a esse modelo de dominação extrema e de desumanização, a partir de diferentes 

coletivos e movimentos sociais, torna possível a construção de cosmovisões, capazes de 

enfrentar os processos de subalternização e racialização tão característicos no Brasil e nos 

países da região. Nesse aspecto, chamou nossa atenção as experiências dos estudantes na 

UERJ e suas percepções em termos de construção de currículos decoloniais. 

O embate por rupturas faz emergir, por um lado, a busca de novas identidades e a 

consolidação de consciência crítica sobre os processos de estruturação curricular. Ou seja, é 

capaz de politizar estudantes a partir do protagonismo no cenário de disputas e embates de 

ideias no acontecimento universitário novo, de produção de outros conhecimentos. A 

entrada de estudantes cotistas garantiu no campus Maracanã, por exemplo, uma realidade 

mais diversa e ajudou a revelar outras ambiências de aprendizagens, bem como a provocar 

um tipo de desestabilização das estruturas de poder. É por isso um processo pedagógico 

igualmente legítimo aos estudos formais em sala de aula, com a vantagem de superar, 

muitas vezes, o caráter abstrato próprio de certas formas de ensinar/aprender. 

Nesse caminho mais intercultural, reivindicar a América Latina e o continente africano 

significa reivindicarmos uma outra formação profissional (na docência e no bacharelado) e 

afirmar a existência de si, quando, de outra forma, nos é negado as nossas múltiplas 

histórias e múltiplas raízes igualmente indígenas e africanas. São esses mosaicos culturais 

negados na conformação curricular de um país onde mais de sua metade é composta por 

negros (pretos e pardos). Daí a nossa envergadura para dialogar e estabelecer coautoria 

buscando compreender e interpretar os pontos de convergência e de divergência no tema da 

euro-direção curricular. Ambos os currículos (UERJ e UFRJ) são marcados pelo valor dado 

à história europeia em detrimento das outras histórias, (diferenças inventadas na aventura 

colonial europeia).  

Tais aspectos se fazem mais evidentes no currículo da UFRJ, possivelmente pela longa 

trajetória de seu curso, que já ultrapassa os setenta anos de existência e também pelo 

público-alvo, um expressivo número de estudantes de classe média, em sua maioria pessoas 

de pele clara (não negras). Vê-se que, mais recentemente, essa realidade tem sido, aos 

poucos, transformada, a partir da introdução das reservas de vagas nas instituições públicas 

de ensino superior. Na UERJ, como já apontado anteriormente, a tradição pedagógica do 

currículo de História se faz mais notável, inclusive pelo número de disciplinas da parte de 

licenciatura. Também é verdade que o público-alvo é distinto há mais tempo, desde que 

passaram a existir os cursos noturnos (década de 1980). E essa distinção se reforça a partir 

do início da década de dois mil com a entrada de estudantes negros/as pelo sistema de 
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reserva de vagas. Já são mais de dez anos dessa política, que, sem dúvida, se reflete direta 

ou indiretamente nos currículos.   

De toda maneira, é relevante afirmar que ambos os currículos ainda necessitam ser 

conhecidos, reinterpretados e questionados. Queremos dizer, com isso, que tais processos 

de seleção devem ser colocados diante dos seus agentes criadores e diante daqueles/as que 

dele se utilizam para que possam ser criticados em vista de superar sua configuração 

marcadamente eurodirigida. Até aqui, evidencia-se que os estudos que apontam a 

colonialidade da nossa historiografia e da estrutura de produção de conhecimento têm se 

avolumado e precisam ser incorporados no dia-a-dia, nas práticas pedagógicas das 

universidades e das escolas brasileiras. Para tal empresa será necessário a constante 

afirmação de sujeitos emergentes e a ampliação dos canais de trocas por parte daqueles/as 

que hoje ocupam lugares privilegiados dentro dessas instituições. 

As práticas e os discursos ditos científicos e racializantes que, como vimos, 
são elementos fundacionais da historiografia brasileira pelo fato de ainda não 
estarem superados na estrutura curricular, acabam por (re)produzir desigualdades 
e silenciar/apagar as diferenças. Isso tem a ver, portanto, com nossa percepção 
de que tais currículos não contribuem para a construção de uma identidade 
positiva de descendentes diretos das populações que foram retiradas de África, 
desumanizadas e massacradas no processo histórico de formação do “povo 
brasileiro”. Nesse contexto, não é difícil entender a criação de leis que visam à 
obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Essas 
emergiram como fruto da luta dos movimentos sociais e vêm preencher uma 
lacuna relevante na formação de historiadores/as e professores/as de História. 

A dinâmica organizacional desses coletivos é, no nosso entendimento, fundamental 

para lograr uma efetiva democratização e horizontalização das relações que permeiam esses 

processos de resistência. É igualmente importante que as pesquisas, sobretudo nas áreas das 

ciências humanas, estejam atentas a esses desenhos e passem a incorporar, de fato, grupos 

insurgentes como protagonistas do cenário político e educacional, reconhecendo seus 

lugares de fala, fazendo com que se ouçam as suas bandeiras. Quanto às políticas 

curriculares, estas terão que acompanhar o enredo que os movimentos sociais escrevem dia 

e noite, através das mais diferentes formas de denúncia e contrafluxo. Defendemos, assim, 

currículos que se inscrevem em perspectivas decoloniais e anti-opressoras, garantindo 

espaços para a construção de identidades coletivas verdadeiramente humanizadoras. Nesse 

itinerário, os currículos de História e a proposição de outros mosaicos de saberes históricos 

podem e devem exercer papéis fundamentais para a descolonização dos/as sujeitos/as 

sociais neles implicados. 
 

 

Notas 

 
1. Faz sentido pensar que, quando nos referimos a Europa, nos referimos ao contexto europeu ocidental cuja hegemonia 

cultural e econômica coube, desde o XVIII à Inglaterra e a França. Nesse caso, o centro da identidade europeia 

colonial no Brasil, é Portugal, que se vincula a esse conjunto mais amplo mesmo que de forma subordinada. 
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2. O currículo de bacharelado em História da UFRJ possui 35 disciplinas, tanto no turno noturno quanto no integral, 

divididas em: teóricas obrigatórias (vinte e quatro); teóricas complementares de escolha condicionada (oito); teóricas 

complementares de livre escolha (duas); e a Monografia. As disciplinas teóricas obrigatórias se dividem em dois 

grupos: temático-temporal (dezesseis) e teórico-metodológico (oito) que correspondem somente a dois créditos e 

compõem, junto com a Monografia, o Requisito Curricular Complementar.  
3. Disponível em http://www.historia.ufrj.br/ementarios/obrigatorias_fch/HISTORIA_ANTIGAI.pdf. Acesso em 

12/04/2015 às 18:54. 
4. Disponível em http://www.historia.ufrj.br/ementarios/obrigatorias_fch/HIST_ANTIGAII.pdf. Acesso em 12/04/2015 

às 19:19. 
5. Disponível em http://www.ementario.uerj.br/ementas/1380.pdf. Acesso em 18/11/14. 
6. Disponível em http://www.historia.ufrj.br/ementarios/obrigatorias_ihi/HISTORIA_MODERNAI.pdf. Acesso em 

25/09/2015 às 13:09. 
7. Disponível em http://www.historia.ufrj.br/ementarios/obrigatorias_ihi/HISTORIA_MODERNAII.pdf. Acesso em 

25/09/2015 às 13:10. 
8. Disponível em http://www.ementario.uerj.br/ementas/3018.pdf. Acesso em 17/11/14. 
9. Disponível em http://www.ementario.uerj.br/ementas/10067.pdf. Acesso em 18/11/14. 
10. Disponível em http://www.historia.ufrj.br/ementarios/obrigatorias_fch/HISTORIA_DO_MUNDO_ 

CONTEMPORANEO.pdf. Acesso em 18/04/2015 às 18:25. 
11. Disponível em http://www.historia.ufrj.br/pdfs/Manual2012.1.pdf. Acesso em 12/04/2015 às 00:19. 
12. Disponível em http://www.ementario.uerj.br/ementas/10068.pdf. Acesso em 17/11/2014. 
13. Disponíveis em http://www.historia.ufrj.br/graduacao_ementarios.php. Acesso em 18/04/2015 às 19:35. 
14. É verdade que existem, no currículo optativo, três disciplinas sobre o Império Português, nas quais se discutem a 

dominação lusitana em territórios africanos e asiáticos. 
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