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RESUMO 

 

A baixa presença de pretos e pardos nos meios científicos, quando comparados a sua 

proporção na população, somada a percepção da ciência como meio racialmente neutro gera 

na população a percepção de que isso se dá simplesmente por causalidade, não sendo nem de 

longe um ponto a ser debatido. Fruto do racismo estrutural, essa noção é tão arraigada que 

nem mesmo militantes dos movimentos negros escapam dela, sendo fundamental para a 

alteração desse panorama a superação do paradigma cultural que tem na Europa no aspecto 

caucasiano a noção de bom e de belo. No presente estudo, a partir da análise histórica das 

relações raciais no Brasil e da necessidade de ampliação da representação negra e parda no 

campo das ciências, partiu-se para a elaboração de um produto educacional que possibilite 

junto aos alunos um  meio mais atraente para trabalhar essas ideias. Nesse sentido, elaborou-

se uma história em quadrinhos que tem como personagem principal o físico e egiptólogo 

senegalês Sheik Anta Diop visando à discussão dos métodos científicos, que foi testada com 

alunos do ensino médio para melhor compreensão tanto da natureza da ciência quanto da 

importância da representação. Durante a testagem da história em quadrinhos elaborada 

segundo os parâmetros de influência cultural na pesquisa científica, apresentação das etapas 

do método, decolonialidade e representatividade, certos aspectos destacados foram ignorados 

por um grupo de voluntários em prol da defesa do mito da democracia racial e da neutralidade 

da ciência. Dessa forma, além do papel da representatividade e da necessária compreensão do 

método, oferecidos de forma parcial pelo produto educacional confeccionado, necessário é 

que se atente para o fato de que se torna fundamental os esforços por permitir que outras 

realidades sejam possíveis. E isso só será possível com a superação da monovisão da 

realidade eurocentrada, para que verdadeiramente todos os diversos aspectos da multicultural 

formação brasileira tenham espaço. 

Palavras-chave: história em quadrinhos, natureza da ciência, decolonialismo, relações 

étnico-raciais. 
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ABSTRACT 

 

The low presence of blacks in scientific circles, when compared to their proportion in the 

population, together with the perception of science as a racially neutral means generates in the 

population the perception that this is simply due to causality, being not even a point be 

debated. As a result of structural racism, this notion is so ingrained that not even militants of 

the black movements escape it, being fundamental for the change of this panorama the 

overcoming of the cultural paradigm that in Europe has in the caucasian aspect the notion of 

good and beautiful. In the present study, based on the historical analysis of race relations in 

Brazil and the need to expand black and brown representation in the field of sciences, we 

started with the elaboration of an educational product that allows the students a more 

attractive way of working these ideas. In this sense, a comic story was elaborated that has as 

main character the Senegalese physicist and Egyptologist Sheik Anta Diop aiming at the 

discussion of scientific methods, which was tested with high school students for a better 

understanding both of the nature of science and of the importance of representation. During 

the testing of the comic strip elaborated according to the parameters of cultural influence in 

scientific research, presentation of the stages of the method, decoloniality and 

representativeness, certain highlighted aspects were ignored by a group of volunteers in favor 

of the defense of the myth of racial democracy and neutrality of science. Thus, in addition to 

the role of representativeness and the necessary understanding of the method, offered in part 

by the educational product made, it is necessary to pay attention to the fact that efforts to 

allow other realities to become possible are fundamental. And this will only be possible with 

the overcoming of the Eurocentric reality monovision, so that truly all the diverse aspects of 

the multicultural Brazilian formation have space. RESULTS 

Keywords: comics, nature of science, decolonialism, ethnic-racial relations. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho surgiu, originalmente, da percepção de que a compreensão 

dos métodos utilizados no fazer científico era fundamental para o entendimento de 

como se produzia o conhecimento apresentado aos alunos, responsável por moldar 

nossa percepção da realidade, e de que a dúvida fundamentada era o motor do 

aprimoramento desse conhecimento. 

Ao ingressar no curso de mestrado que resultou na confecção desta dissertação e 

o produto educacional a ela vinculado, vi a possibilidade de, como já era meu objetivo, 

realizara produção de uma História em Quadrinhos (HQ) que apresentasse as principais 

etapas de um método científico. Dessa forma, elaborei um roteiro e um storyboard 

(ilustrações preliminares indicativas de posição dos personagens) baseados na narrativa 

de um experimento da área de Biologia, que supõe apresentar de forma didática as 

etapas do que eu supunha ser o método científico, descrito na HQ por algumas 

descobertas de Claude Bernard. Iniciei a preparação do roteiro e orientações de 

posicionamento para a sua execução pelo desenhista, chamando a atenção para que 

fosse reproduzido, da forma mais fiel possível, o rosto do cientista. 

Essa HQ foi apresentada no disciplinado curso intitulado “Desenvolvimento de 

Produtos Educacionais”, e planejava utilizá-la como parâmetro para a elaboração do 

futuro produto educacional. Posteriormente, ao cursar a disciplina “Currículo e 

Programas do Ensino de Ciências”, tive contato com a noção, até então por mim 

desconhecida, da existência para além do currículo convencional, de um currículo 

oculto, que me possibilitou reavaliar alguns procedimentos pedagógicos que vinha 

empregando em meu cotidiano docente, e mais, a constatação da perniciosidade das 

ideias ocultadas nesse fazer, de forma que eu – um homem negro, ativista do 

movimento negro, advogado, que atua como presidente da Comissão de Educação e 

como vice-presidente da Comissão de Promoção da Equidade Racial, Tolerância 

Religiosa e Formas Correlatas de Discriminação, licenciado em Física, professor da 

rede pública do Estado do Rio de Janeiro há 20 anos – tinha formulado uma Quem que 

nenhum dos personagens era negro. 
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Isso demonstra como estereótipos racistas são reproduzidos ainda que, e para 

além de nossa percepção direta, como ideologia justificadora das relações sociais de 

poder. Acrescenta-se a isso o fato de que as próprias noções de ciência e de 

epistemologia, metodologia da produção do conhecimento cientifico que compreendia, 

me conduziam à percepção de uma ciência apartada das relações sociais e culturais e, 

consequentemente, neutra, sendo desta forma desnecessária a cogitação da presença de 

indivíduos radicalizados em seu meio. 

Apenas a partir da percepção de ciência como empreendimento humano e, 

portanto, cultural, é que se pode deslumbrar o método como também a atuação de quem 

o aplica sofre influência de diversos fatores sociais, e que tem como consequência a 

determinação de como se dará não só a coleta de dados, como também que dados são 

colhidos e como se dá a tomada de decisões e apresentação social. Nesse sentido, 

apropriar-se dos conceitos fundadores dos métodos empregados pelas ciências, bem 

como o entendimento do modo como estudamos e explicamos como se dá o fazer 

científico foi o ponto de partida fundamental para a reelaboração da HQ a ser 

desenvolvida e a consequente redação desta dissertação. 

Para tal, tivemos como princípio a elaboração de uma história que não só 

apresentasse o método, mas também que possibilitasse sua aplicação como ferramenta 

cotidiana, efetivamente incorporada percepção de realidade do estudante, de forma a 

mostrar que ninguém está imune a interpretações que têm o preconceito como lastro, 

principalmente em ambientes onde o racismo estrutural se estabelece como orientador 

de condutas com base em estereótipos e reforço, para além de nossa percepção direta 

dessas influências onde são estabelecidos parâmetros que, sem nos darmos conta, 

determinam nossa apreciação da realidade. 

Para a constatação da percepção que os alunos tem sobre o papel do homem 

negro dentre as profissões que aplicam o saber produzido pelas áreas científicas, foi 

realizada, com caráter de pesquisa preliminar. Realizada junto a um grupo de alunos da 

escola onde leciono, como atividade da disciplina do curso de mestrado intitulada 

“Prática de Estágio Supervisionado I”, o que não só demonstrou que, para esses 

estudantes, a população negra está mais associada a profissões de baixa 

remuneração/reconhecimento, o que se mostrou também relacionado a importância da 

representatividade. 
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De posse disso, assim como do aprofundamento nos conceitos dos métodos 

científicos e das consequências deletérias do racismo estrutural que apresentaremos nos 

capítulos seguintes, foi produzida uma nova HQ sobre os métodos utilizados no fazer 

científico, para não só demonstrá-los como empreendimento humanos, como em 

decorrência de influências do momento histórico em que é elaborado. Para tanto, essa 

HQ passou a ser protagonizada por um cientista negro, Cheikh Anta Diop, ilustre 

desconhecido por ampla maioria da população, apesar de diversos trabalhos de destaque 

tanto na área de antropologia quanto em física, trabalhos esses perfeitamente orientados 

pelas condições políticas do colonialismo africano e da luta por emancipação. A seleção 

desse personagem uniu a possibilidade de utilizar um protagonista negro, apresentar os 

métodos da ciência e ainda mostrar como ela é influenciada por fatores sociais. Dessa 

forma, a HQ foi elaborada em termos de representatividade em uma proposta 

decolonialista, não só por meio da presença de um protagonista negro e africano, como 

também pelos referencias teóricos que embasaram sua elaboração. 

A manutenção da mídia HQ se justifica ainda mais diante da nova orientação a 

partir do estudo piloto, uma vez que a alteração da percepção racializada não se dá de 

forma direta e, nesse sentido, tanto como mecanismo de bloqueio de reforços 

discriminatórios quanto como mecanismo de transmissão do conhecimento dos métodos 

científicos, a utilização da HQ pode atuar como facilitador ao agregar elementos de arte 

e ludicidade no processo de ensino e aprendizagem. 

Apesar da percepção de que a alteração do paradigma da branquidade tem de ser 

mudado para o bem de todo a população, tendo sido, após diversas lutas do movimento 

negro, positivado em nossa legislação por meio da Lei nº 10.639 (BRASIL, 2003) que 

alterou a Lei nº 9.394de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), 

constituindo por si só uma importante conquista, sua aplicabilidade no cotidiano escolar 

tem sido limitada. Tal constatação passa pelo fato de que, em geral, os docentes não 

tiveram qualquer formação orientada nesse sentido, além de que, diante do racismo 

estrutural, tais abordagens são ignoradas ou colocadas em segundo plano com a 

perspectiva do exótico. 

Desta forma, colocar conteúdos como a temática racial no currículo não 

necessariamente leva à alteração da estrutura racista presente em nosso meio social. É 

mais coerente compreender que a melhor possibilidade para a realização da alteração da 
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percepção social dos indivíduos com a valorização de suas identidades através da 

representatividade (SILVA, 2010) ocorrerá quando esses valores, que ultrapassam a 

noção de colonialidade cotidiana, sejam postos da forma mais orgânica possível. As 

HQ, associadas à ludicidade e à questão estética, representam um dos mecanismos 

ideais para, além de ampliar o protagonismo do negro como elemento da narrativa em 

um contexto científico, possibilitar a construção de conceitos incorporados a própria 

narrativa. 

Somente quando sabemos de onde partimos podemos planejar aonde podemos 

chegar, e, dessa forma, traçar um panorama das condições fundantes da chegada do 

negro ao Brasil, bem como do modo como se estabeleceu sua percepção social, é 

fundamental para determinar como a superação dessa mentalidade tem se dado. Da 

mesma forma, para a elaboração de uma HQ que trate sobre as metodologias de 

aquisição de conhecimento pela ciência não pode se dar sem o entendimento das origens 

e de como se dá o fazer em diversos campos científicos, bem como da justificativa do 

uso das HQ em processos de ensino e aprendizagem em ciências. O racismo estrutural 

se posiciona de forma mais clara quando da necessidade fundamental de um breve 

resumo bibliográfico de nosso personagem principal, que apesar de suas descobertas 

fundamentais para a antropologia, em termos historiográficos e em física, é amplamente 

desconhecido em nosso meio científico. 

Dessa forma, esta dissertação estrutura-se em mais cinco capítulos além desta 

introdução. No capítulo dois, apresentamos nosso ponto de partida, ao discorremos 

sobre o conceito de raça, colonialidade e colonialidade, para que, no capítulo três, 

tragamos uma discussão sobre a história em quadrinhos e a ludicidade e sobre os 

métodos científicos a fim de explicitar como partimos. No capítulo quatro, 

apresentamos por onde caminhamos, ou seja, a metodologia de nossa pesquisa, 

incluindo a primeira versão do produto educacional. Os dois últimos capítulos, 

entendidos como os resultados e nossas considerações finais, são denominados, 

respectivamente, onde chegamos e o que alcançamos. 
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2 DE ONDE PARTIMOS 

 

 

2.1 RAÇA E COLONIALISMO 

 

 

A compreensão do conceito de raça/etnia é fundamental para determinar em que 

consiste a discriminação racial que pautou a temática desta pesquisa, principalmente por 

tratar-se de um conceito histórico e socialmente determinado, em particular a 

discriminação negativa e os preconceitos como constructos sociais orientados para 

segregar determinados grupos como diferentes e/ou inferiores e anterior ao conceito de 

raça e de etnia. 

As grandes navegações colocaram os povos europeus em contato com povos 

que, pelo seu modo de interpretar a natureza, se constituíram em um conjunto 

completamente novo de tradições e costumes, costumes esses não só novos como 

extremamente distintos dos que lhes era cotidiano. Como consequência desse 

estranhamento, surgiu a necessidade de explicação para que sua existência fosse 

justificada no panorama geral da compreensão que os europeus tinham do mundo. 

A explicação se dividia em duas noções. A primeira explicação – monogênica – 

se resumia a ideia de que todos os indivíduos eram oriundos de uma mesma origem, que 

dessa forma justificava as diferenças apresentadas, seja pela apreciação de que 

constituíam a perfeição humana em um extremo ou eram consequência da degradação 

de outro. A segunda explicação –poligênica – defendia que os diversos povos haviam 

sido criados em momentos diferentes, resultado suas diferenças (SCHWARCZ, 2018). 

As justificativas fundamentaram a visão de mundo do europeu sobre esses novos 

povos não-europeus. Considerando essa visão especificamente sobre os povos da 

África, a visão europeia sobre eles antes das grandes navegações que estreitaram seu 

contato era associada ao sobrenatural, e, após o contato, mesmo antes do início do uso 

mercantil dos povos escravizados e posteriormente como esteticamente desagradáveis, 

sendo a escravização entendida como fundamental para a necessária cristianização e 

consequente aprimoramento para um povo nitidamente inferior (GOMES, 2009). 



15 
 

As noções de inferioridade permaneceram presentes como justificativa nas leis 

da colônia no que se referia à discriminação colonial contra mulatos livres que eram 

equiparados a escravos nas leis que lhes proibiam, por exemplo, portar armas ou usar 

determinados trajes (BOXER, 1969 apud GOMES, 2009, p.44). 

Como um resultado da miscigenação extensiva corrente nas colônias, as 

classificações raciais, o status social e a honra evoluíram para um arranjo 

hierárquico que Lipschütz chamou de “pigmentocracia”. Esse era um sistema 

racial, como Ramón Gutiérrez descreveu, no qual a clareza da pele está 

diretamente relacionada a um maior status social e a maior honra; enquanto a 

cor mais escura estava associada tanto com “o trabalho físico dos escravos e 

dos índios” quanto, visualmente, com “a infâmia dos conquistados”. A noção 

espanhola de pureza de sangue fora assim instilada no modo como a 

aristocracia do Novo Mundo entendia os conceitos inter-relacionados de raça, 

status social e honra (OBOLER, 1995apud GUIMARÃES, 1999, p.10). 

As distinções filosóficas sobre monogenia e poligenia foram superadas pela 

teoria da evolução de Darwin. Ampliando a sua utilização para além de seu escopo, 

conceitos dessa teoria biológica foram então incorporados e adaptados a noções de 

estudos sociais que, a partir daí, moldaram as formas de interpretação das diferenças 

dentro das sociedades humanas, passando a interpretá-las em termos de luta pela 

sobrevivência, adaptação, sobrevivência do mais apto. 

Tal distinção e aplicabilidade só faz sentido se seres humanos avaliados como 

esteticamente distintos tivessem diferenciações genéticas muito maiores que as que 

explicam as diferenças entre si (como a cor da pele, a cor dos olhos, etc.) que 

possibilitassem a separação dos seres humanos em subespécies, as chamadas raças 

biologicamente consideradas “melhores”, ou pertencessem a espécies diferentes, dessa 

forma o conceito basilar para a aplicação das teses biológicas dentro dos estudos da 

sociedade e a noção de raças distintas, no que se refere a seres humanos, se 

constituiriam na verdade em espécies distintas. 

O racismo com base “biológica” tem como escopo fundamental o conceito de 

espécie Darwiniana, renomeado como raça. Dessa forma, se estabelece a justificativa 

científica para a distinção entre os povos. Como consequência da existência de 

diferentes raças surgem, as noções de determinismo para explicar as diferenças entre as 

diversas raças de humanos, explicados pelo determinismo geográfico e pelo 

determinismo racial, que se completam na explicação da diversidade humana 

(SCHWARCZ, 2018). 
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O determinismo geográfico estabelecia que as características raciais de 

determinados grupos de indivíduos estariam associadas às características geográficas 

das regiões onde esses habitavam, daí se afirmar que a temperatura de determinadas 

regiões do globo terrestre geraria povos menos tendentes a atividades laborais, tidas 

como fundamentadoras da civilização. Tal determinismo explicava a percepção cultural 

das populações indígenas que como modo de produção de subsistências eram alheias à 

acumulação. Completando a justificativa, o determinismo racial estabelece a vinculação 

tanto biológica quanto moral do indivíduo ao grupo racial a que está vinculado, dessa 

forma a formação de um indivíduo seria a soma das características, sejam positivas, 

sejam negativas, do grupo racial no qual está associado, características essas que 

incluem as condições morais, justificando determinados comportamentos tidos como 

racialmente próprios(SCHWARCZ, 2018). 

A modernidade, surgida com a escravidão, buscava desta forma a justificativa 

para a exploração dos povos, uma vez que, seja pelo comportamento, seja pelas 

condições de vida, estava estabelecido que algumas raças seriam superiores a outras e, 

por conseguinte, a dominação do mais forte sobreo mais fraco estava cientificamente 

justificada. O estabelecimento dessa visão de mundo do colonizador como única 

possível determina a necessidade da existência do outro, do colonizado, só possível 

dentro dessa visão que passa a estabelecer parâmetros para a aceitação. 

Com a existência de povos “nitidamente inferiores”, diante dessa visão e da 

necessidade da exploração comercial, as relações entre o colono e o colonizado não 

podiam se estabelecer em termos de igualdade. Para que a exploração se justificasse, o 

colonizado e o escravizado teriam que ser colocados na posição de não humanos, posto 

ser o humano a condição exclusiva do colonizador, uma vez que só ele possuía as 

características de humanidade, suas próprias. 

A exploração se justificaria pela própria natureza dos indivíduos que se 

relacionavam e devia ser explicitada e reforçada para que tanto o explorador quanto o 

explorado tivessem lugares bem determinados nas relações de poder. Dessa forma, tudo 

tem de ser usado para que, para além da imposição violenta, a discriminação se 

estabelecesse como o parâmetro do cotidiano, naturalizado e em consequência quase 

sem questionamento. 
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Naturalmente esse esforço teve sua repercussão tanto na esfera penal, ou seja na 

determinação do que é ou não é crime e de como o que é definido como crime deve ser 

punido, quanto na criminológica, que estabelecia como o determinismo racial pré-

estabelecia o comportamento moral e social, e que, em virtude das características das 

diferentes raças, poderia ser anatomicamente determinado, seja através da forma da 

cabeça, a frenologia1, seja através de medidas cranianas, a craniometria, estabelecendo 

quais características em um indivíduo determinariam aqueles que teriam tendência a 

determinados comportamentos socialmente indesejáveis, sendo tais indivíduos 

prioritariamente fruto das ações das forças de segurança. 

A partir da abolição da escravatura e da proclamação da República, os antigos 

escravizados foram incorporados à sociedade brasileira como cidadãos, no entanto, de 

acordo com a nova visão da ciência, eles não poderiam ser considerados tão aptos 

quanto os cidadãos brancos da sociedade, sendo inclusive fator de dificuldade ao 

desenvolvimento social(SILVA,2010, p.338). 

Outra consequência do conceito biologizado de raça foi a caracterização da 

miscigenação, nos mesmos termos como degeneração, uma vez que o conceito de raça 

sociológica se confunde com o conceito de espécie biológica. Dessa forma, através do 

paralelismo entre as consequências da mistura entre espécies distintas, que gerava 

descendentes estéreis, a miscigenação tornava o mulato alguém a ser menosprezado e 

que necessariamente deveria ser estéril, mesmo que não fosse. A possibilidade do 

surgimento de indivíduos que, em virtude da miscigenação, diluiria as características 

fundamentais da raça branca pela inclusão das características de outras raças, 

degradando o que estava no ápice da divisão das raças, fez surgir a necessidade de 

proteção contra esse desastre. Tal proteção surge por meio do conceito de eugenia, com 

 
1 Frenologia é uma pseudociência que alega que a forma e protuberâncias do crânio são indicativas das 

faculdades e aptidões mentais de uma pessoa. A frenologia baseia-se no conceito de que o cérebro é o 

órgão da mente e se encontra dividido em regiões com funções específicas denominadas módulos. 

Embora estes conceitos se baseiem em factos reais, a frenologia extrapola conclusões para além das 

evidências empíricas de uma forma que diverge da ciência. O principal pressuposto da frenologia, que 

alega que as medidas do crânio são indicativas dos traços de personalidade, encontra-se desacreditada por 

evidências empíricas. A frenologia foi criada em 1796 pelo alemão Franz Joseph Gall, tendo exercido 

alguma influência na psiquiatria e psicologia do século XIX, sobretudo entre 1810 e 1840. O rigor 

metodológico da frenologia era questionável até para os padrões da época, sendo já considerada 

pseudocientífica por diversos autores do século XIX. Atualmente a frenologia é considerada uma 

pseudociência. No entanto, a noção de Gall de que o caráter, raciocínio e emoções se situam em partes 

específicas do cérebro é considerado um passo importante na história da neuropsicologia. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Frenologia>. Acesso em: 28 fev. 2020. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Frenologia
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métodos e técnicas a serem implementados para garantir a conservação das 

características da raça superior, contar a degeneração tantos das raças inferiores quanto 

da miscigenação (SCHWARCZ, 2018). 

A adoção do conceito de eugenia no Brasil está associada a suas condições 

particulares, como o fato de que o país possuía uma gigantesca população negra, recém-

saída da condição de escravizados, sem qualquer condição econômica, e que, em geral, 

tinha moradia em locais de pouca salubridade. O determinismo racial estabeleceu a 

relação entre as condições econômicas – a insalubridade dos locais e as doenças que lá 

se propagavam com a própria condição racial das populações desses locais. Em 

consequência, a eugenia no Brasil foi associada ao combate as doenças, surgindo como 

uma ciência sanitária, relacionando pureza com forma de combate a doenças 

relacionadas à degeneração racial. Assim, o combate a doenças, como malária, 

tuberculose e mesmo o alcoolismo, era considerado uma prática eugênica (STEPAN, 

2004, p.348). 

A associação entre as condições de moradia das populações negras e pardas e a 

proliferação de doenças conduziu a má interpretação segundo a qual essas populações 

eram as responsáveis por tais epidemias, que teve como consequência o 

desenvolvimento da tese de que a eliminação dessas populações seria fundamental. Tal 

eliminação se daria através do branqueamento gradual da população feito através do 

estímulo à imigração de povos brancos, que, por meio da miscigenação, acabaria por 

eliminar as raças menos aptas (STEPAN, 2004, p.358). 

Outra abordagem eugênica se dava na área educacional, como a denominação 

de eugenia positiva, em que aspectos da cultura eram tidos como menores de forma 

que poderiam ser combatidos pela educação dos mestiços. 

Nas palavras de Octavio Domingues: a eugenia positiva visa uma ação social 

que favoreça a fecundidade dos elementos normais, criando meio legais e 

humanitários que facilitem a vida familiar e aumentem os recursos 

indispensáveis à educação dos filhos. As medidas de ordem negativa são em 

geral de caráter proibitivo para os indivíduos portadores de um mal 

hereditário ou mesmo congênito, a fim de reduzir os elementos raciais 

inferiores. (ROCHA, 2014, p.5) 

Desse modo, as classes consideradas com entraves à modernização, ao menos na 

visão da classe proprietária do país desde a segunda metade do XIX, têm seu fim 

estipulada por essa política (CHALHOUB, 1988apudGONÇALVES e SILVA, 2005).A 

política de branqueamento, como de se esperar, teve consequências que se espraiaram 
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por diversas esferas. Assim, tanto na repressão a aspectos culturais ligados aos negros 

e pardos, como o crime de vadiagem ou a repressão ao samba, como se vê no Código 

Penal de 1890 (BRASIL, 1890), que em seu capítulo XIII, referia-se aos “vadios e 

capoeiras”, criminalizando a pobreza em seu Art. 399: 

Art. 399. Deixar de exercitar profissão, ofício, ou qualquer mister em que 

ganhe a vida, não possuindo meios de subsistência e domicílio certo em que 

habite; prover a subsistência por meio de ocupação proibida por lei, ou 

manifestamente ofensiva da moral e dos bons costumes:  

Pena de prisão celular por quinze a trinta dias. 

Essa pena poderia ser majorada para até três anos em caso de reincidência, 

ampliando o conceito de branqueamento à própria paisagem urbana, uma vez que 

limitava os circulantes àqueles que lá estavam prestando algum serviço, de forma 

indireta obrigando as populações de negros e mestiços a se afastarem dos grandes 

centros. Quanto à prática cultural da capoeira, ainda no Código Penal de 1980 (idem), 

em seu Art. 402: 

Art. 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza 

corporal conhecidos pela denominação capoeiragem; andar em correrias, com 

armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando 

tumultos ou desordens, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo 

temor de algum mal:  

Pena de prisão celular por dois a seis meses. 

Parágrafo único. É considerado circunstância agravante pertencer o capoeira 

a alguma banda ou malta. 

Diversas outras políticas de estado foram orientadas para eliminar a 

representatividade desses grupos, limitando seu acesso à educação. 

Não se trata de olhar o passado, como fez Muller (2003), enxergando o 

racismo na história da educação no Brasil. Essa pesquisadora documentou 

existência de significativo contingente de professoras negras no magistério 

público municipal do Rio de Janeiro, antigo Distrito Federal, nas décadas 

iniciais do século XX e dos esforços das autoridades no sentido do 

branqueamento da categoria do magistério, a partir do crescente investimento 

na educação pública, visando modernizá-la. E concluiu que "esse processo 

“que se inicia na década de 20 e atinge seu ponto máximo quando a Escola 

Normal desaparece para dar lugar ao Instituto de Educação, em 1932”. 

(MULLER, 2003, p. 77), correspondia ao interesse arianizante – mais do que 

comprovado através das leis e dos vultosos recursos investidos na imigração 

europeia e pela realização do Congresso Brasileiro de Eugenia, em 1929 – 

das elites nacionais: “Os critérios dos exames médicos para o ingresso à 

Escola Normal – posteriormente Instituto de Educação – mais pareciam um 

delírio eugenista”. (Idem, p. 102). (PEREIRA, 2005, p. 36) 
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A perspectiva eugênica foi orientadora de políticas públicas até a década de 

1930, o que se demonstra pela criação do Ministério da Educação e Saúde (MES) por 

meio do Decreto n° 19.402 de 14 de novembro de 1930 (BRASIL, 1930), com estreita 

vinculação entre a perspectiva sanitarista da eugenia brasileira e a condenação de 

determinadas práticas culturais, avaliadas a partir da educação, deslumbrando tanto a 

educação como a saúde aspectos para a alteração das condições de existência das 

populações negras e pardas, responsáveis pelo atraso do Brasil. 

Não é surpresa, nesse sentido, encontrar no ordenamento constitucional da época 

a previsão dessa atuação por todos os membros da federação, de forma explícita. Assim, 

a Carta Constitucional de 1934 (BRASIL, 1934) em seu Art. 138, determina: 

Art. 138 - Incumbe à União, aos Estados e aos Municípios, nos termos das 

leis respectivas: [...] b) estimular a educação eugênica; [...] f) adotar 

medidas legislativas e administrativas tendentes a restringir a moralidade e a 

morbidade infantis; e de higiene social, que impeçam a propagação das 

doenças transmissíveis; 

A alteração da perspectiva sobre a visão do negro como fruto da degradação 

começa a se alterar na visão acadêmica nacional por meio do sociólogo Gilberto Freyre, 

com a publicação de seu livro “Casa-grande & Senzala” em 1933, ao afirmar a não 

existência da superioridade entre as raças, negando a existência de diferenças 

psicológicas ou inerentes valores morais e de conduta, fundamentando, dessa forma, a 

importância da miscigenação como fator de formação da identidade nacional, atribuindo 

de forma inédita a importância da cultura negra como elemento formador da cultura 

nacional(GOMES, 2009, p.24). Essa obra inaugura o mito da democracia racial, 

fundamentada na concepção do cadinho das três raças (caucasiana, negroide e indígena) 

como partes fundamentais e integrantes da criação da cultura nacional. Argumentando 

assim que pelas características dos portugueses, distintas das do espanhol e do inglês, o 

modo como se deram as relações sociais no período escravocrata foram mitigadas, 

possibilitando a ocorrência da miscigenação formadora do Brasil e estabelecendo o 

mestiço como forma de arrefecimento das tensões sociais advindas do regime 

escravocrata (GOMES, 2009). 

As críticas à concepção de democracia racial são numerosas, uma delas pode ser 

feita a partir da noção presente em Freyre da descrição de senhor benevolente – tal 

possibilidade está em claro contraste com o alto índice de mortalidade entre os escravos 

(GOMES, 2009). No panorama histórico do Estado Novo, a narrativa da democracia 
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racial foi adotada por meio da incorporação de diversos elementos da cultura negra, 

como a descriminalização da capoeira e do samba, transformando-os em signos 

mestiços, incorporado como discurso oficial, como mecanismo de invisibilidade da 

tensão étnica sempre presente (SCHWARCZ, 1999). 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a narrativa biologizante do conceito de 

raça, fio condutor das ideias nazifascistas, passou a ser amplamente criticada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), que elaborou, através da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), uma declaração 

sobre o conceito de raça composta por 15 itens que afirmavam a inexistência de raça no 

que se refere à espécie humana em termos biológicos e que os parâmetros até então 

usados para tais diferenciações eram eminentemente culturais, dado não haver qualquer 

prova cientificamente demonstrada de superioridade intelectual inata entre nenhum dos 

grupamentos humanos (UNESCO, 1950). 

O processo de descolonização da África e os sistemas de segregação dos Estados 

Unidos e da África do Sul estabeleceram condições atuais de aprofundamento do debate 

sobre as questões da raça, que, associado ao discurso oficial de democracia racial 

propagado pelo governo Brasileiro, tornou o Brasil o foco para a pesquisa nesse sentido, 

como modelo hipotético de caso neutro nas questões raciais (SCHWARCZ, 1999). No 

contexto desse fomento, diversos autores se dedicaram ao aprofundamento das 

pesquisas sobre o tema, e o mito da convivência pacífica e da inexistência de conflitos 

foi superado com a demonstração de que o discurso que advoga pela inexistência da 

segregação fortalece a própria segregação. Tal ocorrência foi de forma inovadora 

demonstrada por Florestan Fernandes, estatisticamente através da prevalência de negros 

na condição de subserviência laboral, mesmo diante da veemente negativa da existência 

de racismo (SCHWARCZ, 1999). 

A dificuldade na percepção do racismo no Brasil, que contribuiu para a 

manutenção do mito da democracia racial, tem sua origem no fato dos primeiros estudos 

sobre o tema terem surgido nos Estados Unidos onde o racismo se apresentava 

legalmente previsto e a avaliação de que o racismo ocorreria em nosso meio como se 

dava naquele país, e que o modo como se dava o racismo naquele país não se 

reproduziria aqui, o que contribuiu para o reforço do mito da democracia racial. 
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Dessa forma o combate ao racismo nos Estados Unidos se deu com a alteração 

legislativa orientada para extinguir a estrutura de segregação, modelo esse inaplicável 

no Brasil onde o modelo de segregação presente na legislação foi superado aqui com o 

fim da escravidão, em que sempre se possibilitou (ao menos após a fase eugênica) a 

igualdade formal entre os cidadãos. A partir das alterações das legislações abertamente 

racistas e da constatação de que, mesmo com o fim dessas práticas discriminatórias, 

continuaram existindo, os estudos se voltaram para o racismo estruturalmente presente 

nas relações cotidianas, independentemente da estrutura segregacional legislativa, 

perpetuando-se em diversas práticas discriminatórias que impediam a integração do 

negros, demonstrando que a igualdade formal era necessária, mas estava longe de ser 

suficiente, chamando a atenção para sutilezas do procedimento discriminatório, já 

presentes no racismo Brasileiro. Em virtude da miscigenação sempre presente dentro da 

história brasileira, é característica do racismo brasileiro a ausência de determinações 

fixas do que seria o branco no Brasil, o que foi usado, inicialmente, como argumento 

para a inexistência de discriminação e reforçando o mito da democracia racial. Ocorre 

que o preconceito racial no Brasil se dá pela aproximação ou afastamento do padrão tido 

como ideal, o caucasiano, o que importa a discriminação denominada colorismo, em 

que a noção de cor se espraia para além do conceito biológico/genético da raça, mas 

funciona como imagem figurativa do mesmo conceito (GUIMARÃES, 1999). 

Omito da democracia racial que nega a existência de discriminação racial foi o 

responsável por atrasar políticas públicas orientadas para melhorar as condições de vida 

e trabalho da população negra e mestiça. 

Nos anos de ditadura militar, entre 1968 e 1978, a 'democracia racial' passou 

a ser um dogma, uma espécie de ideologia do Estado brasileiro. Ora, a 

redução do antirracismo ao antiracialismo, e sua utilização para negar os 

fatos de discriminação e as desigualdades raciais, crescentes no país, 

acabaram por formar uma ideologia racista, ou seja, uma justificativa da 

ordem discriminatória e das desigualdades raciais realmente existentes 

(GUIMARÃES, 1999, p. 62) 

A estrutural social brasileira é construída de forma que a cor, o status social e a 

classe estejam intimamente ligados entre si, formando uma estrutura racista que, ao 

mesmo tempo em que nega a sua existência, justifica o lugar social de negros e pardos 

estabelecendo a ideologia racista. A ideologia como conjunto de ideias e práticas que 

justificam a opressão e que se caracteriza no racismo com moldura social que justifica 

as mesmas relações, criando o amortecimento necessário aos conflitos inevitáveis em 
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um contexto de opressão. Um dos mecanismos usados como justificativa é a noção de 

mérito, que funciona como justificativa para realidade estatística da ausência de pretos e 

pardos em certos lugares de poder (GUIMARÃES, 1999; MOREIRA, 2017). 

Observe que, colocada dentro da estrutura racista, o racismo pode ser 

veementemente negado e até execrado pelos indivíduos, que, em regra, negaram o sê-lo, 

principalmente em virtude da prática de não ocorrência de forma individualizada sem a 

imediata crítica social. Essa realidade está presente em nosso ordenamento jurídico que 

condena a prática do racismo com crime inafiançável, ou seja, que uma vez praticado 

tem de ser respondido preso e imprescritível, que não tem tempo limite para ser 

denunciado (exceção em nosso ordenamento jurídico).Em virtude disso, as práticas, 

dentro do modelo de dominação passaram a não ser mais diretas e sim ocorrentes dentro 

da própria estrutura institucional, reforçando a estrutura de dominação e o controle 

social. 

Dentro desse modelo, a ausência de pretos e pardos nas instituições tanto é 

reforçada pela própria ausência, baseada na meritocracia, como reanálise enviesada da 

dita ausência, posto que, mesmo que de forma indireta ou não intencional, importa uma 

percepção discriminatória, distinta de uma discriminação direta, individualizada, mas 

perceptível por análises estatísticas. Os membros dessas instituições entenderão que 

pretos e pardos não se enquadram no que se espera dos seus demais membros, 

reforçando a visão estereotipada desses grupos – o racismo institucional (ALMEIDA, 

2018). 

Para a manutenção dessa estrutura, é fundamental a noção de estereótipo, 

modelos mentais que ao internalizarem valores e códigos culturais funcionam como 

mecanismos de referência e de reforço, juntando em determinado grupo características 

que justificariam sua posição na hierarquia social e determinando, a partir disso, como 

se darão as relações sociais (MOREIRA, 2017).Assim, o termo raça está estreitamente 

relacionado às relações de poder que estabelecem o homem branco europeu como 

referência estética e intelectual nas populações dos países por ele escravizadas, sendo 

uma definição ligada às relações de poder e em consequência uma designação arbitrária, 

direcionada à manutenção desse mesmo poder, seja através dos aparelhos repressivos, 

seja através de uma aparelhagem ideológica (SILVA,2010). 
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Da concepção antropológica de que não é possível determinar a preponderância 

de uma cultura sobre a outra, surgiu a noção de multiculturalismo. Assim, diante da 

preponderância da cultura euro centrada em nosso cotidiano, surgiu a necessidade da 

sua compreensão justificada pelas diversas relações de poder e dominação que se 

estabelecem para além da dominação colonial europeia. A superação dessas relações 

constitui o foco de análise da teoria decolonialista que, diante da constatação da 

profunda influência dos valores culturais do colonizador, busca a valorização e 

implementação das identidades culturais dos grupos até então marginalizados, que 

persistem em nossa sociedade, muito depois do fim do colonialismo. 

Ramos (1995) defende a tese de que, o “branco” brasileiro ao ainda persistir no 

racismo como comportamento e critério diferenciador e agregador de valor, isso 

constitui uma verdadeira patologia social, uma vez que o comportamento 

discriminatório era esperado e necessário no sistema econômico escravocrata como 

mecanismo de controle social para além do controle através da violência. Sua 

manutenção para além de seu momento de criação, quando as condições de justificação 

não mais existem, é comportamento anômalo. Sua manutenção, no entanto, é um fato 

inquestionável e, de tal forma, presente na sociedade brasileira, que, pouco mais de um 

século depois do fim da escravidão, a representatividade estética, política e social dos 

descendentes dos povos escravizados ainda funciona como marcador social. Marcador 

social esse presente na noção de branquidade, que estabelece que indivíduos que são 

socialmente lidos como brancos, em termos de nosso colorismo, têm acessos a 

instâncias, sociais, econômicas e jurídicas, vedadas aos lidos como não brancos. Tão 

profunda é essa percepção que ela não tem limites sociais, de forma que até entre a 

população em situação de rua esse privilégio é exercido e notado (SCHUCMAN, 2012). 

Tal observação corrobora a análise de que a questão racial no Brasil, para além das 

análises rasas que a associam exclusivamente à condição econômica, tem de ser lida em 

termos estruturais. 

O pensamento colonial pressupõe a universalização do particular, e esse 

particular universalizado ao modo de vida, e as interpretações da realidade que o 

colonizador elaborou em sua vivência comunitária na metrópole. Nesse sentido, o 

parâmetro do que é humano, civilizado, está estabelecido e em consequência a negação 

dos que não estão adequados a essa verdade. A colonização impõe ao colonizado, como 
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condição necessária à manutenção das condições de exploração, um status de menos do 

que humano, justificando sua inferioridade sempre em termos de comparação como o 

dito universal. Para além da simples afirmação da diferença inferiorizam-te, o 

colonizado apresenta-se como incapaz de relacionar-se como os valores do colonizador, 

bem absoluto, do que é definido com civilizado, sendo necessário e fundamental, e 

justificada, em consequência sua segregação (FANON, 1968).  

Além disso, o colonialismo moderno inaugurou a fase do comércio global que, 

associada à noção de cientificismo, determina como se estabeleceram as relações 

comerciais fundamentadores do crescimento capitalista posterior. Dessa forma, o 

colonialismo e sua visão de mundo são fundamentais para o início da modernidade. A 

descolonização, dessa forma, para além da simples desvinculação entre a colônia e a 

metrópole, passa pela alteração da visão do colonizado, convencido de sua inferioridade 

e posto em condições justificadoras, dentro de sua própria terra. A alteração das 

estruturas sociais adotadas pelo colonizador é elemento fundamental para o processo, 

que, em regra, se dá mesmo pela inércia das estruturas já sedimentadas, pela via da 

violência (MALDONADO-TORRES, 2019). 

Nesse sentido, podemos afirmar que o Brasil, quando de sua independência, não 

se descolonizou, antes adequou a estrutura colônia-Metrópole a estruturas internas, 

mantendo-as. Tal procedimento, longe de ser exclusivo de nosso país, foi reproduzido na 

independência das colônias europeias na África e na Ásia em meados do século XX, 

ocorrido em geral através de acordos com as elites dominantes, ou em alguns casos 

construídas de forma a garantir uma transição não violenta, fundamental a um modelo de 

independência que garantisse a manutenção das relações comerciais entre a nova nação e 

sua antiga metrópole, sendo fundamentadora também para, através dessa elite, 

estabelecer-se a manutenção das perspectivas e visões de mundo orientadas para os 

valores culturais que fundamentaram a colonização. A manutenção dos valores coloniais 

dentro de nações tem como consequência a manutenção da lógica colonial dentro do novo 

território. Essa manutenção passa, sem dúvida, pela formação do intelectual colonizado e 

suas relações com a cultura colonial como ideal a ser alcançado, uma vez que, para a sua 

constituição, tem sua formação orientada para o apagamento de seu passado anterior à 

colonização como irrelevante e em consequência fundamentadora dos conceitos 

universalistas da colônia e da modernidade (MALDONADO-TORRES, 2019). 
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Para a manutenção da colônia, além da perspectiva racial de inferioridade, era 

fundamental a segregação, pela noção de nós, os portadores da cultura, e eles, os 

bárbaros incultos, incapazes de se adequarem. Dentro dessa noção, a manutenção da 

condição e do panorama da colonização é fundamental para a própria existência da 

colônia, e qualquer tentativa de alteração deve ser imediatamente atacada. 

A noção de poder Foucaultiana, que se estabelece para além da relação de poder 

dos governantes, para as relações cotidianas dos indivíduos, da organização da produção 

e das relações de classe ou étnicas, como fundamentadoras da noção de poder 

governamental, redefine a noção de soberania para além da relação entre estados, mas 

para o modo como grupos percebem, em suas relações cotidianas, estabelecem, mantem 

ou alteram essas relações de poder vivenciadas e que repercutem nas relações do poder 

dominante. O fundamento da guerra das relações de poder passa, dessa forma, na 

afirmação da superioridade da questão racial, com o embate entre aquele que opera 

como titular da norma e aqueles que não terão acesso a ela, por sua categoria de 

especificidade (FOUCAULT,1999). 

Isso pode ser observado na visão que se tem sobre certas regiões como, por 

exemplo, as favelas ocupadas por certos grupos onde o tratamento social imposto pelas 

autoridades constituídas se dá pela violência, de forma distinta de como elas procedem 

em outras regiões consideradas como mais “nobres”, reproduzindo a dinâmica colonial 

de validade das leis dentro e fora da colônia. O direito de vida e de morte, nas 

populações dessas regiões, seja através da imposição pura e simples da violência, seja 

através da manutenção de condições de acesso a saneamento e saúde, estabelecem assim 

através do acesso as condições para a manutenção da vida o domínio do biopoder. As 

ações nessas regiões reproduzem as relações de embate entre a colônia e a metrópole, 

em que a noção de guerra formal não é utilizada, uma vez que guerra só pode se 

estabelecer entre nações soberanas. Ocorre a imediata deslegitimação de qualquer 

conflito entre metrópole e colônia, e em consequência a impossibilidade de aplicação 

dos conceitos de mediação dos conflitos entre nações, como a negociação de paz e o 

armistício. Tal conflito, dessa forma, tem de vigorar até a completa destruição do 

inimigo, estabelecendo-se a noção de guerra permanente, quando as leis não podem 

vigorar pelo estado de beligerância, criando um estado de exceção, do permanente 

estado de sítio e da definição do inimigo a partir do racismo etnicamente definido. A 
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partir da noção de biopoder como tecnologia de controle social associada ade guerra 

permanente e estado de exceção em determinadas regiões, se estabelece a noção de 

controle social através da aniquilação do outro, o inimigo, que deve ser fisicamente 

eliminado para a manutenção de minha própria vida, a necessidade de controle. 

Preponderantemente através da morte do inimigo, se estabelece a noção de 

micropolítica, qual seja o biopoder exercido em espaços de conflito (MBEMBE, 2018). 

Essa manutenção do ideário típico do período colonial, no que se refere a 

percepção do negro como distinto e inferior, é que repercute dentro da noção do que 

deve ou não deve ser mais valorado em termos de comparação com um modelo que está 

fora da própria nação e chamado de colonialidade. Uma das formas de apresentação da 

colonialidade se dá pelo fenômeno da branquidade, que se constitui na percepção de que 

indivíduos tidos como brancos, em que pese as especificidades do colorismo pátrio, têm 

socialmente lugares de privilégio entendidos como naturais. Dessa forma, as insistentes 

tentativas de associar a questão da discriminação racial em termos eminentemente 

econômicos não têm sustentação, funcionando como mais uma cortina de fumaça para 

travar o debate da questão étnica em uma sociedade que insiste na falácia do mito da 

democracia racial. 

 

 

2.2 DECOLONIALIDADE 

 

 

A colonialidade por sua própria essência e fundamento se incorpora em todas as 

dimensões da vida do indivíduo, determinando suas concepções do que é o ser, do que é 

o saber e do que é o poder. Dessa forma, a superação da condição da colonialidade em 

rumo à decolonialização passa pelo entendimento de como esses aspectos fundamentam 

a colonialidade e de como podemos superá-los (MALDONADO-TORRES, 2019).A 

concepção colonial do que é o ser, como já descrito anteriormente, a partir da noção de 

universalidade estabelece um caráter de inumanidade aos que a ele não se enquadram, 

em termos como colonizado, alijado de plano dessa concepção, tende a ver em si algo 

de inferior, perspectiva essa reforçada pelas instituições e pela própria estrutura social 

(racismo estrutural) e em consequência em sua avaliação pessoal. A percepção de que o 
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outro é o ideal a ser atingido cria nesses indivíduos, primeiramente, a absoluta 

desvalorização de seus caracteres estéticos e, em seguida, a busca por ser, uma vez que 

pelo caráter universalizante ele ainda não o é (FANON, 2008). Essa negação se remete 

tanto a suas origens quanto a seus saberes. 

A decolonialização, em termos do ser, passa necessariamente pela valorização 

de fenótipos tidos como não universalizados, seja no que se refere à exposição dos 

mesmos como componentes da sociedade brasileira, em peças de propaganda, filmes e 

reportagens para além do estereótipo de marginalizado, seja com a efetiva inserção 

desses indivíduos em locais considerados “não adequados” por representarem 

historicamente locais de predomínio da população lida como branca, e concentradores 

de seus privilégios. Por esse e outros motivos, mecanismos de ação afirmativa como o 

acesso a vagas nas instituições de ensino públicas e concursos públicos são 

considerados exemplos de importante instrumento de colonial. 

A colonialidade estabelece o saber a partir dos mesmos parâmetros, de 

universalização, sendo a anulação dos saberes não alinhados com as origens coloniais 

postos a margem. Isso se dá por exemplo através do currículo ensinado nas escolas, em 

que o não caucasiano raramente é apresentado como protagonista das narrativas 

históricas, e quando o é, isso se dá pelo “embranquecimento” dos mesmos. Podemos 

citar como exemplo a conhecida e discutida tentativa de representação de personagens 

negros como Machado de Assis em fotos como se tivesse fenótipo caucasiano, 

justificando a narrativa do lugar de não ser dos indivíduos negros a produção do saber, 

ainda que colonialidade.  

Em se tratando do currículo das escolas, podemos dizer que ele é formulado a 

partir do modo como os que constituem as classes dominantes deslumbram a sociedade 

e do modo como esperam que ela se comporte. Dessa forma, o modo como as cadeiras 

são posicionadas, o uso de sinais sonoros demarcando estruturas de lugar e a realização 

de ações bem como o uso do tempo foram estabelecidos durante a revolução industrial 

para adestrar os trabalhadores da crescente indústria ao ritmo, regularidade e condições 

do trabalho fabril de forma dócil (FOUCALT, 1987). 

No entanto, é através do currículo oculto que a colonialidade estabelece de 

forma mais profunda o que é o saber a ser dignificado como real. As classes dominantes 

estabelecem o que é e o que não deve ser socialmente relevante, criando na sociedade, 
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através dos meios de comunicação e da escola, estruturas totais que regulam a visão de 

mundo dos indivíduos dentro desses parâmetros. As estruturas controladas não se 

restringem à difusão de conhecimentos, elas se espraiam e atingem concepções e 

percepções econômicas e políticas orientadas exclusivamente para a manutenção de 

privilégios. A essa superestrutura Gramsci denominou hegemonia, sendo a ideologia 

sua concepção em termos de conhecimento e auto percepção, que descreve a narrativa 

de justificação da dominação hegemônica, onde determinadas vivências e experiências 

não são tidas como válidas por se afastarem da visão totalizante da narrativa imposta. O 

modo como a escola recebe e percebe os alunos não brancos, na percepção de que entre 

os professores e administração escolar os negros são poucos ou inexistentes, contribuem 

para o estereótipo racial presente na sociedade justificando a ideologia racista que 

argumenta a baixa formação dos negros como fruto da meritocracia fundamentando os 

casos de seletividade curricular desmotivadora com os da desigualdade econômica. 

Dessa forma a escola, para além da reprodução curricular dos valores hegemônicos, 

reafirma os mesmos em seu cotidiano. As escolas assim são fundamentadoras da 

hegemonia, tanto nas práticas quanto nas vivências cotidianas funcionando como uma 

barreira a outras vivências como possíveis quando não coadunam com a orientação 

dominante, seja na dentro do próprio ambiente escolar de forma direta, seja nas demais 

relações cotidianas, por consequência (APPLE, 2008). 

A escola, ambiente onde diversas culturas se encontram é, no entanto, ambiente 

onde apenas algumas delas são justificadas, na medida em que os saberes ensinados 

passam por uma determinação política que não pode se furtar das relações ideológicas e 

econômicas da sociedade. O que é claro quando se percebe que a escola não funciona 

como ente autônomo no que se refere a sua inserção dentro da sociedade, e dessa forma 

a estrutura do ensino é fruto de anos de influência da sociedade e da adequação 

hegemônica que a rege. A superação desse panorama só pode se dar com a alteração do 

comportamento, no entanto a simples alocação de conteúdos ligados à cultura, 

associados à questão da raça e da etnia, não será suficiente para surtir modificações na 

estrutura discriminatória. É fundamental que esses conhecimentos estejam associados à 

vivência de crianças e jovens e a suas identidades, a que caminhos serão orientados 

como indivíduos na sociedade (APPLE, 2008). 
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A prática de colonial pode aproximar os alunos de uma realidade da descoberta e 

pesquisa científica protagonizada, não pelo europeu e o estadunidense caucasiano, mas 

sim por indivíduos ligados à sua etnia, a seus traços fenotípicos, contribuindo não só 

para a alteração de suas perspectivas enquanto possível membro da comunidade 

científica, como também sua percepção social e sua autonomia para a mudança 

(MORAES, 2019). 

Analogamente às ideias apresentadas até o momento, não é possível ensinar 

ciências de forma neutra, destituída de seu caráter social e de suas implicações 

cotidianas – é fundamental que seu papel na construção da sociedade fique claro para os 

estudantes (SANTOS, 2007). Assim, para que o aluno seja capaz de ter tomada de 

decisão dentro do campo da ciência e da tecnologia, aliada a possibilidade da superação 

do paradigma da branquidade, a utilização de uma HQ se apresenta como um 

mecanismo que tanto favorece isso quanto incorpora a mensagem legal da Lei nº 10.639 

(BRASIL, 2003). 

Assim, a educação científica na perspectiva do letramento, ao pressupor a 

preparação para uma compreensão ampliada da ciência como fruto da cultura humana e 

em consequência limitada de passível de erros, contribui para demonstrar que, como 

empreendimento humano, a ciência também é influenciada por nossas visões de mundo. 

O letramento como prática social implica a participação ativa do indivíduo na 

sociedade, em uma perspectiva de igualdade social, em que grupos 

minoritários, geralmente discriminados por raça, sexo e condição social, 

também pudessem atuar diretamente pelo uso do conhecimento científico. 

Isso requer também o desenvolvimento de valores, vinculados aos interesses 

coletivos, como solidariedade, fraternidade, consciência do compromisso 

social, reciprocidade, respeito ao próximo e generosidade. (ROTH&LEE, 

2004; SANTOS&SCHNETZLER, 1997apud SANTOS, 2007, p.7) 

A compreensão dos conceitos de ciência não é suficiente para que ocorra o 

letramento, sendo necessário que tais conhecimentos se constituam como um 

ferramental do aluno em sua interpretação da realidade (SANTOS, 2007). Como 

consequência, a compreensão de conceitos da natureza da ciência deve contribuir para o 

entendimento de como se dá o fazer científico e suas implicações para além de uma 

abordagem ingênua da mesma, justificando a forma com que partimos com essa 

pesquisa ao incorporarmos a discussão sobre HQ e ludicidade, e o método científico, 

apresentada no próximo capítulo desta dissertação. 
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3 COMO PARTIMOS 

Para o início do desenvolvimento do material didático, algumas perguntas teriam 

que ser respondidas: o método científico, como princípio fundamentador da ciência tem 

como base que conceitos? Esses conceitos podem ser demonstrados de forma didática 

através das pesquisas realizadas por Cheikh Anta Diop ? O uso da HQ tem se 

demonstrado um instrumento didático adequado? 

 

3.1 HISTÓRIA EM QUADRINHOS E LUDICIDADE 

 

O dinamismo das aulas, bem como a utilização de materiais diversificados, é 

uma prática que pode proporcionar aos alunos um aprendizado mais duradouro e 

efetivo, principalmente diante do fato de que sua percepção sobre a inadequação 

curricular pode ser uma das razões para o abandono do ensino médio. Nesse contexto, o 

uso de ferramentas mais acessíveis não pode ser desprezado (CARUSO e SILVEIRA, 

2008). 

Em uma sociedade preponderantemente visual, é fundamental a utilização de 

uma linguagem que se relacione com esse cotidiano, em particular quando pensamos em 

jovens estudantes, nativos digitais do século XXI. A preponderância do estímulo visual 

sobre outros estímulos (smartphones, televisores, cartazes, placas) é tão superior que a 

propaganda, da televisão à internet, reconhece isso ao ponto de até hoje não reinventar 

seu papel por reconhecer que afetam os indivíduos de forma profunda direta ou 

indiretamente. 

Ao “lermos” uma determinada imagem, desacompanhada de texto, podemos 

até não chegar a ter consciência da mensagem que ela nos transmite, mas 

nosso inconsciente guarda esta leitura. Haja vista as coisas que vemos 

durante o dia e acreditamos não ter dado importância, mas, durante a noite, 

estando em estado de inconsciência, sonhamos com elas. As imagens evocam 

nossa inconsciência, o que o texto nem sempre faz. Ao vermos uma história 

em quadrinhos, por exemplo, escrita em outro idioma, que desconhecemos, 

procuraremos, sem dúvida, nos apoiar nas imagens para tentar atribuir 

significado a ela, pois as imagens são excelentes intérpretes. (CARUSO e 

SILVEIRA, 2008, p.4) 

Em se tratando especificamente das HQ, elas têm sua origem histórica associada 

aos desenhos feitos nas cavernas por nossos ancestrais até o momento atual, em que 

foram responsáveis por determinar até a narrativa dos atuais filmes de super-heróis. O 

modelo de descrição dos eventos narrados nesse meio possui características próprias 
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que, ao transmitir o evento narrado, associam textos (transcrito nos balões) e imagens 

(as ilustrações) em um sistema de característica de interpretação lógica própria. A 

consequência disso é obrigar leitor a tomar conhecimento dessas regras, ainda que 

bastante intuitivas, para que sua leitura seja possível. A disposição de elementos 

específicos de uma HQ assume as características de uma linguagem que se vale da 

experiência visual comum entre o criador e o público (EISNER, 1989). 

No entanto é fundamental definir de forma mais objetiva o que seria uma HQ, 

em que medida os desenhos das paredes das cavernas podem ser descritos como HQ e o 

hieróglifos não. Uma definição bem delimitadora é a de HQ como um conjunto de 

imagens pictóricas e outras justapostas em sequência deliberada destinadas a transmitir 

informações e/ou produzir uma resposta no espectador (McCLOUD, 1995).Fazendo uso 

dessa definição de que HQ necessariamente incluem uma sequência de imagens, 

podemos remontar, como cita Eisner (1989), a desenhos nas cavernas ou mesmo a 

tapeçarias e entalhes Astecas, que fazem descrições, sequências de narrativas. Nesse 

grupo, no entanto, não podemos posicionar os hieróglifos egípcios, uma vez que, apesar 

da presença de desenhos e da narrativa sequencial, os desenhos presentes como 

símbolos obriga a sua repetição inalterada, o que a torna mais próxima da lógica de 

nosso alfabeto do que das HQ. No entanto, se essa afirmação pode ser feita no que se 

refere aos hieróglifos, o mesmo não vale para os painéis egípcios, esses sim, tal como as 

tapeçarias em entalhes, possuem as características da definição de HQ (EISNER, 1989). 

É de se chamar a atenção o fato de que a definição não descreve o tipo de narrativa 

empregada, o que caracteriza a HQ como uma ferramenta para o desenvolvimento de 

uma narrativa, não sendo relevante que narrativa será desenvolvida. 

O desenvolvimento e ampla disseminação das HQ ocorre com o 

desenvolvimento da indústria tipográfica e das grandes cadeias de jornais no final do 

século XIX em todo o mundo, mas que teve especial desenvolvimento nos Estados 

Unidos, inicialmente nas páginas dos jornais dominicais e posteriormente todos os dias, 

fazendo com que esse modelo de narrativa prosperasse. Durante a década de 1920, 

surgiram as primeiras histórias de aventuras e, com isso, uma tendência a uma 

representação mais naturalística dos personagens, o que ampliou seu impacto junto aos 

leitores, o que coincidiu com o início da publicação dessas histórias em periódicos 

exclusivos, as revistas de quadrinhos, no Brasil, chamados de gibis. O período da 
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Segunda Guerra Mundial foi responsável por ampliar as vendas de HQ, quando as 

editoras passaram a usar como estratégia de ampliação de vendas o engajamento dos 

personagens ao conflito. O fim do conflito e o decorrente início da Guerra Fria gerou 

um clima de permanente desconfiança em perseguição ideológica, período em que 

começaram a ser lançadas as primeiras HQ de terror e mistério, carregadas de imagens 

bastante sensualizadas. Esse tipo de quadrinho foi responsável pela publicação do livro 

intitulado “A sedução dos inocentes”, de autoria de Frédéric Werthan, que defendia, sob 

um viés ideologizado e baseado em pesquisas questionáveis, que tais HQ seriam 

responsáveis pela degradação da juventude. Apesar da análise e os ataques se dirigirem 

a um gênero de HQ, rapidamente a avaliação da que elas eram um mal se generalizou 

por diversos setores da sociedade estadunidense. A resposta das editoras à imensa queda 

em suas vendas foi a auto regulação com a criação de um conjunto de normas chamada 

comics code, que imediatamente baniu as histórias de terror e mistério, determinando os 

temas que poderiam ser tratados em HQ. Apesar de terem surgido nos Estados Unidos, 

essas críticas não se restringiram a esse território, tendo atingido o público brasileiro, o 

que obrigou a indústria nacional a também elaborar seu próprio código orientador das 

publicações. No entanto, a leitura de HQ, nesse momento, já estava estigmatizada 

(RAMA e VERGUEIRO, 2010). 

A percepção sobre outros usos e possibilidades das HQ só ressurgiu muito 

posteriormente, e mesmo assim de locais onde não se tentou coibir as perspectivas da 

criação através de um regramento artificial, orientado exclusivamente para manutenção 

de vendas. 

O despertar para os quadrinhos surgiu inicialmente no ambiente cultural 

europeu, sendo depois ampliado para outras regiões do mundo. Aos poucos, o 

“redescobrimento” das HQs fez com que muitas das barreiras ou acusações 

contra elas fossem derrubadas e anuladas. De certa maneira, entendeu-se que 

grande parte da resistência que existia em relação a elas, principalmente por 

parte de pais e educadores, era desprovida de fundamento, sustentada muito 

mais em afirmações preconceituosas em relação a um meio sobre o qual, na 

realidade, se tinha muito pouco conhecimento. A partir daí, ficou mais fácil 

para as histórias em quadrinhos, tal como aconteceu com a literatura policial 

e a ficção científica, serem encaradas em sua especificidade narrativa. 

(RAMA e VERGUEIRO, 2010, p. 17) 

Essa reavaliação sobre o estereótipo abre a possibilidade para o uso da HQ como 

material para construção de conhecimento por meio da forma como se dá a sua leitura, a 

partir da normatização ocidental do modo de leitura e do necessário conhecimento 
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dessas regras, caracterizando a leitura da HQ como uma atividade lúdica. Nesse sentido, 

para a compreensão da leitura da Deve-se compreender que está fora de questão a noção 

de lúdico apenas como jogo, sendo necessário que se estabeleça a noção de jogo. Entre 

as diversas concepções de jogo, podemos descrever como um conjunto de regras e como 

sistema linguístico socialmente inserido (KISHIMOTO,1994), adequando perfeitamente 

a noção de jogo e HQ, uma vez ser necessário a interação do leitor com a regra de 

leitura e, para além disso, pelas características da representação artística do meio, sua 

vinculação ao prazer de realizar a mesma. 

Essa característica do quadrinho de associar a ludicidade com estética, composta 

por imagens articuladas entre si, tornou-o um importante instrumento para a crítica 

social. O primeiro quadrinho editado no Brasil – As Aventuras de Nhô Quim ou 

Impressões de uma Viagem à Corte – data de 1869 e trata de forma humorada das 

questões e contradições da corte (CARDOSO, 2002). Essa vocação para a crítica social 

pode ser observada mesmo na reformulação das HQ estadunidenses (Comics) quando 

passaram a tratar dos problemas do consumo de álcool de drogas nos anos 1960 e de 

conflitos sociais, mesmo que de forma velada em alguns casos (X-men) (HOWE, 2013). 

Apesar de o uso da narrativa gráfica como elemento de crítica a realidade estar 

presente já há muito tempo, seja através do desenvolvimento de uma narrativa mais 

alongada, dentro de uma história com muitos quadros, seja através de tirinhas, onde 

narrativa é mais compacta, com poucos quadros, direcionada para o humor, onde o final 

inesperado é a regra (VARGAS e MAGALHÁES, 2011),a utilização dessas  

ferramentas tem sofrido preconceito quando do seu uso como material didático, que, no 

entanto, não pode ser desprezado com meio utilizado pra contribuir com a construção do 

conhecimento. Através do dinamismo com que suas histórias são apresentadas, 

principalmente considerando o momento atual em que a linguagem cinematográfica 

ainda atrai milhões de espectadores, não fazer uso de uma poderosa mídia é perder a 

oportunidade de implementar um material de mais fácil atratividade se comparado aos 

livros (CARUSO, 2009). 

Apesar do potencial narrativo, as HQ sempre sofreram preconceito quanto a seu 

uso como material didático, porém suas potencialidades nesse campo mais se 

desenvolveram durante o período de maior preconceito, no Brasil, na década de 1990. 

Mesmo diante de diversas pesquisas e descrições acadêmicas de seu uso como 
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instrumento de ampliação do conhecimento dos alunos através da arte, preconceito esse 

ainda mais destacado quando as mesmas estão associadas à área de ciências (CARUSO 

e SILVEIRA, 2008). 

Com o tempo, a previsão de utilização de linguagens contemporâneas na 

educação, conforme prevista na LDB, em seu Art. 36 §1º 1 (posteriormente revogada 

pela Lei nº 13.415/2017, reincorporada no Art.35-A §8º II), possibilitou a gradual 

incorporação de HQ aos materiais didáticos. 

Desde a década de 40, do século passado, nos Estados Unidos, as HQ foram 

usadas como meio de transmissão de conteúdo didático, onde foram publicadas HQ 

sobre a vida de personagens históricos e de clássicos da literatura, além de diversas 

histórias de cunho moral ou religioso, como HQ da bíblia, sendo os mesmos produzidos 

até no Brasil. Da mesma forma, na Itália, editoras católicas produziram HQ sobre 

angiologia e, na década de 1950, a China de Mao Tse Tung utilizou as HQ como 

instrumento de propagação de ideias de comportamento desejado, através de narrativas 

de como seria o comportamento do cidadão ideal em diversas circunstâncias, retratando 

dessa forma modelos de conduta a serem seguidos. Expediente também adotado pelo 

governo dos Estados Unidos que durante a 2ª Guerra Mundial utilizou essa mídia para 

treinamento de suas tropas (RAMA e VERGUEIRO, 2004). 

A utilização de uma HQ no presente trabalho, além de agregar as características 

inerentes a essa mídia, se fundamenta na facilidade e no baixo custo de emprego do 

material desenvolvido. Nesse sentido a HQ foi desenvolvida em preto e branco, 

possibilitando sua reprodução sem perda de qualidade gráfica. 

Dentre as diversas possibilidades de emprego das HQ como material didático, 

temos a utilização de quadrinhos comercias e a produção de quadrinhos pelos alunos 

(CARUSO e SILVEIRA, 2009). A utilização de quadrinhos comercias se dá a partir da 

adaptação do conteúdo dessas mídias para a utilização em sala de aula, tento em termos 

temáticos quanto de linguagem, considerando os objetivos educacionais que se pretende 

alcançar (RAMA e VERGUEIRO, 2004), seleção complexa quando se trata da área de 

ciências uma vez que em regra essa não é uma preocupação dos quadrinhos comercias. A 

utilização de quadrinhos produzidos pelos alunos tem a vantagem de aproximar os alunos 

da dinâmica do aprendizado, além da possibilidade de elaboração de objetivos 

educacionais bem determinados e direcionados (CARUSO e SILVEIRA, 2009). No 
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entanto, essa produção feita pelos alunos se resume a tirinhas em virtude mesmo da 

complexidade/tempo para a elaboração de quadrinhos mais extensos, o que não invalida 

sua potencialidade, sobretudo pelo protagonismo dos estudantes na produção das mídias. 

Em virtude disso, no presente trabalho, nos voltamos para a tradição mais antiga 

de produção de materiais educacionais através de HQ em estilo comercial, no entanto 

orientada para fins didáticos, dessa forma suplantando tanto a carência didática das HQ 

comercias quanto a limitação de conteúdo das tirinhas produzidas pelos alunos 

expandindo a abrangência temática de ambas. Para além dos preconceitos, a linguagem 

de quadrinhos constitui-se como importante ferramenta para tornar mais prazeroso o 

processo de ensino e aprendizagem, bem como para através da representação artística 

apresentar a contribuição do negro para a ciência, criando a percepção de pertencimento 

e representatividade decorrente por meio da utilização desse recurso, como 

exemplificaremos no próximo capítulo ao apresentarmos a HQ elaborada como piloto 

de nosso produto educacional para aplicação com os estudantes. 

 

 

3.2 MÉTODO CIENTIFICO OU MÉTODOS CIENTÍFICOS? 

 

 

Nesta seção, discorreremos brevemente sobre a epistemologia da ciência, com 

base em dois textos: Chalmers (1993) e Alves-Mazzotti e Gewandszmaider (1993), para 

refletir sobre o método científico ou os métodos científicos. Método é o conjunto de 

procedimentos para se chegar a um resultado, e podemos dizer que o método científico 

determina as etapas para a obtenção do resultado científico. Historicamente esses 

procedimentos foram inaugurados na física e com base em seu sucesso, atestado pela da 

previsão de resultados, se estabeleceu como parâmetro para outras modalidades de 

conhecimento, para que as mesmas pudessem ser consideradas ciências. 

O método é constituído basicamente de duas etapas: uma parte indutiva, com a 

observação e formulação de hipótese, seguida da testagem via experimentação, e 

posteriormente formulação de leis ou teorias; e outra dedutiva, com a formulação de 

previsões e de novas abordagens da natureza com base nas leis ou teorias formuladas na 

etapa indutiva. A observação descrita na primeira etapa deve ser feita como cuidado a 
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atenção de forma a captar do fenômeno observado, mais do que a visão não atenta 

captaria. A partir daí o cientista formula diversas explicações provisórias para o 

fenômeno observado (as hipóteses) e, com o objetivo de testá-las, submete-as à 

testagem experimental em um ambiente controlado. A hipótese que passa pelo teste 

experimental se torna uma lei, se de abrangência restrita, ou uma teoria se abarcar uma 

abrangência maior, sendo fundamentos para descobertas e previsões inicialmente não 

descritas (CHALMERS, 1993). Na segunda etapa a capacidade da lei/teoria formulada é 

condicionada a partir da dedução lógica a suas consequências, para a formulação de 

novas hipóteses testáveis e/ou prever acontecimentos de fenômenos descritos. 

A estrutura fundamental para a elaboração da primeira parte do método é 

construída a partir do raciocínio indutivo que determina que a partir da observação de 

determinado fenômeno sobre certas circunstâncias, a repetição dos mesmos sobre 

circunstâncias idênticas por um grande número de vezes determinaria sua ocorrência 

perene, o que leva a previsibilidade do resultado. O indutivíssimo se cerca de regras 

para a obtenção da garantia dessa perenidade estabelecendo que a testagem deve se dar 

em uma variedade de aspectos e por diversas vezes. Um exemplo da aplicação do 

método é a lei de dilatação dos metais: metais aquecidos (que sofrem variação de 

temperatura) sofrem dilatação (tem seu volume variado) para a formulação dessa lei, em 

termos indutivista, uma variedade de metais teve de ser testada um a um por diversas 

vezes. 

O método assim descrito tem como base a indução, iniciada a partir da 

observação de determinada ocorrência natural que se quer compreender. A formação do 

conhecimento teria como ponto de partida a observação. Nesse ponto se torna 

necessária avaliar a possibilidade da observação como o início da obtenção do 

conhecimento. A observação de um evento é sempre uma interpretação que tem como 

fundamento conhecimento anteriores, ou seja, um evento é observado tendo como 

fundamento uma concepção de realidade anterior a própria observação. Em outras 

palavras, a observação se dá com base em uma teoria anterior já formulada. Para 

exemplificar, quando observamos que uma pedra cai para baixo quando a abandonamos 

de uma certa altura, a noção de pedra e altura são anteriores à observação. Para além 

disso, nossa percepção de realidade é mediada por nosso aparato visual e limitada pelo 

mesmo, o que torna a observação não só fruto dos conhecimentos anteriores como da 
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limitação de nosso ferramental. Dessa forma, pode existir conhecimento científico 

iniciado a partir da observação, mas mesmo esses têm como fundamento outros 

conhecimentos ou saberes anteriores (CHALMERS, 1993). 

Depois da formulação da hipótese, passamos à fase experimental, quando o 

cientista tenta, a partir das condições controladas do arranjo experimental, determinar a 

validade de uma de suas hipóteses, buscando determinar que variáveis vão influenciar 

em seu experimento. A única garantia seria monitorar todas as variáveis presentes, do 

tamanho da mesa, a seu sapato, passando pela pressão e temperatura do ambiente, para 

ao final analisar e modificar cada variável determinando, assim, qual teria influência em 

seu experimento, o que se constitui em uma impossibilidade e determina a 

experimentação como bastante criticável para a obtenção do conhecimento. A própria 

estrutura indutivista do método tem de ser avaliada. O critério de testagem não garante, 

mesmo que repetido inúmeras vezes, que a testagem seguinte terá o mesmo resultado da 

anterior. No exemplo da dilatação dos metais, nada impede que um metal ainda não 

testado na formulação da lei se comporte inesperadamente em desacordo com a mesma. 

A observação de milhares de cisnes brancos em diversas circunstâncias distintas garante 

a formulação da lei “todos os cisnes são brancos”, no entanto esse conhecimento não 

está adequado uma vez que existem cisnes negros. A visão proposta (indutivismo 

ingênuo), diante da crítica formulada, foi posteriormente alterada pelos indutivistas ao 

afirmarem que o indutivismo não conduziria a uma expressão da realidade, mas sim a 

uma provável interpretação da realidade, o que não ajuda a demonstrar a validade do 

método uma vez que a noção de provável aqui não pode ser estatisticamente 

determinada a priori (CHALMERS, 1993). 

Não se pode de igual modo justificar o conhecimento desenvolvido pelo método 

indutivista como logicamente válido, uma vez que a validade das premissas não pode 

ser demonstrada. Ainda que se argumente que a validade das mesmas se dá pelo 

funcionamento das leis que elas descrevem, estaríamos usando o indutivismo para 

justificar o indutivismo, fazendo uso de argumentação circular. Para superar as críticas 

formuladas a essa interpretação do método, foram estabelecidos pelo filósofo e físico 

Karl Popper critérios para validar o conhecimento científico obtido pelo método 

indutivista, ao formular diversos critérios que podem aqui ser resumidos em dois: a 

irrefutabilidade (ou falseabilidade) e a revisão dos pares. Refutabilidade é o critério que 
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estabelece que determinado conhecimento será estabelecido com conhecimento 

científico se puder estar errado, ou seja, puder ser refutado. Quanto maior a 

possibilidade de refutabilidade de um conhecimento, maior será a sua fundamentação 

quando não refutado. Dessa forma, todo conhecimento formulado tem de trazer em si os 

instrumentos para sua superação de forma que a falha em demonstrar que o 

conhecimento formulado é um equívoco garantiria sua manutenção e que a 

demonstração de que o mesmo não se constitui conhecimento científico garantiria a 

evolução constante dos avanços científico. A garantia da análise da refutabilidade do 

conhecimento formulado viria da apreciação pelos pares que poderiam validar o 

conhecimento formulado a partir da tentativa de refutá-lo. A crítica a refutabilidade 

como parâmetro para a construção do conhecimento científico vem da história da 

ciência. Conhecimentos que sofreram refutação no processo de desenvolvimento da 

ciência não foram imediatamente refutados, tendo sobrevivido com perspectivas 

paralelas de determinado ramo do conhecimento. Como exemplo, podemos citar as 

perspectivas Aristotélicas e Ptolomaicas sobre a constituição do movimento terrestre e 

solar e as descobertas posteriores de Galileu, que mesmo demonstrando a não validade 

das anteriores, não teve consenso científico sobre suas ideias durante mais de um 

século. Isso acaba colocando na berlinda o critério de validação pelos pares, uma vez 

que a refutabilidade não significa a imediata substituição da lei ou teoria refutada, mas 

apenas o início das disputas pela descrição da realidade, justamente pelo fato da dita 

análise sofrer influência da cultura do momento em que são realizadas e, 

consequentemente, para além do que seria uma análise exclusivamente objetiva. Não 

sendo em consequência uma abordagem plenamente satisfatória do método científico 

(CHALMERS, 1993). 

Tentando uma releitura da refutabilidade, para superar as críticas a essa 

abordagem, Lakatos estabeleceu um novo panorama de como se dá o método científico, 

através do que denominou programas de pesquisa. Um programa de pesquisa se 

constitui de uma teoria fundante e central, protegida por uma série de hipóteses 

refutáveis que a protegem, de forma a que um cientista de programa de pesquisa não 

pode questionar a teoria fundante, mas sim as hipóteses refutáveis, e a partir das 

mesmas realizar suas pesquisas e previsões. O programa de pesquisa se fundamenta nas 

hipóteses de proteção do núcleo do programa, a heurística negativa e nas hipóteses de 
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confirmação de novas descobertas ou de previsões decorrentes das mesmas, heurística 

positiva. De forma que um programa de pesquisa será progressivo quando sua heurística 

positiva crescer sem que sua heurística negativa supere esse crescimento e será 

degenerativo quando a heurística negativa tiver de crescer mais que a positiva. 

(ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSZMAIDER, 1993). Com esse panorama, Lakatos 

supera a crítica a existência simultânea de uma teoria/lei já refutada com outra em 

desenvolvimento, na medida em que grupos de pesquisas com teorias fundantes 

distintas conviveram até que o núcleo de uma delas seja completamente inviabilizado 

pelas descobertas de outro grupo, ao mesmo tempo que mantem a refutabilidade como 

parâmetro de seleção(CHALMERS, 1993). 

A crítica a essa perspectiva também se desenvolve usando como critério a 

história das ciências uma vez que programas de pesquisa que tiveram seu núcleo 

superado já foram reabilitados posteriormente, como é o caso da disputa entre 

programas de pesquisa sobre a natureza da luz como onda e como partícula, quando a 

natureza da luz como partícula havia sido completamente superada e posteriormente 

reabilitada com os estudos do fóton. Além da crítica anterior, o programa de pesquisa 

também não funciona como critério para determinar a conduta de futuros pesquisadores 

na busca de obtenção de conhecimento, funcionando assim como o indutivismo e a 

refutabilidade como critérios de análise de determinados momentos da história das 

ciências (CHALMERS, 1993). 

Outra tentativa de elaboração do modo como se dá a aquisição do conhecimento 

e a evolução do conhecimento científico foi elaborado por Thomas Kuhn, que concebeu 

a evolução da ciência como uma sequência de revoluções que têm como base a 

superação do que ele denominou paradigma – um conjunto de ideias, teorias, leis, 

conceitos, modelos analógicos, valores, regras, formulações de problemas, princípios 

metafísicos e os exemplares. Os exemplares se constituem em exercícios de soluções de 

problemas repetidos na formação dos cientistas que formam o modo como os mesmos 

percebem a realidade segundo os parâmetros dados nos mesmos, se constituindo a 

principal base de um paradigma (ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSZMAIDER, 

1993). O paradigma bem estabelecido se constitui na chamada ciência normal. A 

evolução científica ocorreria quando surgem falhas nas fundamentações desse 

paradigma que inicialmente são pontuais, mas que acabam por fundamentar a superação 
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do mesmo através do que Kuhn denominou revolução científica. Quando outro 

paradigma se fundamenta como ciência normal, apenas novas dificuldades não 

explicáveis pelo paradigma posto vão gerar o reinício do ciclo e assim sucessivamente. 

Sendo o primeiro paradigma necessariamente não científico por ser sua superação o 

início da ciência (os chamados paradigmas pré-científicos). O próprio Kuhn admitiu que 

sua análise se presta apenas a uma avaliação histórica, não funcionado como critério 

para a determinação do método. No entanto sua perspectiva epistemológica, crítica as 

concepções de Popper, que determinou que a psicanálise ou o Marxismo não seriam 

ciência por não passarem pelo crivo da refutabilidade no caso do primeiro e da 

possibilidade de previsões futuras no caso do segundo (CHALMERS, 1993;ALVES-

MAZZOTTI e GEWANDSZMAIDER, 1993). Kuhn estabelece que nem todo 

conhecimento pode ser avaliado nos mesmos termos determinados pela definição de 

ciência, uma vez que, partindo de concepções e interpretações diversas para conceber a 

realidade do mundo, sua comparação par e passo não faz sentido, essa perspectiva 

relativista inaugura o conceito de incomensurabilidade. Isso não implica a validade de 

qualquer forma de conhecimento, mas sim que as formas de conhecimento devem ser 

avaliadas segundo suas pressuposições sobre a realidade e das consequências que elas 

pressupõem retirar da mesma e apenas por esse critério (CHALMERS, 1993). 

Apesar de negar o título de relativista por suas ideias, o modo de conceber as 

mudanças do conhecimento científico foi ainda mais extremado por Feyerabend, que a 

partir de uma concepção relativista extremada estabeleceu que não havendo parâmetros 

a serem usados para se estabelecer o que é ou o que não é conhecimento, estabeleceu 

que todo e qualquer conhecimento seria válido e que, portanto, todas as formas de 

conhecimento deveriam ser ensinadas na escola. Feyerabend argumentava que mesmo 

os cientistas que em sua época fizeram uso do método a seu serviço, fugiram em 

determinado momento de seu uso, usando hipóteses ad hoc para demonstrar seus 

argumentos. Como exemplo cita Galileu no uso do telescópio, que argumentava que a 

observação por esse instrumento era mais apta a observação astronômica que o olho nu, 

sem qualquer base para fazer tal afirmação. Para Feyerabend, a ciência é mais fruto das 

relações de poder entre cientistas e na busca de notoriedade de prestígio que da 

aplicação do método na busca do conhecimento. Tal proposta sofreu inúmeras críticas, 

principalmente por não determinar um ponto de verificação entre o que poderia ser 
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chamado de conhecimento, no que o autor respondeu que o objetivo de seu sistema era 

menos determinar o procedimento de um método e mais a busca da felicidade (ALVES-

MAZZOTTI e GEWANDSZMAIDER, 1993). 

Outra abordagem é o racionalismo crítico contemporâneo, que levanta críticas às 

posições de Kuhn, Lakatos e Feyerabend, resgatando o refutacionismo de Popper. A 

crítica a Kuhn e Feyerabend se direciona a afirmar a existência da possibilidade de 

estabelecimento de padrões objetivos para o método científico, para além das sociais, 

econômicos e políticos, seja através da determinação de testes independentes das teorias 

testadas, usando como exemplo a teoria de Galileu sobre o fato da lua não ser uma 

esfera perfeita, contrariando a teoria aristotélica da perfeição das esferas celestes, nesse 

caso, o teste utilizado para a confirmação de Galileu vinha de uma área independente a 

da mecânica, a ótica. Outra possibilidade de determinar a objetividade de uma 

descoberta seria por meio da capacidade de previsibilidade de eventos usados como 

mecanismo de validação de novas teorias. A crítica a Lakatos se concentra na 

interpretação do que o mesmo faz sobrea refutabilidade, que não importaria em 

abandono imediato da teoria refutada, uma vez que a refutação da mesma implicaria 

apenas comprovação da existência de um problema. A solução passa pela necessária 

reformulação da teoria ou na formulação de uma nova hipótese coerente com a teoria 

em uso, de forma que o eventual sucesso nessa empreitada implica em evolução da 

pesquisa científica. Dessa forma essa abordagem avalia a noção de verdade na ciência 

como uma verdade definitiva, mas como verdade não refutada, uma vez não ser possível 

garantir que uma teoria não é verdade, sempre se pode fortalecê-la com a não refutação. 

A determinação da noção do que é a ciência teve como base os procedimentos 

aplicados a física em particular e nas ciências naturais em geral, sendo tomado como 

base para o que poderia ou não ser chamado de ciências. Dessa forma quando do 

surgimento das ciências sociais, seus fundadores inferiram que para que a mesma 

pudesse ter essa alcunha deveria ter seus procedimentos espelhados nos utilizados pelas 

ciências naturais, mais expressamente o método indutivo-dedutivo. Com a crítica a essa 

metodologia primeiramente por parte de Popper, estabeleceram-se novos conceitos a 

serem aplicados a outros ramos do conhecimento que queriam se dizer ciência. A partir 

da crítica relativista de Kuhn, e da escola de Frankfurt, foram desenvolvidas percepções 

distintas entre os objetivos e em consequências os métodos a serem empregados pelas 
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ciências naturais e sociais. Partindo de uma concepção em que sujeito e objeto se inter-

relacionam, para o estudo em análise a escola de Frankfurt estabeleceu como objetivo 

das ciências sociais o estudo da realidade social com o intuito de compreendê-la e 

modificá-la. Dessa forma, as metodologias aplicadas às ciências sociais não poderiam 

ser iguais as das ciências naturais, para essa concepção de vertente Marxista, a produção 

do conhecimento se dá de um ponto de vista dialético. 

O desenvolvimento apenas nessas bases gerou uma série de pesquisas pouco 

consolidadas o que obrigou outros filósofos da ciência a buscar características do 

método usado pelas ciências naturais que pudessem embasar e balizar as pesquisas 

feitas pelas ciências sociais. Inicialmente cogitaram a previsibilidade como caraterística 

fundamental, no entanto, se para algumas áreas a previsibilidade é uma possibilidade, 

para outras as variáveis são em tal quantidade que determinam uma impossibilidade de 

previsão. Acrescente-se a isso que nem todas as análises feitas pelas ciências sociais são 

tanto interpretativas quanto explicativas, sendo a parte explicativa a única adequada, em 

alguns casos a previsão fenomenológica, o que não exclui a vertente explicativa do 

escopo da ciência uma vez que suas teses podem ser refutadas, como método de 

confirmação. Outro critério seria a de que a linguagem empregada na descrição de uma 

tese tem de ser clara e livre de ambiguidades para que possa posteriormente ser 

reavaliada por seus pares como processo de confirmação. Mas de forma geral se aceita 

que a análise crítica de que um campo de conhecimento e tido como ciência, a partir do 

ponto em que pode produzir algumas teorias amplamente aceitas sobre determinado 

fenômeno de sua área, e nesse sentido a noção de cientificidade deve ser compreendida. 

A ciência, fruto do trabalho humano, e em consequência das relações estruturais 

culturais, políticas, econômicas e ideológicas não pode ser avaliada sem um caráter 

relacional, que possibilite a adequação dos indivíduos que em virtude de suas práticas 

não se adequam a realidade imposta – o descarte puro e simples de seus saberes é uma 

forma de manutenção da colonialidade e branquidade. A avaliação de diversos saberes 

tem que se dar a partir do conceito de incomensurabilidade, criado por Kuhn, que 

determina que cada modo de conhecimento deve ser avaliado sobre suas perspectivas 

exclusivamente, sem, no entanto, abrir mão de sua estruturalidade interna e de sua 

crítica, a partir da capacidade de demonstrara que se propõe, longe de criar 

características de absoluto relativismo. O que deve ser evitado é o uso do termo ciência 
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como justificadora ou de preconceito contra outros saberes, os excluindo pela simples 

comparação de seus métodos. 

 

 

3.3 CHEIKH ANTA DIOP 

 

 

Tendo sido demonstra a condição do negro na sociedade atual, bem como a 

relação dessa condição, não só com o passado de exploração oriunda do tráfico de 

escravizados do continente africano, mas também com as condições sociais, políticas e 

econômicas, estruturais, portanto necessárias à manutenção do regime escravocrata, 

constatou-se que a estrutura do racismo tem como um dos fundamentos a manutenção 

do estereótipo do negro como inferior. Se inicialmente esse estereótipo já foi sustentado 

pela criminalização direta de suas práticas culturais e religiosas, atualmente, ele se 

mante, principalmente, através da invisibilidade dos indivíduos negros, junto não só aos 

meios de comunicação, como também às profissões tidas como socialmente mais 

relevantes. 

Isso ocorre devido às próprias características do racismo estrutural (como já 

exposto anteriormente) e tem como consequência direta para o indivíduo negro, 

principalmente quando em seus estados iniciais de formação intelectual e cultural, a 

determinação de limites de avanço social, mesmo que inconscientes, daí a importância 

da representatividade. Diversos indivíduos negros destacaram-se em diversos ramos do 

conhecimento, na história das descobertas científicas, para ficarmos apenas nas áreas 

ligada às ciências, como por exemplo: Otis Boykin (1920-1982), engenheiro eletrônico 

e inventor do resistor para altas temperaturas e aperfeiçoador do marca passo; Charles 

Drew (1904-1950), médico com pesquisas que aprimoraram a transfusão de sangue; 

Percy Lavon Julian (1899-1975), químico, trabalhou com o aperfeiçoamento de 

medicamentos de base vegetal; Phillip Emeagwali (1954-), matemático e cientista da 

computação, que criou um método de associação de computadores para ampliar seu 

grau de processamento (SAIONETI, L, 2018). Apesar de existirem, tais indivíduos ou 

não são lembrados ou seu caráter racial é sumariamente ignorado, como se eles não 
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tivessem qualquer importância diante de uma suposta neutralidade científica 

proporcionada pelo método científico. 

Quando da escolha da utilização de HQ como meio para explicar noções sobre 

os métodos científicos, bem como buscando promover uma postura decolonialista entre 

os discentes, o nome de Cheikh Anta Diop nos pareceu adequado para o personagem 

principal da narrativa, não só por ser um cientista com formação em Física e em 

Ciências Sociais, mas também pela sua contribuição para a reavaliação do Egito, como 

terra originalmente negra e berço da civilização, sendo considerado o maior intelectual 

produzido pela África no século XX. 

Cheikh Anta Diop nasceu em Caytou, no Senegal, em 1923, sua formação se deu 

dentro de uma família tradicionalmente religiosa, sendo descendente do fundador do 

movimento islâmico Mouride, hoje adotado por 60% da população de sua terra natal. 

Vivendo em um país dominado pelo colonialismo francês, após sua formação 

tradicional corânica, na juventude ingressou em um dos liceus patrocinados pelos 

franceses, onde o foco de seus estudos passou da religiosidade para o interesse no 

método da ciência e o estudo do passado africano. Em 1946, foi para Paris e, em 1960, 

recebeu seu doutorado em Física, tendo estudado com Pierre Joliot-Curie, genro de 

Madame Marie Curie, que também desenvolvia estudos na área de sucesso de sua sogra 

laureada prêmio Nobel. No entanto, seu interesse pela questão do passado africano, bem 

como em virtude das questões políticas de seu país, o levou a se enveredar pela pesquisa 

do passado africano, principalmente em relação ao Egito, uma vez que era tida como 

consenso que a civilização egípcia era originalmente uma nação branca (FINCH III, 

2014). 

Mas qual a relevância da etnia da população egípcia? O Egito foi o berço da 

ideia de civilização, tendo sido o responsável pelo surgimento de diversos ramos das 

ciências e da matemática. Sua importância é de tal monta que mesmo grandes nomes da 

filosofia grega, como Pitágoras, agregam a sua formação o fato de terem estudado no 

Egito. Com as descobertas de diversos sarcófagos ricamente adornados e da pedra de 

roseta, surgiu na Europa do século XIX a chamada Egito mania, com o profundo 

interesse das classes dominantes, mas também da população em geral sobre essas 

descobertas. Dessa forma a existência de uma civilização negra responsável por basilar 
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toda a formação cultural do ocidente não coaduna com a noção de inferioridade dos 

povos africanos. 

Em virtude disso, os departamentos de Egiptologia passaram a não fazer parte 

dos estudos africanos, mas sim do departamento de oriente ou de oriente médio, e 

passaram a afirmar que os povos originais do Egito eram constituídos por caucasianos 

ou no máximo por povos de origem semita. 

A hipótese inicial de Diop, durante a preparação de sua tese de doutoramento em 

ciências sociais, foi orientada para demonstrar o oposto disso, passam desde as 

concepções bíblicas do modo como era referido o povo daquela terra até mesmo ao 

significado da palavra Egito, que significa terra dos negros. Acrescente-se a isso as 

narrativas de Heródoto que descreveu o povo egípcio como de pele negra e de cabelo 

enlanzado. Tais afirmações foram refutadas tanto negando veracidade a descrição de 

Heródoto, que foi atacada como inverossímil, quanto através da criação de uma teoria 

para o significado de Egito, em que os negros se refeririam as terras férteis do Nilo. 

Demonstrando que, fundamentalmente, retirar o Egito da África era fundamental para a 

perspectiva racista do mundo, principalmente por se fundamentar em uma visão já 

ultrapassada de poligenismo (FINCH III, 2014). 

Após aprofundar suas pesquisas que se estenderam para muito além da questão 

do Egito, em 1946, apresentou sua tese junto a banca de doutoramento, onde foi 

rejeitada, no entanto conseguiu a publicação da mesma com o título “Nações negras e 

cultura” um ano após seu doutoramento em física e após uma segunda rejeição, 

conseguiu que sua tese fosse aprovada, doutorando-se em ciências sociais. Dedicou toda 

sua vida a defender suas pesquisas e ideias dos ataques incessantes para destruir seu 

trabalho de reinterpretar e reconstituir o passado da África, tendo publicado no período 

entre 1959 a 1967: “Unidade cultural da raça negra” (1959; 1962); “África negra pré-

colonial” (1960); “Anterioridade das civilizações negras” (1967; 1993). 

Com a fundação por ele do laboratório de datação de carbono da universidade de 

Dakar, conseguiu demonstrar a partir de uma amostra de pele de uma múmia a presença 

de melanina na mesma, outra corroboração de sua pesquisa mais ampla. Diop 

prosseguiu, escrevendo, dando palestras e se envolvendo em atividades políticas. Em 

1966, no primeiro Festival Mundial das Artes Negras, realizado em Dakar, Diop e Du 

Bois foram formalmente reconhecidos como os intelectuais negros mais influentes do 
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século XX. A maior difusão de suas obras junto aos movimentos negros estadunidenses 

aconteceu em 1974, quando sua obra foi traduzida para a língua inglesa. Em 1980, 

publicou “Civilização ou barbárie: uma antropologia sem complacência”, o mais 

abrangente de todos os seus livros, ampliando ainda mais sua estatura acadêmica nos 

estudos afrocentrados. Até sua morte, em 1986, Diop foi um ardoroso combatente em 

prol da superação do preconceito acadêmico contra a história dos povos e das nações 

africanas, e mesmo após sua morte, dada a relevância e pioneirismo de seu trabalho, tem 

se ampliado as pesquisas sobre sua obra.  

E esclarecedor e de suma importância aqui revelar a  relevância dos mecanismos 

de refutabilidade no método científico, recentemente pesquisas feitas no DNA, de 

múmias antigas do período que se estendeu do período pré Ptolomaico, Ptolomaico 

(dominação Grega) e Romana no Antigo Egito, superadas as dificuldades de 

demonstração da preservação de DNA através de uma nova técnica de sequenciamento 

de DNA de alto rendimento, que possibilitou a verificação do grau de degradação 

decorrente do clima  e da umidade dos locais onde as amostras estavam originalmente, 

garantindo a integridade do DNA das mesmas através da análise dos padrões de 

incorreção dos nucleotídeos.( SCHUENEMANN et al, 2017) 

As pesquisas constataram que no período analisado, qual seja, o do Novo 

Império  até a dominação Romana, demonstraram a diversidade fenotípica de seus 

integrantes, sendo preponderante a ocorrência de mais ancestrais do oriente médio 

próximo do que de populações subsaarianas, que teriam se juntado a população egípcia 

em tempos mais recentes, o que demonstra a noção de que a população do Egito nesse 

período não se agregaria a noção de uma civilização Negra ou Branca (idem). 

Dessa forma a noção de que o Egito permaneceu uma civilização negra durante 

toda a sua existência tem de ser revista a luz das atuais descobertas do método. 

Contudo ainda permanecem em aberto os argumentos de Diop sobre os 

fundadores dessa civilização, tanto por sua pesquisa em egiptologia quanto por seu 

estudo dos resíduos de melanina, e foram questionados (refutabilidade), por exemplo, 

em função da análise feita em poucas amostras. 
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3 POR ONDE CAMINHAMOS 

 

 

Para a caracterização do modo como ocorrerá a pesquisa bem como da 

metodologia adotada, fundamental é a determinação dos pressupostos filosóficos que a 

balizaram, seja no que se refere à representação da realidade a ser pesquisada 

(ontológico), a noção do que é conhecimento (epistemológico), a percepção de como os 

valores se enquadram na pesquisa (axiológico), para, a partir daí, determinar-se a 

metodologia apta a orientá-los. Dessa forma, a presente pesquisa tem como pressuposto 

ontológico o de que a realidade não se apresenta ao indivíduo de forma “nua e crua”, 

mas sempre coberta pelo véu da ideologia, sendo a realidade baseada nas lutas de poder 

e identidade, baseadas em privilégios e opressão, fruto do passado colonial. Como 

pressuposto epistemológico, tomamos a ideia de que o conhecimento ocorre pela 

suplantação do véu da ideologia através da pesquisa de análise das relações de poder 

socialmente postas, e como pressuposto axiológico, os valores do grupo de pesquisa têm 

de ser avaliados segundo a perspectiva como eles se dão no próprio grupo 

(CRESWELL, 2014). 

Nesse sentido, a estrutura interpretativa será a da Teoria Racial Crítica (TRC), 

associada à superação do modelo colonial (pós-colonialismo) e para além dele 

(decolonialismo). 

Em pesquisa, o uso da metodologia da TRC significa que o pesquisador tem 

em primeiro plano a raça e o racismo em todos os aspectos do processo de 

pesquisa; desafia os paradigmas, textos e teorias da pesquisa tradicional 

usados para explicar as experiências das pessoas de cor; e oferece soluções 

transformadoras para a subordinação racial, de gênero e de classe em nossas 

estruturas da sociedade e das institucionais. (CRESWELL, 2014, p. 40) 

A TRC, surgiu inicialmente nos meios jurídicos estadunidenses como uma nova 

perspectiva de análise de precedentes jurisprudenciais característico do sistema jurídico 

da Common law, onde diferentemente do que se dá no Brasil (onde se aplica o sistema 

Romano-Germânico), as decisões recorrentes dos tribunais são fonte de leis para os 

casos supervenientes. 

Nesse sentido a concepção escravocrata do escravizado como coisa, ou seja, 

como produto,  não pode ser revisto apenas por alterações legislativas, foi preciso que se 

criasse um novo mecanismo de análise dos fatos anteriores, que justifica-se a superação 
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das jurisprudências já estabelecidas como fato. A própria noção de que a abordagem do 

tema raça tem de permear as relações de poder foi o que fundamentou a análise racial 

crítica e que possibilitou sua disseminação para além da área jurídica. (GANDIN.; 

DINIZ-PEREIRA e  HYPOLITO, 2002) 

Dessa forma, como campo multidisciplinar a TRC, abarca a Sociologia, a 

Antropologia, a História, entre outras áreas orientadas para desenvolver trabalhos para 

aprofundar a importância da narrativa racializada como fundante em uma sociedade 

onde até então era tida como não tão relevante, podendo dessa forma reavaliar o 

fenômeno educacional a partir desses parâmetros.(idem) 

Tal abordagem vai de encontro a noção de decolonialidade orientadora desse 

trabalho. 

Tendo como característica a percepção do objeto em seu ambiente social, 

político e cultural, tomamos a abordagem qualitativa ao entender que é a que melhor se 

adequa aos objetivos da presente pesquisa, seja pela utilização de múltiplos 

instrumentos para a coleta de dados, pelo engajamento do pesquisador e sua atuação 

próxima como docente, e fundamentalmente pelo caráter interpretativo da abordagem, 

sendo o meio para determinar o significado que os indivíduos ou grupos atribuem a 

determinados comportamentos (RICHARDSON, 2017). 

O cenário empírico da pesquisa foi uma escola estadual localizada na região 

central do município de Nilópolis, uma das cidades que constituem a Baixada 

Fluminense do Estado do Rio de Janeiro. Essa escola possui cerca de dois mil alunos, 

funciona nos três turnos, com turmas de ensino médio no período matutino (24 turmas), 

vespertino (20 turmas) e noturno (12 turmas), e turmas do segundo ciclo do ensino 

fundamental (3 turmas) no período vespertino, perfazendo 22 turmas de 1º ano, 20 

turmas de 2º ano e 14 turmas de 3º ano do ensino médio, além das três turmas de ensino 

fundamental.  

A pesquisa foi desenvolvida em quatro etapas, a saber:  

a) verificação da relação que os alunos estabelecem entre características fenotípicas 

negroides e profissões ligadas a área das ciências, utilizando um conjunto de rostos 

de modelos brancos e de cientistas e políticos negros; 
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b) elaboração do roteiro da história em quadrinhos e do storyboard considerando o 

referencial teórico desta dissertação, dando origem a versão piloto do produto 

educacional; 

c) aplicação do produto educacional (HQ) a um grupo de estudantes de ensino médio, 

com registro em áudio das discussões entre os estudantes, para identificação das 

leituras produzidas, tanto através das falas dos alunos, quanto de seu comportamento 

no que se refere à percepção da apresentação dos métodos científicos no quadrinho e 

à perspectiva decolonialista. 

d) produção da versão final do produto educacional a partir da aplicação da HQ. 

A primeira etapa da pesquisa foi desenvolvida junto a quatro turmas do ensino 

médio nos períodos matutino e vespertino durante o período regular das aulas, na 

segunda etapa a seleção dos participantes da pesquisa se deu por meio de inscrição 

voluntária, com seleção após a publicização do convite junto às turmas. A coleta dos 

dados se deu através de grupos focais com gravações em áudio no período entre turnos. 

Destacamos que, apesar de ordenadas, as duas primeiras etapas são 

independentes e, por esse motivo, apresentamos primeiramente, no capítulo a seguir, o 

piloto do produto educacional que foi aplicado na terceira etapa com os estudantes da 

escola, cenário empírico da pesquisa. A manutenção das etapas nessa ordem se justifica 

pela cronologia da pesquisa, já que o piloto do produto educacional era desenvolvido ao 

mesmo tempo em que ocorria a primeira etapa com a caracterização dos participantes da 

pesquisa. 

A primeira etapa foi desenvolvida como atividade de uma disciplina do curso de 

mestrado denominada Prática de Estágio Supervisionada I (PES I) junto a quatro grupos 

de alunos de turmas de ensino médio, sendo: Turma A de 1º ano, onde foram aplicados 

23 questionários; Turma B, de 2º ano, onde foram aplicados 25 questionários; Turma C, 

também de 2º ano, onde foram aplicados 22 questionários; Turma D, de 3º ano, onde 

foram aplicados 21 questionários. No total, foram aplicados questionários a 91 

estudantes, todos de turmas em que o pesquisador atuava como docente da disciplina 

Física. Ressalta-se que, em função disso, houve uma segunda aplicação com duas 

turmas, uma de ensino técnico no Município de  Belford Roxo, que também integra a 

Baixada Fluminense, onde foram aplicados 47 questionários e em uma da educação de 

jovens e adultos, no Bairro de Bangu, município do Rio de Janeiro, onde forma 
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aplicados 44 questionários, realizada por outros professores, etnicamente também lidos 

como brancos, de forma que a pesquisa não fosse relacionada a minha atuação docente. 

Perfazendo um total de 182 questionários aplicados. 

A verificação sobre o papel social do negro enquanto elemento atuante na 

ciência foi avaliada através do material a seguir, que fez uso de rostos adaptados de 

cientistas e políticos negros, juntos a fotos de modelos brancos, em que os trajes foram 

uniformizados de forma que o único elemento gráfico determinante fossem as feições 

fenotípicas de seus rostos. Desta forma, foi sugerido aos alunos que associassem os 

rostos apresentados a uma série de profissões, algumas ligadas a área de ciências. Os 

resultados dessa aplicação, além de reproduzirem a avaliação de ampla literatura sobre 

os estereótipos negros presentes na formação do racismo estrutural, destacam também a 

importância da representatividade do homem negro junto a sociedade, e como, mesmo 

que indiretamente, ela atua desconstruindo estereótipos. 

Consideramos que a linguagem da HQ associada à elaboração de um enredo 

direcionado ao entendimento de conceitos fundamentais do método científico 

possibilitam ao discente a alteração de suas perspectivas sobre o tema, através de um 

veículo esteticamente agradável, contribuindo de forma indireta para ampliação da 

representatividade do homem negro como sujeito do fazer científico. Em um ambiente 

onde a estrutura racista é de tal modo presente em nosso ambiente que mesmo aqueles 

que se julgam imunes as suas manifestações em suas práticas cotidianas são por elas 

afetadas. 

 

 

 

 

 

1. Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino 

2. Idade: _________ Anos completos. 

3. Em que Município você reside: ______________________. Em que bairro_____________ 

4. Em relação à cor da pele, você se considera:  
( ) Branco ( ) Pardo ( ) Preto ( ) Amarelo (oriental) ( ) Vermelho (indígena) ( ) Prefiro não declarar 

Quadro 1 
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1 2 3 

   
4 5 6 

   

7 8 9 

Fig. 1 
Baseado apenas nas fotos acima, tente definir as profissões das pessoas segundo a lista abaixo 

ENGENHEIRO MÉDICO PEDREIRO FÍSICO 

SERVENTE COZINHEIRO SARGENTO CORONEL 

ELETRCISTA TEC. ENFERMAGEM GERENTE VENDEDOR 

PROFESSOR UNIVERSITÁRIO POLÍTICO MODELO POLICIAL CIVIL 

Quadro 2 

Nesse sentido é pessoalmente relevante o fato de que, no desenvolvimento da 

pesquisa, ao confeccionar a primeira versão simplificada da HQ sobre o procedimento 

de um dos métodos científicos, eu, um homem negro, com formação em direito, 

membro do movimento negro, com atuação em comissões da OAB, tenha percebido que 

podendo fazer uma história que envolvesse um cientista negro, tenha feito uma história 

em que o protagonista é um cientista branco (figura abaixo), daí a sua necessidade de 

reformulação, apresentada na próxima seção como resultados preliminares da pesquisa e 

produto educacional do mestrado profissional. 
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Fig. 2 

A terceira etapa ocorreu com a apresentação da HQ a 21 estudantes voluntários 

que estavam distribuídos quanto ao gênero em 10 meninos e 11 meninas, proporção 
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essa mantida em cada um dos dois grupos. A maioria dos voluntários tinha faixa etária 

entre 16 e 17 anos (17 alunos), sendo dois de 18 anos e um de 15, uma vez ser essa a 

faixa etária dos alunos do segundo ano do ensino médio. No que se refere à distribuição 

étnica, cinco alunos se identificaram como brancos, seis como negros, dez como pardos, 

não havendo menção a etnias indígenas ou asiáticas. Durante o preenchimento da ficha 

de avaliação da aplicação da HQ, alguns alunos tiveram dúvidas sobre o significado de 

algumas palavras, como “proposição” e “provisória”, o que foi imediatamente 

informado. A ficha foi elaborada com o objetivo de traçar um panorama da faixa etária e 

étnica, bem como sua divisão por gênero (três primeiros itens), além de verificar a 

clareza e o entendimento do conteúdo de metodologia das ciências apresentado na HQ, 

que buscou determinar a compreensão dos voluntários sobre as etapas presentes na 

narrativa. Passamos a seguir pela verificação do impacto da HQ no que se refere à 

representatividade racial, em que a presença de um protagonista negro funcionou como 

elemento relevante. O item seguinte buscou recolher críticas ao produto apresentado 

(HQ), e o item final da ficha buscou determinar, de maneira geral, a experiência do uso 

dessa HQ. Na aplicação piloto, foram exibidos dois vídeos sobre a questão racial: o 

primeiro, um estudo feito pelo Governo do Estado do Paraná, que descreve o 

comportamento de dois grupos de trabalhadores de recursos humanos ao serem 

apresentados a fotos idênticas de trabalhadores negros e brancos sobre que profissões 

eles exerciam, disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=JtLaI_jcoDQ>; o 

outro referente a um experimento feito junto a crianças negras, na década de 1940, nos 

Estados Unidos, sobre a percepção que elas têm sobre seu fenótipo, representado através 

de bonecas pretas e brancas, disponíveis em 

<https://www.youtube.com/watch?v=TY_rdxvhffM>  

Após a apresentação dos vídeos, diversos comentários foram feitos por alguns 

alunos, tanto lidos como racialmente negros como brancos, sobre a indignidade da 

ocorrência de tais fatos. Em seguida, foi discutido pelo pesquisador a estrutura básica do 

método científico, partindo da observação, hipótese, experimentação e tese, sendo 

alertados de que essa estrutura não seria rígida e que sofre adaptações no caso das 

ciências humanas e sociais. Em seguida, os estudantes foram separados em cadeiras 

individuais onde receberam a HQ e a ficha de avaliação, quando foram convidados a ler 

a HQ e avaliá-la por meio da ficha, que se encontra a seguir. Após a avaliação, os 

https://www.youtube.com/watch?v=JtLaI_jcoDQ
https://www.youtube.com/watch?v=TY_rdxvhffM
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alunos se juntaram em um grupo para discutir suas impressões sobre o produto 

educacional no que se refere à percepção das etapas do método científico e a 

importância do protagonista negro. 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

1. Sexo: 

(  ) Masculino 

(  ) Feminino 

2. Idade: 

_____ anos completos. 

3. Em relação à cor da sua pele, você se considera:  

(  ) Branco  

(  ) Pardo 

(  ) Preto 

(  ) Amarelo (oriental) 

(  ) Vermelho (indígena) 

(  ) Prefiro não declarar 

4. As ciências possuem diversas etapas para produzir conhecimento. Ao conjunto 

dessas etapas denominamos métodos científicos. Uma das sequências possíveis que 

constitui um desses métodos se constitui das seguintes etapas: verificação do 

fenômeno na natureza (observação), proposição de uma explicação provisória 

(hipótese), verificação da explicação preliminar (experimentação) e se a formulação 

provisória for constatada pela experimentação, a produção do conhecimento (lei ou 

tese). Você consegue localizar essas etapas no Quadrinho apresentado? Se não 

consegue, informe por quê? 

5. O quadrinho apresenta a história do Dr. Sheikh Anta Diop. Você acha que faz 

diferença o quadrinho ser protagonizado por um cientista negro? 

6. Você considera que o quadrinho poderia ser melhorado? Informe como. 

7. Você considera o uso de quadrinho um meio interessante de construir 

conhecimento? 
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5 ONDE CHEGAMOS 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

A pesquisa foi realizada em uma escola pública localizada no centro do 

município de Nilópolis. Em virtude de sua localização geográfica, não possui 

comunidades no entorno, sendo seus alunos compostos por alunos de diversos bairros 

do município de Nilópolis, como também dos municípios vizinhos de São João de 

Meriti, Mesquita e Rio de Janeiro (bairro de Anchieta), informação fornecida pela 

secretaria da unidade escolar. Os dados obtidos com a aplicação dos 91 questionários na 

primeira etapa deste trabalho deram origem aos seguintes resultados. Em relação aos 

participantes, a proporção de homens e mulheres foi semelhante, sendo de 60% para as 

mulheres, onde a faixa etária se concentrou entre as idades de 14 a 18 anos. A 

distribuição étnica registrada foi de aproximadamente 37% auto declarados como 

brancos, 15% como pretos, 48% como pardos, não havendo declarações de amarelos, 

vermelhos ou daqueles que se abstiveram de fazer declaração étnica. 

A aplicação teve como objetivo a verificação da apreciação dos alunos sobre a 

alocação dos negros em profissões, revelando como o negro é percebido nos seguintes 

termos: a distribuição por profissões em geral mostrou a predisposição de classificar os 

elementos lidos como brancos em profissões mais ligadas a percepção de valores 

socialmente mais relevantes, com destaque para as profissões de médico, modelo e até 

cozinheiro, gerente, político. Enquanto outras profissões, como a de pedreiro, não foram 

sequer mencionadas por estudantes desse grupo. Por outro lado, a distribuição dos 

elementos lidos como negros foi mais equânime, no entanto com pouco destaque para 

profissões como médico e modelo. 
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Fig. 3 

 

Quando nos concentramos apenas nas profissões relacionadas à ciência, 

podemos verificar de forma mais clara essa distribuição, particularmente nas profissões 

como médico, físico, professor universitário, engenheiro. Quando nos concentramos 

nessa distribuição entre os negros, verificamos a preponderância das profissões de 

pedreiro, eletricista, técnico em enfermagem, com até menções a médico, mas temos um 

amplo destaque nas profissões de professor universitário e físico, em proporções 

maiores do que a apresentada no quadro dos personagens lidos como brancos. 

 

 

 

 

Fig. 4 
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Avaliando essa discrepância, percebe-se que ela se concentrava sobre um único 

elemento lido como negro, que teve avaliação tão discrepante quando comparada com 

os outros que influenciou todo o resultado. Tomando como a amostra de um branco de 

padrão recorrente na amostra e um outro de um negro temos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 

No caso do elemento branco (modelo genérico), temos a predominância do que 

foi verificado no resultado final, sendo representativo do todo. O mesmo acontece com 

o elemento negro padrão (o médico cubano Juan Melquiades Delgado), se excluirmos a 

discrepância das profissões de professor universitário e físico. 
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Fig.6 

A região  de maior destaque no quadro anterior se refere ao percentual de 57% 

de menções a profissões não relacionadas à área de ciências. A exceção a esse 

panorama, foi atribuída pelos alunos ao elemento 7 (correspondente a do Senador 

Abdias Nascimento), que obteve 45% de menções como professor universitário e 31% 

como físico, o que sugere a hipótese de que os alunos o identificaram como 

majoritariamente professor de física. Em princípio não foi possível compreender o 

ocorrido, e supusemos então que, dadas as semelhanças entre os caracteres fenotípicos 

do senador e os do pesquisador, vimos nisso a resposta para a obtenção desses dados, 

motivo pelo qual para ter levado a isso. 
 

 

  

Fig.7 
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Com o objetivo de verificar se tal fato correspondia a uma apreciação 

verossimilhante, foi solicitado a dois colegas professores, lidos como brancos, que 

reaplicassem os questionários junto a seus alunos para verificar se a discrepância 

anterior reapareceria. Os questionários foram reaplicados em uma turma de curso 

técnico e outra da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Essa segunda testagem se deu junto a turmas de um curso Técnico, de um 

universo de 47 indivíduos, constituída em sua maioria por homens (55%) com idade 

entre 14 e 18 anos, sendo a concentração etária entre 16 e 15 anos (80%). Todos os 

alunos eram oriundos do município de Belford Roxo, que também integra a Baixada 

Fluminense do Rio de Janeiro, em seus diversos bairros. A distribuição étnica registrada 

foi de aproximadamente 36% de brancos, 45% de pardos e 5% de pretos, 4% de 

amarelos, 2% de vermelhos e 2% daqueles que se abstiveram de fazer declaração étnica 

A distribuição geral das profissões se deu da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 

A distribuição apresentada guarda semelhanças com a mostrada na primeira 

aplicação do questionário. Aqui, como no anterior, a profissão de modelo não é sequer 

mencionada para nenhum dos personagens negros. A distribuição das profissões de 

atuação científica ficou da seguinte forma. 
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Fig.9 

Apesar da semelhança entre o presente gráfico e o da primeira coleta de dados, 

nesse segundo apesar de ainda permanecer a preponderância de professor universitário e 

físico entre a proporção de negros, essa proporção no que se refere a física está bem 

mais distribuída entre os diversos personagens, apesar da concentração professor 

universitário se manter constante, para o mesmo indivíduo. 

 

fig.10 

 

A partir desse resultado, temos a confirmação da hipótese fenotípica para o 

professor de física, presente na primeira testagem, que não se reproduziu na segunda. 

No entanto permanece a presença da caracterização específica desse personagem no 
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imaginário dos jovens pesquisados como professor universitário. Temos a hipótese de 

que a percepção do grupo decorreu do fato de o personagem ser o mais velho e ter 

aparência mais austera entre os apresentados. 

A turma da EJA na segunda testagem era constituída por 44 indivíduos, 

majoritariamente mulheres (66%), com faixa etária de 16 a 77 anos, sendo o maior 

número de indivíduos concentrados na faixa entre 51 e 77 anos. A distribuição étnica 

registrada foi de aproximadamente 20% de brancos, 43% de pardos e 37% de pretos, 

não havendo declarações de amarelos, vermelhos ou daqueles que se abstiveram de 

fazer declaração étnica. Uma observação importante foi a criação da categoria 

“moreno”, inscrito manualmente nos questionários, que correspondeu a 25% dos 

questionários – esse quantitativo foi adicionado ao total dos auto declarados pardos. 

A distribuição entre as profissões se deu nos seguintes termos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 

Esse resultado mostra uma distribuição um pouco mais equânime entre as 

diversas profissões para os negros, mas ainda mantendo a prevalência de profissões 

socialmente mais valoradas para os brancos. Na avaliação apenas de profissões ligadas a 

área de ciências. 
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Fig.12 

E finalmente, na comparação tripla verificamos que, quando avaliada entre 

pessoas mais velhas, a austeridade e a idade perdem força e a preponderância da 

avaliação de professor universitário se esgota. 

 

 Fig. 13 
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Em concordância com o resultado, as diversas fontes bibliográficas que analisam 

o papel do negro na sociedade, foi de que os negros em regra estão associados a 

profissões relacionadas ao trabalho braçal, pouco ou nada intelectualizados, enquanto os 

modelos brancos foram associados em sua maioria a profissões de maior valoração 

social. 

Note-se que as fotos dos indivíduos negros utilizados foram de expoentes em 

suas áreas de atuação, como o astrofísico Neil de Grasse Tyson, ou de figuras negras 

envolvidas em eventos recentes, mas mesmo assim o panorama não se alterou 

Resultado parecido foi obtido quando a mesma metodologia foi utilizada, apenas 

com fotos de cientistas negros e brancos (MORAES, 2019), onde por mais uma vez foi 

demonstrado que o negro não é visto como protagonista das ciências. 

 

  



65 
 

5.2 PILOTO DA HISTÓRIA EM QUADRINHOS 

 

O piloto da história em quadrinhos foi elaborado, a partir das pesquisas 

bibliográficas que demonstraram, a trajetória do conceito de raça  e como essa noção 

influencia as relações de dominação e hegemonia na sociedade brasileira, sendo 

fundantes até sobre a noção de quem pode viver e de quem deve morrer. Nesse sentido 

ganha destaque a superação do estereótipo do homem negro como trabalhador 

preferencial de atividades pouco intelectualizadas, estereótipo esse constantemente 

reforçado pela institucionalidade racial que tende a manter esses homens nessas 

funções. É nesse sentido que  a importância da representatividade do negro, para além 

desse lugar esperado dentro do panorama de racismo estrutural e fundamental e por isso 

foi aqui considerado. Dessa forma a necessidade da compreensão do método científico 

como parâmetro fundante de compreensão da ciências como fruto da ação humana e em 

consequência, influenciada por seu tempo, foi associado ao protagonismo do homem 

negro em atuação no campo das ciências 

Essa fundamentação deu origem a um  roteiro e storyboard, que posteriormente 

deu origem à HQ, tem como personagem principal o físico e antropólogo senegalês 

Cheikh Anta Diop, onde a narrativa foi desenvolvida a através de parte de sua 

bibliografia, em um recorte onde fosse possível apresentar conceitos e ações tanto no 

que se relaciona ao método científico aplicado a física e a antropologia, quanto no 

objetivo político das suas pesquisas nessas áreas tão diversas que se voltaram como base 

para os movimentos descolonizadores em África e para a perspectiva decolonial 

posterior nas Américas. 
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fig.14 
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|Fig.15 
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Fig.16
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Fig.17
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fig.18
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Fig.19



72 
 

Fig. 20
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Fig. 21
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Fig.22
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Fig. 23 
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5.3 APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

A aplicação do piloto do produto educacional – a HQ – apresentado na seção 

anterior se deu com um grupo de 21 estudantes voluntários distribuídos quanto ao 

gênero em 10 meninos e 11 meninas, proporção essa mantida em cada um dos dois 

grupos. A maioria dos voluntários tinha faixa etária entre 16 e 17 anos (17 alunos), 

sendo 2 de 18 anos e um de 15, uma vez ser essa a faixa etária dos alunos do segundo 

ano do ensino médio. No que se refere a distribuição étnica, 5 alunos se identificaram 

como brancos, 6 como negros,10 como pardos, não havendo menção a etnias indígenas 

ou asiáticas. 

O questionário foi elaborado com o objetivo de traçar um panorama da faixa 

etária e étnica, bem como sua divisão por gênero (três primeiros itens), além de verificar 

a clareza e o entendimento do conteúdo de metodologia das ciências apresentado na 

HQ, que buscou determinar a compreensão dos voluntários sobre as etapas presentes na 

narrativa. Passamos a seguir pela verificação do impacto da HQ no que se refere a 

representatividade racial, em que a presença de um protagonista negro funcionou como 

elemento relevante. O item seguinte buscou recolher críticas ao produto apresentado 

(HQ), e o item final do questionário buscou determinar de maneira geral a experiência 

do uso dessa HQ. 

A maioria dos alunos (20) disse ter conseguido perceber as etapas do método 

científico, descrita na questão, no entanto, três responderam com um lacônico “sim”, 

tendo um respondido que não havia entendido. Dentre os 20 questionários, apenas 20% 

dos voluntários tiveram o cuidado de separar as etapas do método presente na história. 

Um voluntário, durante a análise em grupo sugeriu que o personagem descrevesse as 

etapas do método, para que a compreensão se tornasse mais fácil, crítica bem-vinda, 

mas que, se empregada em toda a narrativa, perderia o sentido na mídia empregada, que 

é a apresentação do método dentro de uma narrativa e não apenas através de uma 

descrição. 

Muitos voluntários afirmaram ter entendido as etapas do método, passando em 

seguida a chamar a atenção para algumas características da HQ, como a pouca presença 

de negros na primeira parte da história e o incômodo pela discriminação sofrida por 
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Diop, fato percebido na discussão de grupo, quando os alunos se mostraram 

empolgados quando novamente questionados, e puderam esboçar que essa parte havia 

ficado clara, e que etapas correspondiam a que parte da narrativa, e apenas a aplicação 

do questionário teria inviabilizado a obtenção desses dados. Esperava-se que os alunos 

ao responderem a esse item descrevessem onde localizaram essa etapa, o que só se deu 

durante a fase de discussão em grupo, talvez por não haver sido pedido de forma 

explícita. Em relação ao aspecto de a HQ ser protagonizada por um cientista negro, a 

maioria dos voluntários (16) afirmou achar muito interessante devido à 

representatividade. Muitos citaram como é importante se ver em um protagonista e 

como isso os faz bem e estimulados, outros chamaram a atenção para o ineditismo desse 

tipo de ocorrência. Em seguida, destacamos algumas respostas dos estudantes a essa 

indagação: 

Acho que a maioria das pessoas irá estranhar por não verem isso 

sempre, estão acostumadas a achar que o branco é o superior. 

Sim, devia achar, mas por não estar acostumado acaba tendo um 

julgamento pré-condicionado, porque na nossa sociedade não é algo 

que se vê com frequência atores negros. 

Entre os seis voluntários que responderam ser indiferente a etnia do personagem 

principal, dois responderam não ao questionamento, mas justificaram a resposta com 

uma descrição da importância do protagonismo negro, o que indica confusão ao 

acharem importante a utilização do protagonista negro. Dentre os quatro voluntários que 

responderam não e onde a justificativa era coerente com essa resposta, houve uma 

uniformidade de narrativas como ilustram as respostas a seguir: 

Não, pois o objetivo da pesquisa era saber se a civilização egípcia era 

negra ou branca, a cor do cientista não importa e sim a conclusão da 

pesquisa. 

Não, por que não importa como é feito o trabalho e sim o resultado 

tem medido. 

Não, o que importa é a pesquisa e não a etnia de quem a desenvolveu. 

Em relação à concepção da pureza da ciência como apartada das relações 

humanas e consequentemente da cultura e dos preconceitos, demonstrando de forma 

clara a persistência do mito da igualdade racial, tão fortemente enraizado que persistiu 

mesmo após a introdução feita pelos vídeos que precederam a apresentação da HQ. 

Não, não vejo diferença, somos todos humanos, não importa sua cor. 



78 
 

Essas informações, obtidas durante a análise dos questionários, no que se refere a 

esses questionamento, nenhum aluno fez menção ao mesmo durante a fase de discussão 

em grupo. Buscando contextualizar melhor as circunstâncias que conduziram Diop a 

pesquisar sobre etnia dos egípcios originais, um epílogo mostra que sua pesquisa foi fruto 

da necessidade de reforçar a humanidade dos povos africanos em sua busca pela liberação 

colonial. O desenvolvimento desse item se desenvolveu ainda mais durante as discussões 

em grupo, momento em que de forma mais efusiva alguns alunos demonstraram o quanto 

era “legal” ver a atuação de um negro como protagonista, o que foi descrito como motivo 

de orgulho. Esse discurso foi emitido por alunos durante a discussão em grupo, quando 

ninguém se manifestou em defesa do mito da democracia racial. 

Em relação a possibilidade de melhorar a HQ, 11 estudantes não viram 

necessidade de mudanças. Dois voluntários afirmaram achar o quadrinho muito 

complexo, externando a preocupação de que essa complexidade possa ser um empecilho 

para a apreciação por outros indivíduos. Narraram a dificuldade de entender algumas 

palavras, e a dificuldade de se localizar no contexto da história e em que momento ela 

se passa, apesar das indicações de locais e datas presentes na história. Alguns alunos 

relataram ainda mostrar interesse por saber o final da história, pois afirmaram não ter 

percebido isso. Outra narrativa recorrente refere-se ao interesse de conhecer mais sobre 

o personagem e o seu contexto social e político. 

A maioria concorda que o quadrinho é um meio eficaz para a transmissão do 

conhecimento, afirmando que essa mídia é um modo eficaz de ampliar o interesse por 

determinado assunto de uma forma mais leve, resultado encontrado tanto nas respostas 

ao questionário quanto durante as discussões em grupo. Um dos voluntários disse que o 

quadrinho apresentado se direcionava a crianças, e que por ser muito complexo não 

atingiria seu objetivo, evidenciando a falha de endereçamento do produto educacional. 

Apesar de em nenhum momento ter sido informado que ele se prestava a ao uso infantil, 

provavelmente tal percepção se deva a ideia ainda recorrente de que quadrinhos são 

produtos destinados às crianças. Já outro estudante afirmou que concordava com o uso 

do quadrinho e aproveitou o ensejo par justificar o uso da mídia como instrumento de 

demonstração da igualdade racial em termos de pureza da ciência.  

As informações coletadas foram usadas como subsídio para reformulação de 

alguns diálogos e o acréscimo da já mencionada introdução (prólogo), que descreve não só 
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o contexto político como social em que Diop viveu e pesquisou, assim como um epílogo 

ao final que fala sobre sua importância e conquistas após os fatos narrados no quadrinho. 

 

 

5.4 VERSÃO FINAL DO PRODUTO EDUCACIONAL 
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Fig. 24 
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Fig.25
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Fig.26
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Fig. 27 
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Fig.29
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Fig.30
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Fig.31 
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Fig.32 
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Fig.33 
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Fig.34 
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Fig.35  
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Fig. 36 
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Fig.37 
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Fig.39  
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Fig 40 
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6 O QUE ALCANÇAMOS 

 

 

A elaboração do presente trabalho possibilitou minha mudança de visão sobre a 

perniciosidade do racismo estrutural, tão profundamente enraizado em nossa percepção 

de realidade, que ao se visibilizar, toma aspectos de normalidade. Para além dessa 

descoberta a constatação na execução da própria pesquisa, de que os resultados nem 

sempre saem como suporíamos que sairiam, durante a aplicação do questionário sobre a 

percepção do lugar social do negro no que se refere a empregos ligados a áreas de 

ciência, o surgimento de informações aparentemente discrepantes demonstraram a 

importância da representatividade e ainda que tais papeis são mais reforçados entre o 

público a que se presta o produto didático elaborado. 

Durante a testagem da história em quadrinhos elaborada segundo os parâmetros 

de influência cultural na pesquisa científica, apresentação das etapas do método, 

decolonialidade e representatividade, certos aspectos destacados foram ignorados por 

um grupo de voluntários em prol da defesa do mito da democracia racial e da 

neutralidade da ciência. Apesar de serem minoria entre as críticas apresentadas, a 

manutenção desse pensamento é bastante previsível e esperada, todo o desenvolvimento 

histórico das relações etno-raciais no Brasil, bem como incorporação governamental do 

mito da democracia racial, tem efeitos até hoje em nossa sociedade, principalmente no 

momento político atual quando visões reacionárias da realidade se voltam contra o 

academicismo e a defesa da inexistência de racismo no país é apregoada pelo próprio 

Presidente da República. Em tal panorama, é reconfortante que tais apreciações não 

tenham aparecido como a maioria dos comentários.  

Dessa forma, além do papel da representatividade e da necessária compreensão 

do método, oferecidos de forma parcial pelo produto educacional confeccionado, 

necessário é que se atente para o fato de que se torna fundamental os esforços por 

permitir que outras realidades sejam possíveis. E isso só será possível com a superação 

da monovisão da realidade eurocentrada, para que verdadeiramente todos os diversos 

aspectos da multicultural formação brasileira tenham espaço. Isso é fundamental não só 

para que se inicie a alteração das estruturas sociais como para a ampliação das 
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dinâmicas de criação em nossa sociedade, uma vez que mais referências incutem novas 

ideias possíveis. 

Como já dito, durante a elaboração dessa pesquisa foi patente que o mito da 

igualdade racial permanece vivo e atuante entre alguns alunos que não conseguem 

perceber o modo como a sociedade trata determinados indivíduos. Isso revela a 

importância da utilização das diversas fontes de dados para essa pesquisa, muito 

provavelmente o uso de apenas uma técnica de captação de dados prejudicaria a 

obtenção das informações, uma vez que em certos momentos as informações dos 

questionários não se repetiram no trabalho em grupo. Dessa forma, a coleta de 

informações teria sido dificultada se fossem realizadas as interações em grupo que 

deixaram os alunos mais à vontade. 

No que se refere ao uso da HQ com mídia, ficou evidenciado em ambas as 

interações a ideia do seu uso para transmitir os conteúdos como sendo interessante, pela 

facilidade de entendimento e pela novidade da representatividade, apesar da já 

mencionada presença do mito da igualdade racial. Mostrar essa realidade de forma clara 

não se dará em termos imediatos e nem fáceis, mas fundamentalmente através de 

iniciativas que não só chamem a atenção para a ausência do protagonismo negro, como 

do lugar de privilégio imposto pelo eurocentrismo. A superação dos estereótipos raciais 

e a inserção de negros e negras na sociedade passa pela ampliação da representação e 

apresentação de negros e negras em determinados espaços de protagonismo, de forma 

que gerações em formação possam ter seus horizontes de acessibilidade e busca 

ampliados. 

No entanto, a ampliação da representatividade, apesar de fator necessária a 

alteração da estrutura racista, está longe de ser suficiente. Tomando o modelo 

estadunidense como exemplo, podemos verificar que a ascensão social e econômica de 

alguns negros (representatividade) não foi suficiente para alterar as condições de 

degradação e preconceito imposta a essa população. Apenas, a superação do modelo 

colonialista de percepção do outro e de si imposto tanto pelo currículo oficial, que 

determina os conteúdos a serem transmitidos, quanto pelo currículo oculto, que 

determina o proceder e a percepção do elemento étnico em nossas escolas, pode iniciar 

a alteração dessa estrutura historicamente construída e socialmente reforçada a partir da 

reprodução acrítica.  
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A escola como reprodutora e propagadora da estrutura hegemônica e da 

ideologia racista é ambiente propício ao início dessa mudança, e é nesse sentido que o 

produto do presente trabalho tenta apresentar tanto a existência da metodologia de 

aquisição do conhecimento, quanto a importância da luta contra a opressão racial. Nesse 

sentido, alguns alunos que participaram como voluntários na aplicação do produto 

educacional desenvolvido, quando tiveram a oportunidade de selecionar patronos para o 

projeto de final de ano para a escola, escolheram Diop, e sua bibliografia como 

referência, além, dos painéis mostrados na figura abaixo, que foram apresentados por 

duas turmas,  o projeto também envolveu na mesma a apresentação de peças de teatro 

relacionadas ao tema racial, bem como exposição mediada pelos alunos dos diversos 

aspectos da vida do patrono, tendo como fio condutor os quadros que ilustram as 

imagens a seguir com as quais finalizamos. 

 

 

Fig. 41 
 
 

 

Fig. 42 
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Fig. 43 
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