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RESUMO 

 

SANTOS, Vinícius Santanna. A eficácia do ensino curricular de História da África na 

percepção racial de estudantes de uma escola em Queimados. 2018. 86 f. Produto 

Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina História) – 

Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de 

Residência Docente, Rio de Janeiro, 2018. 
 

Este trabalho se concentra na discussão dos efeitos da aplicação curricular dos conteúdos de 

História da África e afro-brasileira nas turmas 901 e 902 do Colégio Estadual Dom Bosco, no 

município de Queimados, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Pretende-se discutir a efetividade 

dos temas na desconstrução de estereótipos em relação ao continente africano, a eventual 

melhora na percepção do papel do negro na história e suas estratégias de resistência e inserção 

na sociedade. Além disso, analisar-se-á a possível e esperada alteração na percepção racial dos 

participantes e nas suas concepções sobre o racismo. Toda a pesquisa foi desenvolvida em 2017 

em parceria com os alunos que tiveram amplo poder de decisão na seleção do tema, nas 

intervenções e na atividade final: um quadrinho antirracista nos moldes do HQ do Tintim, 

criado pelo belga Hergé. Os resultados obtidos nos questionários individuais e nos exercícios 

foram inquiridos à luz da metodologia da pesquisa-ação e serão apresentados ao longo desta 

pesquisa de forma qualitativa e quantitativa, em gráficos, tabelas e relatos pessoais dos 

estudantes. 
 

Palavras-chave: Currículo básico. Ensino de História da África. Raça. Racismo. Designação 

racial. 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

SANTOS, Vinícius Santanna. A eficácia do ensino curricular de História da África na 

percepção racial de estudantes de uma escola em Queimados. 2018. 86 f. Produto 

Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina 

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

Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2018. 
 
 

This work focus on the discussion of the effects of the curricular application of the 

contents of History of Africa and Afro-Brazilian in classes 901 and 902 of the public 

college, Colégio Estadual Dom Bosco, in Queimados county, Rio de Janeiro state, Brazil. 

It intends to discuss the effectiveness of the themes in the deconstruction of stereotypes 

in relation to the African continent, the possible improvement in the perception of how to 

play the role of  black peolpe in History and its strategies of resistance and insertion in 

the society. In addition, the possible and expected alteration in the racial perception of the 

participants and their conceptions on racism will be analyzed. All the research was 

developed in 2017 in partnership with the students, who had their own decision-making 

power in the selection of the theme, in the interventions and in the final activity: an anti-

racist comic from Tintim Comics created by the Belgian Hergé. The results obtained in 

the individual questionnaires and exercises were surveyed by the action-research 

methodology and will be presented qualitatively and quantitatively throughout the 

research in individual charts, tables and personal reports of the students. 

 

 

Keywords: Basic curriculum. Teaching History of Africa. Ethnicity. Racism. Racial 

designation. 
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1 INTRODUÇÃO  

Não são as respostas que movimentam uma pesquisa, mas as perguntas. Uma questão 

aparentemente simples, como “qual a minha cor?”, motivou a realização desse estudo. O Rio 

de Janeiro é um dos estados com maior presença de negros do Brasil e o município de 

Queimados, na Baixada Fluminense, não é diferente. Lá se concentram, na maioria, negras e 

negros pobres em flagrante escassez de infraestrutura básica. Faltam desde saneamento, saúde 

e educação, até boas opções de lazer, diversão e cultura. Esta pesquisa foi realizada com 

estudantes da faixa de 14 a 18 anos, do Colégio Estadual Dom Bosco, situado no bairro 

Valdariosa, do município supracitado, na região metropolitana do Rio. Os dados coletados para 

a análise foram obtidos através de dois questionários diagnósticos, realizados no início e no 

final da pesquisa, e de uma atividade desenvolvida no encerramento do ciclo de intervenções 

em sala. 

O objetivo deste trabalho é testar a eficácia do ensino curricular de História da África e 

afro-brasileira na articulação da discussão racial dos alunos. Pretende-se, assim, verificar em 

que medida a aplicação dos conceitos e conteúdos impulsiona o debate sobre a percepção racial 

desses jovens. Para isso seguem-se alguns caminhos específicos. 

Antes de mais nada, é importante frisar que a pesquisa foi estabelecida com base em 

cinco aulas que trataram de temas como “colonização e descolonização”, “raça e racismo”, 

“África, africanidade e estereótipos”. As aulas foram precedidas por um questionário 

diagnóstico e encerradas com outro de mesma ordem, ambos submetidos a uma análise 

quantitativa e qualitativa. A opção pela integração das duas metodologias se deu pela 

necessidade de observar a questão por múltiplas e complementares perspectivas. 

O primeiro capítulo é onde se evidenciam os princípios teóricos que deram base à 

elaboração da pesquisa. Discute-se o surgimento do conceito histórico de raça, realçando sua 

construção como categoria social, jamais biológica, capaz de articular os jovens em torno de 

um despertar positivo para a questão da identidade. Debate-se a questão do racismo como 

ideologia surgida no século XIX, que hierarquiza as raças em “evoluídas”, “primitivas” ou 

“bárbaras”, promovendo, com tal argumento, o sequestro e escravização de povos africanos. 

Discorre-se ainda a respeito do sobrepujamento do racismo científico no início do século XX e 

a impossibilidade de se discutir raça como um conceito biológico. Por fim, são abordadas as 

manifestações sociais de raça, no Brasil, marcadas pelo traço fenotípico e a importância da 

articulação racialista de “etnia” e “raça” para a superação de estigmas sociais vinculados aos 
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negros no país. Essa atitude é assumida, deste então, como opção política para o enfrentamento 

do racismo e de valorização da chamada “cultura e identidade negra”. 

Discorre-se, no segundo capítulo, sobre a importância da luta antirracista na educação e 

sobre os instrumentais teóricos usados para fundamentar a ação na sala de aula. Nesse item 

abordam-se a questão do mito da democracia racial e a ausência de uma fronteira rígida para 

raça no Brasil, diferente do que ocorre na Europa e Estados Unidos, por exemplo. Discute-se a 

ideologia da hegemonia racial e a “branquitude” que emperram o avanço das discussões; a 

opção por uma perspectiva teórico-analítica “intercultural crítica” e “decolonial” como 

estratégia para o combate ao racismo e para desconstrução de estereótipos e estigmas 

preconceituosos. Analisa-se também as principais características do “currículo básico”, 

utilizado pelas escolas estaduais do Rio de Janeiro, seus pontos fortes e fracos, sua opção por 

abordagem de “habilidades e competências” em vez de conteúdos fechados, e o necessário 

ajustamento ideológico dos professores à proposta. Além disso, abordam-se algumas 

estatísticas recentes e os marcos legais para a obrigatoriedade do ensino de História da África 

como a lei 10.639, de 2003; as Diretrizes Curriculares Nacionais para a “Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana”, de 2004; bem 

como as “Orientações e ações para a Educação das Relações Étnico-raciais”, de 2006, na luta 

pela reparação dos maléficos efeitos sociais da escravidão e do racismo.  

Por fim, o terceiro capítulo apresenta os dados coletados e sua análise crítica, 

submetidos à metodologia da pesquisa-ação, que é um tipo de pesquisa social centrada na troca 

constante entre pesquisador e participantes em busca da resolução de um problema. 

Apresentam-se ainda os caminhos seguidos nas intervenções, os debates realizados em sala de 

aula, os resultados alcançados em pareceria com os jovens, alguns relatos obtidos através dos 

questionários, além de gráficos e tabelas com os dados levantados durante a análise. 
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2 RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS  

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 O objetivo deste Produto Acadêmico Final – PAF − é entender se o conteúdo curricular 

de História da África funciona. Compreender se causa alterações significativas na identidade 

étnico-racial, ou seja, se a aplicação dos conceitos e conteúdos referentes à História da África 

e História Afro-brasileira do nono ano do ensino fundamental causa rupturas significativas aos 

estereótipos e pré-conceitos dos estudantes com o continente; se a aplicação desses conceitos 

altera a forma como se designam racialmente. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 São objetivos específicos deste PAF: analisar o currículo mínimo praticado na rede 

estadual e buscar saber o que ele propõe no ensino de História da África; diagnosticar o que os 

alunos sabem sobre África e afro-brasilidade; aplicar oficinas de caráter lúdico com o fito de 

desmitificar a temática África e étnico-racial; compreender o que foi entendido a partir das 

oficinas; corrigir, em parceria com os atores, os eventuais equívocos; diagnosticar possíveis 

alterações em eventuais estereotipias e na designação racial dos envolvidos na pesquisa. 

 

2.3 Justificativa 

 O combustível que deu o arranque inicial para esta pesquisa surgiu há dois anos, em 

meados de 2016, com a necessidade de responder à pergunta de uma aluna. No decorrer de mais 

uma aula de História (e de resistência diária), uma discente do oitavo ano do ensino fundamental 

indagou: “professor, qual a minha cor?” Uma questão aparentemente simples, mas que esconde 

em si uma complexidade violentamente forjada durante mais de quinhentos anos de história do 

Brasil. De imediato, milhares de respostas plausíveis embaralharam a cabeça deste interlocutor 

e travaram-no à boca; afinal, quantas soluções seriam possíveis para tal pergunta? Tão logo, a 

mais adequada pareceu-lhe: “a que melhor definir quem você é e de onde você vem. A que te 

deixar mais à vontade e, ao mesmo tempo, te der um sentimento de pertencimento, de conforto”. 

 Contudo, até pouco tempo atrás, essa mesma dúvida ainda persistia na mente deste 

professor, somando-se a muitas outras dúvidas e abalando até mesmo sua crença na função de 

tudo aquilo que ensinava ali diariamente. A motivação decisiva para a realização desta pesquisa 

só veio mesmo um ano depois, em 2017, com a experiência do PRD (Programa de Residência 

Docente). Este Produto Acadêmico Final é a resposta mais fiel possível para esta pergunta e 
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também um esforço na tentativa de dar voz a todos esses estudantes negros do Colégio Estadual 

Dom Bosco.  

 As vozes desses jovens do nono ano do ensino fundamental, da periferia de Queimados, 

somadas também à voz deste interlocutor, igualmente ex-aluno de colégio estadual, negro e 

periférico, se alinham a tantas outras que ousam gritar diariamente para mudar a realidade da 

educação no Brasil e romper com tantos estigmas sociais. A cada dia surge uma nova batalha 

para construir a narrativa da própria vida; para ser ouvido, para ficar vivo e não engrossar tantas 

estatísticas cruéis. Por fim, e não menos importante, este PAF configura uma boa oportunidade 

para penetrar nas instituições hegemônicas brancas e bradar que vidas negras importam, sim! 

Nós existimos e resistiremos! 

 

 

2.4 Conceituando Raça e Racismo 

 Para responder ao problema da identificação racial é possível recorrer a diversas 

respostas. Cada uma de acordo com uma perspectiva analítica teórica diferente. Todavia, parece 

mais complexo explicar os motivos pelos quais tais questionamentos não surgem com clareza 

na mente de alguns jovens, permanecendo, em alguns casos, sem resposta até a vida adulta. 

Além disso, dizer que ele não surge na mente de todos não significa, de maneira alguma, que 

os reflexos perversos da subjetividade de algumas pessoas não atinjam a todos de algum modo. 

Dito de outra forma, o questionamento racial e identitário de uns não se repete igualmente e 

com a mesma lucidez em todos, e não significa que todos estejam alheios ao preconceito e 

discriminação da sociedade. A maior parte dos estudantes que se questiona sobre sua raça, cor 

ou sobre o que são, o fazem marcados por experiências de conflito, discriminação, preconceito 

e humilhação, e não a partir de um trabalho didático e elucidativo sobre o que é “raça”, o que é 

“racismo”, embora tal possibilidade não esteja descartada. No entendimento deste trabalho, é 

papel fundamental da escola e do professor auxiliar nesse processo. Cada um que se silencia 

colabora na reprodução de uma sociedade perversa e doente. Quem não critica 

pedagogicamente o racismo é porque o pratica ou é cúmplice. 

Partindo dessa premissa, chegou-se a um problema: estaria minha escola cumprindo seu 

papel pedagógico antirracista? E como responder a tal pergunta? De imediato, pareceu-me 

muito complexo consultar a coletividade dos professores. Sempre que perguntados, a maioria 

demonstrava alguma resistência, dizia que “fazia o que podia” ou reforçava a importância da 

questão sem, contudo, demonstrar sua ação efetiva na luta contra tal preconceito. Como 

consequência dessa dificuldade, surgiu uma nova alternativa: questionar a partir do próprio 
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currículo, testar sua eficácia na seleção de conteúdos e observar se, de fato, ele promove, na 

prática, alguma postura antirracista. Eis o problema inicial desta pesquisa: o currículo de 

História da rede estadual de educação, no tocante à História da África, uma vez aplicado em 

sala de aula, é eficaz na luta contra o racismo e estereótipos preconceituosos? É de fato eficiente 

na conscientização e na luta contra o preconceito racial?  

 Antes de avançar sobre o tema é preciso estabelecer alguns conceitos, sem os quais a 

tarefa de falar sobre raça, racismo, currículo escolar, África, afro-brasilidade, dentre outros, 

torna-se quase impossível. Segundo o dicionário Priberam online (2013, p. 1) “raça” é:  

 

1.Divisão tradicional de indivíduos cujos caracteres físicos biológicos são constantes 

e hereditários (ex.: raça amarela, raça branca, raça negra, raça vermelha. [Os 

progressos da genética levam hoje a rejeitar qualquer tentativa de classificação racial.]  
2. Subdivisão de uma espécie animal (ex.: raças bovinas; raça de cães). 
3. Conjunto de ascendentes e descendentes de uma família, um povo; geração. = 

DESCENDÊNCIA, ESTIRPE, FAMÍLIA, GERAÇÃO, LINHAGEM [...] 
  

Raça é um conceito histórico e não biológico. Segundo Houfbauer (2006, p. 29) as 

sociedades humanas se distinguem e diferenciam desde a Antiguidade. A percepção 

“ontologizada” de distinção entre “brancos” e “não-brancos” é observada historiograficamente 

desde fins da Idade Média europeia. De onde surgiu, também, o malabarismo de alguns teólogos 

medievais associando negros à escuridão, às trevas, ao maligno e, por fim, ao filho de Noé, 

Cam, amaldiçoado e condenado à escravidão por debochar do pai. O fim da Idade Média marca 

também uma nova empreitada global: o avanço do período mercantilista, de progresso das 

navegações e a necessidade de suprir a demanda de mão de obra nos novos territórios recém-

invadidos. Essa mesma ideologia racista seria mais tarde legitimada por teorias evolucionistas 

e pseudocientíficas no século XIX, que hierarquizaram o conceito de raça e justificaram uma 

dada ordem econômica, política e social até, grosso modo, meados do século XX, com o 

mapeamento do genoma humano, quando seriam finalmente sepultadas pelo establishment 

científico.  

 Segundo o geneticista Guido Barbujani (2007), definir raças por seu DNA é um absurdo 

e as teorias pseudocientíficas do século XIX, que defendiam essa hipótese, já caíram por terra 

desde, pelo menos, meados dos anos cinquenta do século XX. Do mesmo modo, é impossível 

definir biologicamente quem é ou não negro ou branco, pois dentro de um mesmo “grupo racial” 

residem diferenças consideráveis. Segundo pesquisas científicas que analisaram grupos 

humanos no mundo todo, os traços genéticos presentes nos negros podem estar presentes em 
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grupos de brancos e vice-versa, quando mesmo dentro dos grupos de negros e brancos há 

consideráveis dessemelhanças.  

 Contudo, dizer quem “é ou não é” é uma tarefa muito complexa. Da mesma forma, 

comprovar que não existe raça como categoria biológica não resolve o problema do preconceito 

e do “racismo” a que estão submetidos os negros diariamente nem aplaca a perpetuação do 

estigma social a que são submetidos a tantos anos.  

Segundo o dicionário Priberam online (2013, p. 1) racismo é: 

 

1. Teoria que defende a superioridade de um grupo sobre outros, baseada num 

conceito de raça, preconizando, particularmente, a separação destes dentro de um país 

(segregação racial) ou mesmo visando o extermínio de uma minoria. 

2. Atitude hostil ou discriminatória em relação a um grupo de pessoas com 

características diferentes, notadamente etnia, religião, cultura, etc. 

 

  Portanto, o racismo tem a ver com a visão que hierarquiza raças entre superiores e 

inferiores e julga umas mais aptas que outras para dadas funções, como raciocinar, filosofar, 

fazer ciência; e outras para plantar, colher, correr, dentre outros, sendo essas habilidades 

determinadas por seus traços físicos e local de pertencimento geográfico.  

 A origem do racismo é muito nebulosa. Na visão de Anderson (2008, p. 199), o racismo 

surgiu entre aristocratas e “nobres” colonizadores que buscavam se distinguir dos escravizados 

africanos enquanto classe. Não tem relação com as origens do nacionalismo, embora quase 

sempre seja estimulado em discursos que reforçam esse aspecto. Também serviu para legitimar 

a “missão civilizatória” sob os “bárbaros” africanos que tiveram suas terras invadidas, seu povo 

massacrado, humilhado, preso e vendido como objeto em outro continente. Em suma, racismo 

como conceito histórico assumiu, desde o início de sua concepção, um caráter distinto e 

marcado por diferenças seja de classe, de cultura ou mesmo biológica e civilizacional. Além 

disso, foi utilizado como justificativa ideológica para exploração econômica de um grupo sobre 

outro. (SILVEIRA,1999, p. 124). 

 Discutir esses conceitos desarticulados da realidade histórica em que se aplicam é tarefa 

árdua, pois o controle político colonial dos países europeus sobre os africanos acabou, mas as 

visões pejorativas e discriminatórias não só persistem como se globalizaram e chegaram 

inclusive ao Brasil, país onde o racismo assumiu contornos próprios.  
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2.5  Relações Raciais e Etnia no Brasil 

 Não há uma maneira universal de construir a categoria social “raça” (GUIMARÃES, 

2002, p. 50). O Brasil, diferente das nações europeias, se constituiu a partir da mistura de 

variados povos e intensas trocas culturais. A mistura racial brasileira, fruto, em muitos casos, 

de estupros praticados pelos portugueses em larga escala contra as mulheres negras africanas e 

indígenas escravizadas, gestou o fenômeno da “mestiçagem”. Isso dificultou ainda mais a 

definição de um “estatuto ontológico” racial e a definição de raça como ocorre em outros 

lugares (GRIN, 2006, p. 44). O racismo, aqui, se manifesta de modo complexo e sutil, embora 

extremamente pernicioso à população negra. 

 O que define um branco, negro ou mestiço no Brasil é um critério social, subjetivo, 

variável dentro da sociedade e de acordo com o momento histórico. Desse modo, é possível 

dizer que os padrões mais ou menos subjetivos que definem negros, brancos, amarelos e índios 

são discordantes de acordo com o lugar de onde se observa ou mesmo quais traços são ou não 

marcadores sociais. Um mestiço brasileiro pode ser considerado apenas “latino” em 

determinado lugar dos Estados Unidos, por exemplo. Nesse mesmo país, fortemente marcado 

por um binarismo racial, um brasileiro pode ser chamado apenas de “negro” ou simplesmente 

de “brasileiro”. (HANCHARD, 2001). Esses mesmos marcadores variam radicalmente, por 

exemplo, se observados em países orientais. 

 Os negros são historicamente taxados por um olhar pejorativo no Brasil e, não raro, eles 

buscaram escapar dessa pecha, esquivando-se deste grupo. O negro aqui, assim como em outros 

cantos do mundo, era (ou é) associado à preguiça, lascívia e violência, enquanto os brancos à 

civilização, criatividade e intelecto. Não é de se estranhar a tentativa de muitos ex-escravizados 

tentarem “embranquecer” na pele e nos costumes. (HOUFBAUER, 2006, p. 281). 

   Estudiosos como Nogueira (1991) e, posteriormente, Fry (2005) advertem que as 

relações raciais no Brasil se dão muito mais pela aparência ou marca ou cor, do que pela origem 

ou sangue, como ocorre nos Estados Unidos. Consideram um fator determinante em suas 

análises que as relações raciais brasileiras são marcadas pela falta de “fronteiras rígidas”, o que 

transporta o debate para outro campo conceitual. Além disso, exige um arsenal específico para 

analisar o caso brasileiro e os fatores que levam a esse modo próprio de ver a questão. Contudo, 

esta pesquisa não terá tempo de se ater a essa riquíssima discussão teórica. Além do mais, dizer 

como se manifesta nossa identificação racial dá indícios de como surgiu, mas não resolve o 

problema do preconceito racial. É verdade que precisamos olhar para isso com cuidado, pois o 

descuido com esse problema pode gerar um falso binarismo racial, comum no hemisfério norte, 

mas improcedente no Brasil.  
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 Conceitos culturalistas como etnia, por exemplo, são interessantes por propor o resgate 

positivo de alguns elementos ancestrais de diversas culturas africanas. Ainda mais no Brasil, 

que a maioria dos negros perdeu grande parte de seus referenciais étnicos. De acordo com o 

Priberam online (2013, p. 1), etnia é “Agrupamento de famílias numa área geográfica cuja 

unidade assenta numa estrutura familiar, econômica e social comum e numa cultura comum”. 

O reforço positivo de aspectos culturais ancestrais como marcador político de pertencimento é 

de fundamental importância no Brasil; isso porque a alternativa pela via étnica é extremamente 

fecunda na tarefa de reabilitar a figura do negro na nossa história. E, como veremos adiante, a 

escola também tem papel fundamental neste processo. 

 Outra boa alternativa pode ser analisar “raça” articulada politicamente ao conceito de 

“etnia”, sem, contudo, cair em armadilhas “biologizantes” (racistas ou racialistas), mas como 

uma categoria puramente social e combativa, operável dentro do campo da resistência política 

e simbólica. 

 O antropólogo e professor congolês-brasileiro  Munanga (2003, p. 15), a respeito da 

identidade étnico-racial negra, alerta:  

 

A questão é saber se todos têm consciência do conteúdo político dessas expressões e 

evitam cair no biologismo, pensando que os negros produzem cultura e identidade 

negras como as laranjeiras produzem laranjas e as mangueiras as mangas. Esta 

identidade política é uma identidade unificadora em busca de propostas 

transformadoras da realidade do negro no Brasil. Ela se opõe a uma outra identidade 

unificadora proposta pela ideologia dominante, ou seja, a identidade mestiça, que 

além de buscar a unidade nacional visa também a legitimação da chamada democracia 

racial brasileira e a conservação do status quo. 

 
 O uso conjunto dos conceitos “etnia” e “raça” deve ser evidenciado por seu caráter 

político e é adotado aqui com uma confissão de parcialidade. É evidente que ambos, mesmo 

isoladamente, também escondem armadilhas e o perigo de essencialização. Contudo, se 

aplicados de maneira adequada e objetivada pelo investigador na pesquisa, tornam-se 

adequados para uma educação de enfrentamento antirracista, como veremos nos próximos 

capítulos. 

 Outrossim, o reconhecimento do protagonismo negro na construção do Brasil não 

advém somente das vias da cultura, da língua, das artes, das esculturas, da dança e da música. 

Embora esses aspectos merecidamente avultem diante de nossos olhos, é possível (e necessário) 

apontar as contribuições técnicas e científicas dos negros em outras esferas. A técnica do arado 

do solo tropical, a ciência médica através do conhecimento das plantas e seus princípios 

naturais, dentre outros, foram decisivos para a eficácia da empreitada colonial. Vale salientar 

que, embora ainda careça de maiores estudos, sem a reconstituição histórica e o reconhecimento 
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disto, incorre-se no persistente erro da “folclorização” da “cultura negra”, tão cara à academia 

e às escolas brasileiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 EDUCAÇÃO E LUTA 
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3.1  A opção por uma Educação Antirracista, intercultural crítica e decolonial 

 Como dito anteriormente, prevaleceu no Brasil um hibridismo racial diferente do 

ocorrido nos Estados Unidos e Europa. Nesses países, a genealogia ou a “gota de sangue” negro 

é decisiva para a definição de pertencimento racial1. Já no Brasil, os critérios de 

inclusão/exclusão historicamente foram e são atravessados por questões como classe e origem, 

permitindo a “negociação” da raça e a “fuga” de um lugar de desprestígio social. Desde o 

período colonial, é comum um negro liberto adquirir para si um determinado título de nobreza 

ou adotar hábitos, costumes e até vestimentas tipicamente brancas (ou da elite que era branca) 

como forma de angariar prestigio e respeito na sociedade escravocrata. Não raro, um negro 

forro enriquecido adquiria escravos. E isso não deve ser visto como demagogia, mas como uma 

forma de conquistar seu espaço − e mais renda ou simplesmente força de trabalho mais barata. 

(CHALOUB, 2010). 

 Essa condição gerou, no Brasil, contradições que perduraram até pouco tempo, como a 

ideologia da “democracia racial”, por exemplo. O mais célebre interlocutor dessa perspectiva 

foi Gilberto Freyre, que desenhou um país racialmente pacífico, onde cada estrato social 

cumpria um papel determinado e todos, juntos, conduziram a “nação” ao futuro. O reflexo disso 

na educação brasileira foi a negação do preconceito racial e a ausência de debates sobre o 

racismo estrutural (PINTO, 1987), além da defesa de uma nação única (a única no mundo) a 

viver um “paraíso racial”. Por esse motivo, as escolas só bem recentemente começaram a 

abordar o tema do racismo nas disciplinas escolares e, mais recentemente ainda, começaram a 

abordar o tema nas salas de aula de forma transversal, nas falas, nos hábitos e nos costumes de 

professores e alunos (TRINDADE, 1994). 

 Os reflexos do branqueamento como fuga da raça atravessam de ponta a ponta não 

apenas a “cor da pele” nas Universidades, mas seus hábitos e seus olhares colonizados sobre a 

História brasileira. Na educação brasileira, o negro só é representado nos livros de História 

quando se fala sobre a escravidão e, posteriormente, nas revoltas dos Malês e da Chibata, muitas 

vezes marcadas pela persistência de certos preconceitos e visões simplistas (BITTENCOURT, 

2009). Só mais recentemente, nos últimos dez anos talvez, com a lei 10.639/2003, é possível 

notar tímidas melhoras. (SANTANA, 2013).  

 

1  Embora esta pesquisa divirja sensivelmente das perspectivas analíticas e políticas de Magnoli, o escritor 

é feliz ao apontar uma guinada para o conceito de “etnia” entre movimentos políticos e cientistas sociais. Para 

mais informações, ver: MAGNOLI, Demétrio. Uma gota de Sangue: história do pensamento racial. São Paulo: 

Contexto, 2009, 113-188. 
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 A “hegemonia racial” da branquitude e seus privilégios impedem a constatação unânime 

deste problema e gera reflexos nocivos e imperceptíveis em jovens que ingressam nas 

instituições escolares públicas e privadas no Brasil (HANCHARD, 2001). Daí a imperiosa 

necessidade de uma educação antirracista, preocupada com a superação de estigmas raciais e 

que leve os conteúdos escolares para a prática cotidiana e afetiva dos estudantes. Naturalmente, 

são várias as fronteiras que precisam ser superadas, seja a dos livros e apostilas, as das falas e 

costumes ou a das interações, amizades e afetos. 

 Como veremos adiante, alguns pontos importantes dessa ordem são levantados pelas 

“Diretrizes para Educação das relações Étnico-raciais”, como a necessidade de se desfazer essas 

mentalidades preconceituosas, a superação do etnocentrismo e a desalienação dos processos 

pedagógicos. É necessário perder o receio de dizer orgulhosamente “sou negro!”. Além de 

reconhecer e combater a carga historicamente pejorativa atribuída à questão.  

 Da mesma maneira, é importante combater a afirmação de que “negros são racistas entre 

si” e observar o reconhecimento disso como reflexo de uma estrutura social racista hegemônica 

da branquitude. É importante criar estratégias como as que se seguem: combater o racismo e a 

discriminação que atingem não apenas negros, mas também (indiretamente) brancos e outros 

grupos étnico-raciais. O racismo, enquanto processo “estruturante”, afeta diferentemente cada 

grupo e por isso deve ser rechaçado por todos, tanto educadores quanto os demais membros da 

sociedade.  

  Para esta missão, essa pesquisa optou pela perspectiva da interculturalidade. Ela se 

caracteriza pela: 

[...] promoção deliberada da inter-relação entre diferentes grupos culturais 

presentes em uma determinada sociedade. Nesse sentido, essa posição situa-

se em confronto com todas as visões diferencialistas que favorecem processos 

radicais de afirmação de identidades culturais específicas, assim como com as 

perspectivas assimilacionistas que não valorizam a explicitação da riqueza das 

diferenças culturais (CANDAU, 2008, p. 51). 

 
 De todas as correntes multiculturalistas disponíveis e possíveis, a interculturalidade 

crítica é a que melhor se adaptada à realidade social e escolar brasileira e à visão aqui defendida. 

Isso não significa que as demais perspectivas sejam inválidas ou menos úteis. Elas apenas não 

são operacionalizáveis dentro desta proposta. A perspectiva intercultural crítica, no entanto, 

difere sensivelmente das demais, monocultural e multicultural. Isso porque a monoculturalista 

visa moldar os sujeitos a uma cultura comum (democracia racial). Já o multiculturalismo 

diferencialista reforça uma espécie de “nicho” cultural ou apartheid sociocultural dentro de um 

mesmo ambiente e, frequentemente, é acusado de tratar a realidade de forma estática e 
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essencialista. 

 Por essa razão, entende-se que em uma realidade tão diversa e atravessada de valores 

distintos como é da escola pesquisada, a interculturalidade crítica será a melhor adaptada para 

uma proposta diversa, integradora e respeitadora da igualdade de direitos de todos, inclusive do 

direito à diferença. Isso ocorre porque a perspectiva intercultural crítica procura analisar os 

pontos em comum, as diferenças e as contribuições constantes entre as culturas (jamais vistas 

como estáticas), sem perder de vista um olhar crítico denunciador e combativo dos preconceitos 

e injustiças históricas a serem reparadas no plano pedagógico. A perspectiva intercultural: 

[…] quer promover uma educação para o reconhecimento do “outro”, para o 

diálogo entre os diferentes grupos sociais e culturais. Uma educação para a 

negociação cultural, que enfrenta os conflitos provocados pela assimetria de 

poder entre os diferentes grupos socioculturais nas nossas sociedades e é capaz 

de favorecer a construção de um projeto comum, pelo qual as diferenças sejam 

dialeticamente integradas (CANDAU, 2008, p. 52). 
 

 Nesse sentido, a decolonialidade surge como um instrumento complementar e necessário 

para a operacionalização dessa iniciativa, porque a proposta da “interculturalidade crítica” e 

“decolonialidade”, defendidas de forma integrada por intelectuais como Caterine Walsh e Vera 

Candau, objetiva a superação não apenas do passado colonial, mas também a suplantação de 

uma psique construída e reproduzida sem grandes abalos até hoje (OLIVEIRA; CANDAU, 

2010, p. 15-40). Os questionamentos não se limitaram a meras denúncias das injustiças 

coloniais e exposição fria de dados factuais. As intervenções objetivaram uma “pedagogia 

decolonial”: 

[...]uma práxis baseada numa insurgência educativa propositiva – portanto, 

não somente denunciativa – em que o termo insurgir representa a criação e a 

construção de novas condições sociais, políticas, culturais e de pensamento. 

Em outros termos, a construção de uma noção e visão pedagógica que se 

projeta muito além dos processos de ensino e de transmissão de saber, que 

concebe a pedagogia como política cultural (OLIVEIRA; CANDAU, 2010, p. 

28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Currículo Básico 

 O dicionário Priberam online (2013, p. 1) traz entre as definições de currículo: “1. Ato 
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de correr: correria, curso; 2. Desvio para encurtar caminho: Atalho; 3. Descrição do conjunto 

de conteúdos ou matérias de um curso escolar ou universitário”. No entanto, o atual currículo 

de História do Estado do Rio de Janeiro, de 2013, não segue curso, nem caminho, mas 

“conceitos”. Ele pretende “[…] estabelecer uma base comum no currículo da rede estadual, que 

norteie e aproxime as atividades educacionais desenvolvidas em cada escola.”2 (RIO DE 

JANEIRO, 2011, p. 1). Isso fica patente já na introdução do texto, onde é possível ler que:  

 

O atual Currículo Mínimo procurou enfatizar os conceitos, vendo-os como peças 

chaves para a construção de uma perspectiva crítico-construtiva de conhecimento. 

Esse enfoque também almeja produzir efeitos na vida dos alunos ao dar importância 

às identidades dos sujeitos envolvidos no cotidiano escolar como cidadãos, como 

agentes de inclusão e de promoção social (RIO DE JANEIRO, 2011, p. 1). 
 

 Essa orientação visa tornar os estudantes protagonistas de seu próprio conhecimento. 

Além de reafirmar o papel ativo do professor, tanto na seleção dos conteúdos curriculares 

quanto na articulação desses conhecimentos em sala de aula. A própria página oficial da 

Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC-RJ) adverte que “a proposta curricular tem papel 

central na política de ensino do estado, com o diferencial da participação ativa dos professores 

da rede em sua construção” (RIO DE JANEIRO, 2015, p. 1). Essa participação se dá não apenas 

na formulação do texto, mas na sua efetivação em sala de aula. Como se lê na página da web: 

“Os conteúdos garantem o direito à aprendizagem e, ao mesmo tempo, reduzem a desigualdade 

entre as escolas, porque todos os alunos têm acesso ao mesmo padrão curricular” (RIO DE 

JANEIRO, 2015, p. 1). Isso significa que um aluno da rede estadual da cidade de Angra dos 

Reis, no Sul Fluminense, por exemplo, tem a possibilidade de aprender os mesmos conteúdos 

de um aluno da capital ou da cidade de Campos, no norte do Estado, tendo respeitadas suas 

especificidades culturais e regionais.   

 O currículo aberto, centrado na apreensão de “conceitos” (e não de conteúdos estáticos), 

permite aos professores relacionar seus conhecimentos na construção de um plano de aula que 

articule seus saberes de forma autônoma, embora com algumas reservas ao cumprimento dos 

“conteúdos” e “habilidades básicas”. Além disso, uma vez reconhecido que o conhecimento 

histórico não é nem nunca será neutro, mas um reflexo do tempo de seu interlocutor, pode-se 

deduzir que o currículo (avalizado na realidade escolar carioca) permite ao professor a justa 

adequação de seus valores e princípios teóricos à sua prática docente.  

 

2  Para mais informações, ver o  currículo básico da rede na página da Secretaria Estadual de Educação – 

Seeduc. Disponível em: <http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=374742>. E 

<http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=2413867>. Acesso em 06 de Abr. 2018. 
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 Em suma, a abrangência do “Currículo Mínimo” estadual do Rio de Janeiro é, 

simultaneamente, seu ponto fraco e forte. Isso porque a abertura para a inserção de conteúdos 

pelo professor no processo de seleção/exclusão de temas lhe dá a autonomia (teórica e 

ideológica) necessária para adequar-se à realidade local, mas também permite, por exemplo, a 

negligência de alguns aspectos considerados indispensáveis na formação do estudante da rede; 

razão pela qual o documento sofre algumas críticas.  

 Para a historiadora e especialista em educação Circe Bittencourt, o processo de seleção 

desses conteúdos significativos são inevitáveis. Também é “automática e esperada” a admissão 

de certas visões teóricas e historiográficas do professor. Para Bittencourt, “é com base em uma 

concepção de história que podemos assegurar um critério para uma aprendizagem efetiva e 

coerente.” (BITTENCOURT, 2009, p. 140). Cada escolha do professor implica uma renúncia 

e, necessariamente, a tradução em narrativa de determinada visão de mundo que o ajusta em 

uma corrente analítica, seja ela tradicionalista ou inovadora.  

 Por outro lado, o currículo básico estadual exige um “mínimo” de enfoques temáticos 

da História. No sexto ano, por exemplo, determina o estudo de “origem e desenvolvimento do 

ser humano”, “civilização na antiguidade: Egito e Mesopotâmia”, “Civilização Greco-romana: 

Grécia e Roma”. Fica a cargo do professor o preenchimento das “lacunas” históricas com 

conteúdos que o mesmo julgar pertinente. O programa não é específico sobre os conteúdos que 

o professor abordará dentro das temáticas, isto é, os eixos temáticos são abrangentes em 

conteúdos e simultaneamente pontuais em conceitos, estabelecendo, assim, uma negociação 

para o cumprimento das exigências curriculares e a alocação de visões teóricas.  

 No próximo item discutiremos se, dentro desse quadro de negociação e barganha, a 

História da África vem sendo trabalhada de forma efetiva na escola e se o currículo básico da 

rede estadual tem sido eficiente no cumprimento da lei federal 10.639/2003, que estabelece a 

obrigatoriedade do ensino de História da África nas salas de aula. Por fim, testar a hipótese de 

que esse tema vem sendo negligenciado no decorrer da formação escolar de nossos estudantes. 

Mas antes, é fundamental evidenciar algumas estatísticas que embasam essa pesquisa. 

 

 

 

 

3.3 Estatísticas recentes e alguns marcos legais da obrigatoriedade do Ensino de 

História da África e Afro-brasileira 
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  O Brasil registrou, no ano de 2015, a assustadora soma de 59.080 vítimas de homicídios 

(INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2017, p. 7). Os dados estão no 

“Atlas da Violência”, que mapearam essas ocorrências em todo país. O texto é categórico: “De 

cada 100 pessoas que sofrem homicídio no Brasil, 71 são negras. Jovens negros do sexo 

masculino continuam sendo assassinados todos os anos como se vivessem em situação de 

guerra” (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2017, p. 32). Segundo os 

mesmos dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em parceira com o Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), “os negros possuem chances 23,5% maiores de serem 

assassinados em relação a brasileiros de outras raças, já descontado o efeito da idade, 

escolaridade, do sexo, estado civil e bairro de residência” (INSTITUTO DE PESQUISA 

ECONÔMICA APLICADA, 2017, p. 32). O estudo aponta ainda o Rio de Janeiro como o 

Estado que mais registrou ocorrências de morte em razão de “violência policial”, seguido de 

São Paulo e Bahia (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2017, p. 22). 

Esses dados seriam suficientes para chocar qualquer país do mundo e levam a crer que o Brasil 

enfrenta um verdadeiro genocídio negro. Não obstante, é recorrente ouvir no senso comum que 

esses números são mera coincidência ou resultado de um “problema de classe social” e não 

sobre racismo ou genocídio de pretos. 

 Com o intuito de reparar algumas dessas maléficas injustiças, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB) foi alterada, em 2003, para a inclusão da histórica lei 10.639, que 

determinou que “Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, 

torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira” e indígena.3  No seu 

parágrafo primeiro a lei estipula que: 

 

O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos 

da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, 

a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e 

dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura 

negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade 

nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e 

política, pertinentes à história do Brasil (BRASIL, 2008, p. 1). 

 A mera definição legal, sem um plano de implementação, não garantia de imediato a 

 

3  Em 2008, a lei foi novamente modificada para a inclusão de ensino da História Indígena. Mais 

recentemente ainda, em 2018, o artigo que trata de bullying foi incluído para reforço do combate à discriminação 

nas escolas. Para mais informações, ver lei 10.639, art. 26 A, § 1, 2, 3, e Art.12, I a X. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9394.htm>. Acesso em: 25 Maio 2018. E também a lei que a 

modificou: lei 11.645/2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2008/Lei/L11645.htm#art1>. Acesso em: 25 Maio 2018. 
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plena efetivação curricular e pedagógica desses conteúdos pelas gestões escolares e pelos 

professores. Como se sabe, até muito recentemente, era possível apontar uma série de 

dificuldades que emperravam o processo de implantação da lei nos planos de curso e aulas dos 

professores em várias regiões do Brasil; tanto nas escolas quanto nas universidades e nos cursos 

de formação de docentes (SANTANA; LUZ;  SILVA, 2013). 

 Nesse sentido, as já citadas “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana”, 

instituídas pelo MEC, no ano de 2004, bem como as “Orientações e ações para a Educação das 

Relações Étnico-raciais”, de 2006, deram as diretrizes e caminhos pedagógicos a serem 

seguidos com o intuito de promover práticas educativas comprometidas positivamente com as 

relações étnico-raciais e com a luta antirracista. Vale destacar como pontos favoráveis nos 

textos, a valorização dos traços especificamente da “cultura negra” africana e afro-brasileira 

que os diferenciam das demais etnias que compõem o Brasil. Isso porque a notória tentativa de 

esvaziamento étnico dos escravizados também acompanhou um processo de perseguição em 

várias esferas da vida cotidiana dos negros no Brasil. Como se sabe, as manifestações artísticas, 

religiosas, culturais e simbólicas, que sucessivos governos brasileiros não conseguiram apagar, 

foram, posteriormente, sequestradas como “símbolos nacionais” e esvaziadas de seu caráter 

étnico africanos e afro-brasileiro. Nesse sentido, as normativas legais, bem como as orientações 

pedagógicas em questão, trazem importantes questionamentos sistematicamente invisibilizados 

por sucessivos governantes brasileiros, como o respeito à cultura originariamente africana e seu 

crédito na construção da identidade nacional.  

 Um dos esforços deste trabalho é contribuir para restaurar essas pontes; aparar arestas 

onde houver e buscar, em conjunto com os alunos, restabelecer esses lugares de pertencimento 

nos imaginários; ressarcir, dentro do possível, ao menos uma parcela da população negra 

negligenciada por uma educação racista e excludente. O reconhecimento de que a maior parte 

dos alunos das escolas públicas são negros e das dificuldades que encontram para continuar 

seus estudos é o gancho necessário para a introdução desta pesquisa. É interessante notar que 

as Diretrizes Nacionais para a Educação Étnico-racial e as “Orientações e ações para a 

Educação das Relações Étnico-raciais”, ao promoverem a luta contra práticas presentes no 

cotidiano escolar − como chacotas, apelidos, humilhações e o preconceito às religiões de matriz 

africana −, acabaram por indicar o ponto inicial desta pesquisa. 

 O segundo capítulo das “Orientações” trata especificamente do ensino fundamental. 

Nele é feita uma contextualização teórico-metodológica das escolas, de como deve ser o 

currículo, o ensino e a ação antirracista, respeitando princípios como a humanidade, a 
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alteridade, a interdisciplinaridade, a memória, a história e o saber, além da chamada “cultura 

negra”. Esses princípios são afixados para substituição e normatização em todos os planos 

pedagógicos e estipula um “plano de ação” a ser adotado nas escolas em todos os Estados e no 

Distrito Federal. Confere ainda aos estudantes o caráter de atores de seu próprio processo 

formativo e ao professor o papel de pesquisador de sua própria prática docente. 

 Essas medidas vinculam-se aos compromissos internacionais assinados pelo Brasil com 

a UNESCO, em 1960, e à Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, 

Xenofobia e Discriminações Correlatas, de 2001, que não serão detalhadas aqui. Veremos, 

adiante, os primeiros passos da pesquisa desenvolvida em parceria com os alunos de uma escola 

da rede estadual em Queimados, na Baixada Fluminense. 
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4 COLETA E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 4.1 A pesquisa-ação como opção para a horizontalidade 

 A metodologia adotada para essa atividade foi a pesquisa-ação. Essa escolha deriva da 

observação da natureza das exigências do Produto Acadêmico Final e da necessidade objetiva 

de fazer deste trabalho um estudo horizontalizado, em estreita parceria do professor-

pesquisador e alunos (ou atores).  

Segundo Michel Thiollent (1985, p. 20):  

 

[...] a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 

concebida e realizada em estreita associação com uma ação com a resolução 

de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 

representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 

cooperativo ou participativo.  
 

A pesquisa-ação não se limita a uma descrição factual do problema abordado e dos 

resultados obtidos. Ela só é possível a partir de extensas leituras que permitem ao observador 

empreender pequenas ações coletivamente debatidas com a finalidade de obter ações desejadas. 

Nesse sentido, os saberes formais/informais obtidos na experiência docente são fundamentais 

para o sucesso da pesquisa. 

Por outro lado, a pesquisa-ação só é possível se realizada em ambiente “colaborativo e 

agradável” do pesquisador com os atores ou participantes. É evidente que isto não se adquire 

em um dia ou em uma pesquisa, mas na conquista e manutenção diária do respeito, admiração 

e amizade dos alunos. Dessa maneira, é possível afirmar que essa pesquisa começou muito antes 

da escolha do tema ou mesmo da iniciativa de pesquisar com eles. Ela começou no primeiro 

contato com as turmas, em 2016, no oitavo ano, com a construção de afinidades e com a 

observação da realidade daqueles jovens. 

O primeiro passo dessa pesquisa envolve um diagnóstico da realidade. Detecção que só é 

possível se as demandas dos estudantes forem observadas com cuidado. Os jovens selecionados 

são alunos de duas turmas 901 e 902, do nono ano do ensino fundamental do Colégio Estadual 

Dom Bosco. A maioria deles é residente da carente cidade de Queimados, na Baixada 

Fluminense. A pesquisa se concentrou no trabalho com quase todos os alunos da turma, 

garantindo, contudo, a privacidade e autonomia de todos para participar ou não da atividade 

(que não valeria pontos). 
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A primeira parte desse estudo consiste na fase exploratória. A etapa de conversas e de 

observação dos “quereres”. Através dela, foi diagnosticado que os alunos reagiam de maneira 

muito incômoda às constantes brincadeiras envolvendo seus traços mais específicos. Um nariz 

achatado, um cabelo crespo, a pele escura, a magreza ou a gordura, a voz fina ou mais grossa 

e, enfim, os vários marcadores sociais que definem suas singularidades e subjetividades. Esses 

jovens sabiam o que queriam: aceitação (individual e coletiva). Talvez mais deles próprios que 

dos outros. 

Sem uma entrevista diagnóstica ficaria difícil saber o que cada um queria e estipular quais 

ações seriam empreendidas para transformar essa realidade. Também seria difícil confirmar a 

suspeita de que os alunos sabiam muito pouco ou nada sobre o continente africano. Foi então 

que se optou pelo primeiro passo através de um questionário de dez perguntas. Um método um 

tanto conservador, mas capaz de garantir certa autonomia e privacidade nas respostas. Todos 

os questionários foram respondidos sem identificação nominal e com perguntas abertas e 

respostas livres. O intuito foi deixar o participante liberado para argumentar da melhor forma 

que o satisfizesse. A opção por um número reduzido de questões foi determinada pela 

necessidade de não os fadigar e, com isso, correr o risco de comprometer a qualidade das 

respostas.  

Imagem 1 – Modelo de questionário da primeira diagnose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

    Fonte: O autor, 2017. 

 

 Imagem 2 – Modelo de questionário da primeira diagnose (verso) 
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    Fonte: O autor, 2017. 

 

 O questionário inicial foi analisado de maneira quantitativa e qualitativa em conjunto. 

Para a antropóloga Goldenberg (2007, p. 62):  

 

A integração de pesquisa  quantitativa  e  qualitativa  permite  que  o  pesquisador  

faça  um  cruzamento   de suas  conclusões  de  modo  a  ter  maior  confiança  que  

seus  dados   não   são  produto  de  um  procedimento  específico  ou  de  alguma  

situação  particular.  

 

Na análise quantitativa do questionário inicial, definiram-se questões de ordem numérica 

e categorizadas. Foi demonstrado que a média dos alunos das turmas estava na faixa etária de 

16 anos. A maioria simples identificada ao gênero feminino e sexo mulher. A maioria absoluta 

declarou sua raça ou cor como “morena”, “branca” e “negra”. Além disso, e conforme se 

supunha, quase unanimemente os alunos confessaram ausência total ou parcial de contato com 

conceitos/conteúdos curriculares de História da África. Por fim, a experiência com 

discriminação ou racismo nas respostas foi bem dividida: metade afirmou nunca ter sofrido; 

outra parte afirmou tê-lo presenciado; e um número muito pequeno admitiu tê-lo praticado.  

Em seguida, o mesmo questionário foi analisado também qualitativamente para 

identificação da natureza e detalhes das deficiências nos conceitos relacionados ao tema do 

bimestre (e de experiências com racismo). Tema esse que seria trabalhado na pesquisa e 

influenciaria a elaboração de atividades pedagógicas com o intuito de promover, no aluno, uma 

análise crítica de sua própria realidade e, consequentemente, sua transformação. Nessa parte, a 
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triangulação da pesquisa quantitativa com a qualitativa foi importante por demonstrar 

satisfatoriamente as preconcepções, impressões, demandas, anseios e expectativas de cada 

aluno com relação à temática. A partir dela, foi possível estabelecer muitos “nortes” para o 

início da atividade. 

Em seguida, foi estabelecido, em respeito ao cronograma escolar, que a ação se 

desenvolveria em no máximo cinco aulas − sendo a primeira aula de aplicação do questionário 

−, estendida por mais 1 dia, caso necessário. Com base nisso, foram elaboradas as 

“intervenções”. No decorrer dessas aulas, os participantes seriam expostos a vários assuntos 

como “colonização”, “descolonização”, “neocolonialismo”, “estereótipos”, etc. Além disso, 

trariam suas próprias demandas a serem discutidas, ressignificadas ou assimiladas por todos. 

Na aula após a aplicação do questionário inicial, os estudantes tiveram (inédito para 

maioria) contato com o continente africano antes e após o processo de colonização. Observaram 

também o mapa étnico e as diferentes configurações políticas dos países durante todo esse 

processo. Eles também foram expostos a uma série de imagens de cidades e regiões sem saber 

que se tratava da África. Indagados sobre a localização das regiões, a maioria deles arriscaram 

países e regiões ricas e desenvolvidas do centro do capitalismo e demonstraram muita surpresa 

ao saberem que esses lugares, na verdade, ficavam no continente – e não país – africano.  

Na aula seguinte, foram trazidas imagens de deuses de matrizes religiosas gregas, célticas, 

judaicas e, por fim, africanas. Através de debates que se desenrolaram por toda a intervenção, 

os alunos verificaram o próprio olhar “colonizado” que possuíam e puderam questionar os 

motivos de tanto espanto com os deuses de matriz religiosa africana (tão comuns no dia a dia 

das cidades brasileiras) e porque divindades “importadas” como Thor4, por exemplo, não lhes 

causava horror algum. 

Na semana seguinte, por demanda dos próprios participantes, foram exibidos vídeos sobre 

o racismo velado, racismo aberto, racismo institucional e discurso meritocrático. Os 

participantes discutiram sobre as dificuldades de conquistar certos patamares sociais que os 

brancos conseguem com mais facilidade. Os vídeos e a discussão emocionaram muitos deles, 

incluindo este professor-pesquisador. 

Uma semana depois, os alunos foram expostos ao vídeo “Fotografias de um genocídio, 

as mãos cortadas do Congo”, da página “Playground BR”, do Facebook, especializada em 

abordar temas polêmicos da atualidade, como racismo e preconceito religioso. Após a exibição 

 

4  Os participantes da pesquisa demonstraram muita empolgação com o ator Chris Hemsworth, que deu 

vida ao personagem cinematográfico hollywoodiano “Thor”, de 2011, do diretor Kenneth Branagh. Como se sabe, 

“Thor” originalmente é o deus do trovão na mitologia céltica. 
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do vídeo, os alunos também receberam recortes de quadrinhos do “Tintim no Congo”5, que 

mostrava o jovem repórter chegando ao continente para “educar” os nativos e ajudá-los em 

diversas aventuras. O choque com o vídeo anterior foi imediato. O discurso dos quadrinhos 

repleto de figuras de negros em situações ridículas, bestializados e docilizados, além de chavões 

e da batida ideologia colonial civilizadora da “barbárie” logo entrou em xeque na sala de aula, 

gerando alguns comentários revoltados. Os atores demonstraram profunda insatisfação com 

pesadas cenas de pessoas mutiladas frente às dóceis imagens que viram nos HQ's. Por fim, a 

representação simbólica dos negros foi discutida. As caricaturas que os representavam com 

comportamento infantilizado, com beiços enormes e olhos esbugalhados, foram usadas para 

questionar o jeito pejorativo como o negro é visto nos desenhos animados e nas mídias de um 

modo geral. Via de regra, os participantes puderam questionar os diferentes discursos sobre a 

colonização na África e estabelecer comparações com seu capital cultural e simbologias 

próprias. 

Na última intervenção, uma nova conversa foi desenvolvida, e os participantes – visto a 

forte adesão à aula anterior – fizeram um novo quadrinho, por sugestão do professor. A proposta 

foi “reescrever as histórias de Tintim”. Nesta atividade eles deveriam representar a si mesmos 

ou personagens fictícios em situações relacionadas aos conteúdos abordados, a situações de 

racismo e o modo como lidavam com a problemática. O intuito da atividade foi verificar como 

eles se representavam e de que maneira retiveram os conteúdos das aulas. Além disso, a escolha 

por um método alternativo de avaliação surgiu da própria demanda dos participantes que não 

queriam mais uma atividade tradicional − não queriam escrever. Os resultados, bem como sua 

interpretação mais detalhada, são conteúdo do próximo subcapítulo.  

Conforme advertido no item anterior, a proposta de intervenção respeitou os princípios 

filosófico e prático da “interculturalidade crítica” e “decolonialidade” como instrumentos de 

intervenção concreta. No conjunto das aulas, foram discutidos assuntos caros ao dia a dia dos 

participantes. Temas como violência, racismo, homofobia, gordofobia, xenofobia, preconceito 

de classe e religioso, dentre outros. Abordagens que colaboraram para desfazer mentalidades 

colonizadas e visões pejorativas de si e dos outros comumente naturalizadas no processo 

educativo tradicional.  

 

5  Alguns célebres  quadrinhos de “Tintim”, criado  em 1929, pelo autor belga Georges Prosper Remi, 

conhecido como Hergé, foram utilizados para aproximar os alunos da experiência colonizadora no Congo belga. 

Foram estabelecidas comparações entre a história infantil e a realidade cruel dos colonizados. Também foram 

apresentadas algumas estratégias de resistência adotadas pelo povos dominados para desconstruir a falsa ideia de 

pacifismo diante das injustiças sofridas. O recurso foi muito bem-aceito e, por fim, gerou uma atividade dos 

próprios alunos que segue em anexo a esta pesquisa.  



31 
 

 

A utilização de ferramentas lúdicas como vídeos interativos, fotos, mapas da África (antes 

e após o processo de colonização) e até “memes” e quadrinhos foi outra preocupação especial 

nessas intervenções. As atividades tentaram ao máximo respeitar o desejo dos alunos por aulas 

mais “atrativas” e “lúdicas” e, por vezes, arrancaram boas risadas, tanto deles quanto deste 

professor/pesquisador. Em suma, o intuito de atividades dessa natureza foi assegurar a boa 

retenção dos assuntos; verificar a transformação de mentalidade dos atores e testar o nível de 

rompimento com mentalidades subalternizadas, comum em países ex-colonizados, como o 

Congo e até mesmo o Brasil. 

Por fim, um novo questionário diagnóstico, com as mesmas perguntas do primeiro, foi 

elaborado também com objetivo de verificar a retenção dos conceitos e conteúdos. Essas 

perguntas também tiveram o intuito de quantificar, com mais precisão, as 

transformações/manutenções de determinados pensamentos e condutas após a experiência das 

intervenções. Os resultados obtidos novamente foram interpelados por interpretações 

qualitativas e quantitativas. 

 

4.2 Estatísticas e interpretação dos dados 

 Os primeiros dados da pesquisa foram coletados em 19 de outubro de 2017, com   

voluntários das turmas 901 e 902, do nono ano do Colégio Estadual Dom Bosco. Das dez 

perguntas do questionário, as três primeiras trataram da composição das turmas por idade, sexo, 

gênero6  e raça ou cor. As questões tinham o objetivo de traçar o perfil etário e racial espontâneo 

da turma. A opção pelo espaço reservado para respostas livres permitiriam manifestações 

abertas dos participantes. 

 O questionário diagnóstico apresentou equilíbrio e adequação da idade à série da 

maioria simples deles. O índice apontou que, na ocasião, os participantes possuíam em torno 

de 15 e 16 anos (cerca de 61%). Do total, outros 12 (25%), estavam abaixo da idade média da 

turma. Por fim, 7 participantes (ou 13,4%) estavam fora da série adequada para a idade. No 

 

6 Os mesmos demostraram dificuldade de articular os conceitos de “sexo” em relação a “gênero”, sendo 

necessária a intervenção do pesquisador. A pauta foi deixada de lado na pesquisa sob risco de incorrer na imposição 

unilateral de um conceito aparentemente estranho à realidade deles. De acordo com a pesquisa, todos os 

participantes alegaram espontaneamente a cisgeneridade, ou seja, a adequação do sexo biológico com o gênero 

socialmente manifestado. Isso de maneira alguma significa (como nos mostra a experiência diária nas salas de 

aula) que não haja nessa composição alunos que não se adéquam nesses signos e, contudo, não se sentem 

encorajados ou livres para manifestar sua identidade transgênera, bissexual, homossexual ou assexual. A opção 

por omitir o signo corresponde à necessidade de lutar em uma única frente com dedicação total: a questão racial. 

Além disso, a questão da trans/cisgeneridade dada sua urgência merece mais estudos e atenção, razão pela qual 

deve aparecer em uma pesquisa específica. 
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gráfico 1, abaixo, é possível identificar a heterogeneidade da turma em relação à idade e à 

diferença de sexo e gênero por identificação espontânea:  

 

Gráfico 1 – Relação de Idade e Série por Sexo e Gênero 

 Fonte: O autor, 2017. 

 

  Os dados apontam que, na pesquisa, o número de mulheres superou o montante de 

homens; contudo, eles eram maioria entre os alunos de idade mais avançada na classe. É 

importante frisar que muitos ali cursavam o nono ano do ensino fundamental pela terceira ou 

quarta vez consecutiva e isso pesava nas aulas. Em uma pesquisa-ação eficiente, os saberes 

informais não devem ser desprezados, mas evidenciados e articulados à pesquisa. A constatação 

do desconforto com relação à idade/série não aparece nos dados, mas era facilmente detectada 

através da observação dos semblantes desses jovens. Dito de outra forma, o assunto 

visivelmente os constrangia.  Além disso, o contato com “chão da escola” mostrou que o 

convívio de jovens de idade mais avançada (17 e 18 anos) com estudantes mais novos (13 à 16 

anos), por vezes, gerava nos primeiros um sentimento de fracasso, frustração e inferioridade. A 

experiência negativa de ver amigos avançando nas séries escolares, deixando-os para trás, 

possivelmente marcou negativamente a autoestima daqueles jovens, quando não os tornaram 

alvos de brincadeiras e chacotas dos demais alunos. 
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 O gráfico 2, abaixo, aponta alguns dados interessantes com relação à autoidentificação 

por raça ou, no caso de alguns deles, cor. O cálculo estatístico é aproximado. Nele é possível 

notar que cerca de 40,4% (21) dos pesquisados, na ocasião da consulta diagnóstica, se 

identificaram como “morenos”. Pouco mais de 21,2% (11) se consideravam “negros” e algo em 

torno de 19,3% (10) se viam como “brancos”. Além disso, outros 9,6% (5) se disseram 

“pardos”. Autodeclarados “pretos” somaram 2 participantes, o que equivale a cerca de 3,8% do 

total. Demais grupos somaram isoladamente 1 participante cada, é o caso de “marrom”, 

“negão”, “raça humana”, que juntos compuseram 5,7% de toda a turma. 

 

Gráfico 2 – Composição racial das turmas em 19 de Outubro de 2017 

   Fonte: O autor, 2017. 

 É importante destacar a persistência da identificação racial “moreno” e “pardo”, 

amplamente debatidas no Brasil e que sinalizam para a histórica negação da autodeclaração 

“negro”, altamente carregada de sentido negativo. Isso explica também a baixa adesão ou 

identificação com essa categoria racial quando um rápido golpe de vista na sala diria o contrário. 

Essas concepções possivelmente reforçam a fuga da negritude, socialmente subalternizada, e a 

estratégia de “barganha” dos jovens com a própria raça, para se esquivarem do preconceito7. 

Com base nisso, é possível afirmar, já nesta parte inicial da primeira diagnose, que a ideologia 

 

7  Para mais informações sobre as diferentes variações de cor  identificadas  no  Brasil,  ver  a  Pesquisa 

Nacional por Amostras de Domicílio PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE 1976. 

Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=759>. Acesso 

em: 21 Abr. 2018.  
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do branqueamento e da mestiçagem estavam patentes na mentalidade dos participantes. Afinal, 

de que outra maneira apenas dez alunos se autodeclarariam negros quando um simples golpe 

de vista mostrava o contrário? Por outro lado, é importante destacar também que as raças 

“negro” e “branco” apareceram quase empatadas em terceiro e quarto lugar, com 

respectivamente 11 e 10 participantes, o que inclusive pode ser interpretado como uma leve 

alteração no paradigma racial brasileiro para um modelo mais próximo do binário encontrado 

nos EUA, por exemplo.  

 A afirmação da tímida mudança para uma relação racial binária, embora com poucas 

garantias de efetividade, também foi observada nas expressões, gestos e falas comumente 

manifestadas pelos participantes: “passou de branco é preto!”, “não sou mulato, mulato é mula”, 

“sou negão!”, “pretinho gostoso”, dentre outros bem-humorados eufemismos. Embora muitas 

dessas falas estejam pautadas por imaginários distorcidos, alguns até preconceituosos, é 

possível inferir que elas escondem um modesto e ainda incipiente (re)descobrir do valor de ser 

negro. É evidente que a esta altura da pesquisa não seria possível dizer que esses números 

resultam da intervenção em curso, uma vez que ela mal havia começado; contudo, sem dúvida, 

contribuíram num sentido mais amplo para a correta colocação do problema e transformação 

proposta na pesquisa. 

 Por outro lado, também houve vozes contra a própria noção de “raça”. Um determinado 

participante respondeu a questão sobre sua identificação com a frase: “quem tem raça é 

cachorro!”. Arrematando com a frase: “Somos todos humanos!”. É difícil e até mesmo 

improvável dizer que esta resposta deriva do paradigma científico atual que determina a 

unicidade da raça humana, independente do tom de pele e demais características físicas 

socialmente atribuídas a este ou aquele grupo. No entendimento desta pesquisa, ela vem de 

concepções revisitadas do “mito da democracia racial” que persistem na nossa sociedade. Essa 

ilusão, legitimada no discurso liberal burguês pela afirmação “somos todos iguais”, não passa 

de uma frase de efeito historicamente usada para justificar a ideologia da meritocracia e a 

submissão dos pretos e pobres brasileiros. 

  O gráfico 3 traz o quantitativo de participantes que afirmaram, na terceira, quarta e 

quinta perguntas do questionário, terem contato com conceitos ou conteúdos de “História da 

África” na escola e fora dela, além da natureza dessa aproximação. Os participantes também 

foram inquiridos, nas questões seis e sete, sobre seus contatos com temáticas sobre a Ásia e o 

Oriente Médio. Estas questões foram incluídas em respeito ao cargo deste pesquisador e ao 
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compromisso com a aplicação dos conceitos e conteúdos do currículo básico.8  As perguntas 

tiveram o objetivo de aguçar as lembranças dos estudantes sobre o continente e propor a 

exploração do tema entre eles. Vejamos o gráfico: 

Gráfico 3 – Contato geral com o conceito de “África”/ Nível de contato com o conceito 

de “África”/ Locais de contato com o conceito de “África” 

 Fonte: O autor, 2017. 

 

 O gráfico à esquerda mostra que 43 participantes (82,7%) tiveram algum tipo de 

contanto com o tema. De acordo com as respostas à quarta pergunta do questionário, 31 (ou 

59,6%) dos 43 tiveram contatos plenos com o assunto e ainda foram capazes de formar opiniões 

a respeito. Outros 12 (23,2%) participantes demonstraram ter contato parcial com o assunto, 

embora não tenham sabido expressar a natureza ou origem dessa experiência. Nesta fase do 

levantamento, não se buscou destacar a natureza desse contato, ou seja, se negativo ou não. Os 

itens da esquerda e no centro do gráfico ainda mostram que outros 7 alunos (13,4%) não 

responderam à pergunta, o que pode indicar o não entendimento da questão ou apenas o 

desinteresse em respondê-la. Por fim, 2 (3,8%) deles alegaram nunca terem ouvido falar do 

conceito de “África”, seja o continente, os países, os povos, a cultura ou quaisquer outras 

variações da temática. A afirmação de “total desconhecimento” pode ser entendida à luz de 

inúmeras variáveis, como desconhecimento real sobre o assunto, desinteresse, ironia e 

sarcasmo, deboche com a pesquisa, dentre outros, não sendo possível demonstrar com 

segurança as motivações para tal resposta. 

 

8  O currículo básico exige, para a integralização das habilidades e competências do 3º bimestre letivo, a 

aplicação dos conteúdos da “descolonização Afro-asiática” e os “conflitos no Oriente Médio”. As questões que 

não se referiam ao tema de África não foram alvo de maiores questionamentos além deste gráfico. Esta análise 

teve unicamente o papel de agir em acordo com as portarias exigidas pela secretaria de educação do Estado do Rio 

de Janeiro. A melhor abordagem deste problema exigiria uma investigação mais detida e invariavelmente de mais 

tempo e leitura, a que esta pesquisa não poderá se dedicar. 



36 
 

 

 O item gráfico à direita ainda mostra o quantitativo de participantes que afirmam já 

terem tido contatos com o assunto na escola e os que formaram suas opiniões e conceitos em 

outros locais e/ou em circunstâncias diversas. Deste montante, 26 (ou 60,5%) participantes 

afirmam ter ouvido o tema na escola. Dentre eles, 3 afirmam ter tido contato com o assunto nas 

aulas de história e 5 na aula de geografia. Em um dos questionários, por exemplo, o participante 

nº 19 − turma 901, homem, “pardo”, 15 anos − afirmou, provavelmente tendo como base uma 

aula de história: “Eu já aprendi que um dos territórios da África foi disputado pela Alemanha e 

a União Soviética. Isso desencadeou a Primeira Guerra Mundial.” Assim como – provavelmente 

– ocorreu neste relato, os participantes naturalmente podem ter apresentado relatos confusos ou 

embaralhados de suas memórias. Embora não seja possível definir com segurança de quais 

disciplinas partiram as demais 17 referências, a mera menção a respeito, já demonstra pelo 

menos o domínio de certos conceitos e a operacionalização de assuntos sobre o tema, sejam 

eles corretos ou não. Por menor que seja a informação, ela é relevante na construção do 

aprendizado. É o que ocorre com as prováveis menções à disciplina de Geografia. Os alunos 

afirmaram ter aprendido a localizar a África no Mapa e identificar os climas na região. Essa 

simples referência já impede, por exemplo, o equívoco muito comum entre os estudantes de 

confundir o continente africano com a África do Sul, país sul-africano. É evidente que traçar o 

caminho de contato com determinado assunto na memória é um processo complexo e 

impreciso; contudo, a pergunta tinha o objetivo de forçar o questionamento de onde e em que 

condições surgiram essas informações na consciência dos jovens. 

 Avançando na interpretação das perguntas da diagnose inicial, o total de 23 (44,2%) dos 

que mencionaram conhecer algo a respeito da África afirmaram que isso modificou a forma 

como eles enxergavam o continente; entretanto, quando perguntados qual a natureza desta 

visão, as menções foram as mais variadas possíveis. Outros 14 (26,9%) alegaram que não 

influenciava em nada. Por fim, 15 (28,9%) disseram que não sabiam ou não opinaram, dentre 

esses estão os que não responderam à questão anterior. 

 Com relação à interpretação das respostas sobre o que os participantes sabiam de África, 

optou-se por subdividir e quantificar as menções, palavras ou “conceitos” usadas por eles em 

dois campos: “termos positivos” e “termos negativos”. Desta maneira foi possível compreender 

a natureza qualitativa dessas opiniões e quais os imaginários que permeavam sua construção de 

sentido, para, com isso, elaborar uma intervenção mais eficaz na correção das distorções. É 

importante salientar que a interpretação dos conceitos perpassa a noção deles enquanto 

estruturas em constante transformação na cabeça dos indivíduos, não só os da pesquisa. No 
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momento desta coleta o que ocorreu  foi apenas um necessário “recorte provisório” funcional 

para este estudo.  

 É importante enfatizar que a educação tem como um de seus papéis o constante ato de 

criação/recriação de aprendizados e conhecimento(s). É preciso reconhecer o humano como 

“ser consciente do próprio inacabamento” e passível de constantes transformações (FREIRE, 

1996, p. 21). No momento da coleta e análise desses termos, já se tinha em mente que eles 

poderiam tranquilamente ser transformados e/ou superados posteriormente – razão pela qual 

não só esta pesquisa, mas toda educação é possível. Na ocasião da diagnose, a atribuição de 

quaisquer adjetivos ou conceitos à África, de maneira alguma, significou a interpretação deles 

como inalteráveis. Eles apenas deram os elementos necessários para a construção de um plano 

de ação (sempre) provisório e condizente com a realidade pesquisada. Vejamos a tabela a 

seguir, que aborda estatisticamente o assunto: 

 

Tabela 1 – Variação dos termos e respostas atribuídos ao conceito África9 

  TERMOS POSITIVOS DAS RESPOSTAS   TERMOS NEGATIVOS DAS RESPOSTAS 
 

RESPOSTAS EM GERAL 

 

Negros 
País 

 

12 

10 

 

Fome 

Pobreza 

 

26 

17 

 

Respostas Negativas 

Respostas Positivas 

 

31 

  4 
Crianças   5 Sofrimento 15 Respostas Positivas e Negativas   8 
Animais   3 Miséria   6 Respostas Neutras   9 
Continente 

Bonita 

  3 
  2 

Tristeza 

Seca 

  4 
  3 

Nenhuma Resposta 

TOTAL 

  0 
52 

Cultura 

Dança 

  2 
  2 

Racismo 

Canibalismo 

  3 
  2  

Grande   2 Discriminação   1 TERMOS DIFERENTES 

Trabalho 

Exótico 
  2 
  1 

Dor 

Escravidão 

  1 
  1  

Futebol   1 Feiura   1 NEGATIVO                                17 

Índios 
Lindos 

Qualidade 

  1 
  1 
  1 

Humildade 
Irracionalidade 

Simplicidade 

  1 
  1 
  1 

POSITIVOS                                18 

Savana 

Seleção Africana 

  1 
  1 

Mato 

Violência 

  1 
  1  

Riqueza   1    
     
TOTAL 51 TOTAL 85  

   FONTE: O autor, 2017. 

 

 Do total de 43 participantes que afirmaram, na diagnose, terem conceitos 

preestabelecidos sobre África (seja o continente, o país ou uma ideia abstrata), 72,1% deles, o 

equivalente a 31 participantes, deram respostas de acordo com o senso comum negativo. O 

montante somou quase 8 vezes o número total de respostas exclusivamente positivas: 9,3% ou 

 

9  Até então, ainda não era possível concluir com exatidão se todas as vezes que os participantes 

mencionaram a palavra “negro” o fizeram com um intuito de elogio ou de ofensa. Espera-se que mais à frente seja 

unicamente como elogio e demonstração de orgulho. O termo exótico pode ser apontado como possível desvio de 

padrão.  Seria precipitado exigir dos alunos conceitos politicamente mais corretos. A mera menção deste termo e 

não “irracionais” ou “bárbaros” já pode ser considerado positivo. Termos como simplicidade e humildade pode 

ter sido utilizado como sinônimo de pobreza.  
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4 participantes. Descartadas as respostas simultaneamente positivas e negativas: 18,6% ou 8 

pessoas. As respostas indeterminadas ou neutras de 9 participantes não entraram nesta 

contagem. O total de menções diferentes em ambos foram de 17 negativas e 18 positivas. 

 O número total de recorrência de menções depreciativas, 85, superaram 

consideravelmente o montante de 51 positivas. Para se ter uma ideia, apenas as três primeiras 

menções negativas nas composições das respostas (fome: 27, pobreza: 17 e sofrimento: 15) 

superam o número absoluto de positivas. Em suma, a maioria dos relatos generalizavam toda 

África à precária situação de miséria de alguns países ou regiões. Grande parte deles 

demonstraram profunda preocupação com as crianças e com a fome no continente. Em parte, é 

possível afirmar que isso se justifica pela já mencionada confusão recorrente entre continente 

africano e o país ao sul de mesmo nome. Além disso, é possível dizer que os participantes 

dificilmente se comoveriam caso soubessem que esta situação não se estende a todo continente, 

mas a alguns países, cidades ou regiões, assim como ocorre na América ou mesmo no Brasil, 

por exemplo. 

 De acordo com a resposta da questão cinco, 14 (26,9) participantes ratificaram sua 

indiferença para com o continente, alegando que o conhecimento sobre o mesmo não influencia 

em suas visões sobre o planeta. Tal dado demonstra, dentre outras possibilidades, uma provável 

não-influência, a má absorção dos conceitos e conteúdos ou mesmo a indiferença em relação 

ao tema. Outros, 15 alunos (28,9%) afirmaram não saber ou não responderam à pergunta; dentre 

eles, evidentemente, os que não deixaram suas opiniões. Por fim, outros 23 participantes 

(44,2%), do total de 52, afirmaram se sentir afetados pelos problemas sociais e humanitários 

vividos na África, embora nenhum tenha feito uma crítica à mesma situação encontrada em 

diversos locais do próprio país.  

Dentre eles, a participante nº 4 da pesquisa − mulher, “morena”, de 16 anos −, turma 

901, perguntada se aprendeu algo ou ouviu falar de África respondeu: 

Não aprendi nada na escola sobre África, mas ouvi falar que lá é um lugar 

onde só ver sofrimentos, dor e etc… 

 

  Já a participante nº 8 − mulher, “morena”, 18 anos −, turma 901, disse: 

Não… mais já ouvi falar que lá e muito sofrimento pois muitas pessoas passa 

fome e algumas até morre por causa disso. 

 A participante nº 16 – mulher, “morena”, 15 anos −, turma 902, vai além: 

Já ouvi falar na escola. Mas, não especificamente. Mas, lembra meu passado, 

quando minha mãe não tinha o que dar de comer para eu e minhas irmãs.. 

Graças a Deus isso é passado e hoje ele me da fatura em minha mesa, em meus 

armarios, panelas e geladeira. 
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 Tais falas levam a crer que essas opiniões são meras reproduções acríticas e 

influenciadas pela mídia de massa e por experiências pessoais marcantes. De um modo geral, 

todas as respostas positivas apontavam para um instinto de caridade e valorização da vida, da 

família, da religião cristã e da fartura alimentar daqui frente à escassez,  mortes, miséria, 

feitiçaria e violência atribuídas à África. Exemplos muito comuns disso são relatos como o da 

participante nº 11, turma 901, mulher, “branca”, 15 anos: 

 
Não ouvi muita coisa, mas o que eu já ouvi é que é um lugar muito pobre, 

onde falta muita coisa. Pessoas vão até lá vão lá para ajudar. Já ouvi que a 

igreja católica joga alimentos do alto, porquê se eles decerem são mortos. 

 

 Em vista disso, é possível afirmar, com segurança, que o imaginário comum de quase 

todos os participantes estava completamente consonante às visões e estereotipias mais comuns 

sobre a África. Seja por influência das mídias televisivas e jornalísticas, seja pela ótica religiosa 

cristã ou por quaisquer outros agentes formadores de opinião. A África, quando aparece na 

visão de mundo dos jovens, é sempre como um lugar de extrema pobreza e violência. Pode-se 

dizer que esses dados foram decisivos para a elaboração dos planos de aula sobre História da 

África, desenvolvidos nas intervenções que viriam em seguida.  

 As questões seis e sete trataram especificamente do Oriente Médio e de um modo geral 

demonstraram que o desconhecimento da maioria dos alunos a respeito da História e Geografia 

dos países e continentes vai muito além do local de origem de seus ancestrais. O resultado da 

análise destes dados coletados não serão tratados aqui a fim de não tornar a narrativa mais 

exaustiva.10  

 Nas questões oito a dez os participantes foram questionados sobre suas experiências 

com o racismo. A riqueza de detalhes destas perguntas também foi fundamental para o 

desenvolvimento das aulas/intervenções nesta pesquisa-ação. O gráfico a seguir apresenta 

indicadores interessantes sobre como o racismo opera na sala de aula por se assemelhar ao que 

ocorre na sociedade brasileira. O mesmo gráfico forneceu elementos suficientes para a 

preparação inicial da abordagem do tema da terceira aula nas intervenções com os participantes.  

 

10  Apenas oito participantes afirmaram conhecer plenamente o conceito de Oriente Médio. Outros quinze 

afirmaram já terem ouvido falar, mas não foram capazes ou não quiseram opinar sobre. Dez estudantes disseram 

não conhecer nada a respeito do assunto, e outros dezenove não responderam à pergunta. O fato de um número tão 

alto de participantes não opinar dificulta consideravelmente a interpretação destes dados preliminares. Além disso, 

a atitude pode indicar o cansaço e/ou perda de interesse na pesquisa. Quando se trata da influência desses conceitos 

sobre sua forma de ver e agir no mundo, vinte e nove deles (como esperado) não responderam. Outros treze 

disseram que não influenciou em nada. Apenas quatro disseram que o tema os comove de algum modo, e outros 

seis disseram que interfere em alguma medida, mas não quiseram ou não souberam especificar como. 
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 Embora não seja possível generalizar as estatísticas a todas as escolas do Brasil, o 

emblemático gráfico a seguir reproduz uma situação muito próxima da realidade racial de todo 

país. O esquema traz o montante de participantes que já sofreram racismo, os que afirmam já 

terem sido testemunhas e os que confessam já o terem praticado contra alguém. 

 

Gráfico 4 – Experiências de Racismo e Discriminação entre os participantes da 

pesquisa em 17 de outubro de 2017 

Fonte: O autor, 2017. 

 

 No primeiro item à esquerda do gráfico, 50% dos participantes (26) afirmam nunca ter 

sofrido racismo ou outros tipos de discriminação. Por outro lado, 46,2% (24), quando 

perguntados, afirmaram já ter enfrentado esse trauma. Outros 3,8% (2) não responderam à 

pergunta. Os dados mostram que boa parte deles não só já confrontou a questão da própria raça, 

como também teve contato com o racismo. Além disso, o fato de metade responder à diagnose 

negando ter sofrido racismo não indica necessariamente que é um fato constatável (assim como 

as 24 respostas em oposto também não é). Como se sabe, as experiências de racismo diversas 

vezes passam desapercebidas pelas vítimas ou são relativizadas. Caso provável do participante 

nº 18 − homem, “moreno”, 16 anos −,  turma 902, perguntado se já sofreu racismo: 

Racismo não, só zoação entre amigos que eu considero normal. 

 

É também o caso da participante nº 25 – mulher, “morena” 14 anos −, turma 902: 

Já. Mas nada muito sério, tipo uma zoeira de amigos. 

 

Ou da participante nº 19 −mulher, “morena”, 15 anos −, turma 902: 

Sim Todos os dias na sala de aula, mas e brincadeira deles. 

 

É comum que os próprios alvos de racismo introjetem hábitos autodepreciativos ou 

repilam seus semelhantes, o que resulta na dificuldade de constatação da violência sofrida. Vale 
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ressaltar que a tentativa de afastar-se de um grupo negativamente marcado pela sociedade 

(através da prática da discriminação) ou a negação de si como parte deste mesmo grupo são 

comportamentos que historicamente servem como impeditivos da percepção racial e da luta 

contra o racismo no Brasil.  

As inúmeras descrições de situações de discriminação e racismo relatadas nos 

questionários anônimos indicam que ao menos uma ínfima parcela dos participantes estava mais 

próxima da real compreensão do tema, ainda que por uma via tão perversa de contato com o 

problema. Por outro lado, o comportamento de constante negação da raça ou relativização do 

racismo como uma realidade social objetiva, eventualmente representa um esforço de 

autoafirmação e reconhecimento da individualidade e mérito pessoal. Atitudes como essas 

legitimam, direta ou indiretamente, não só o racismo mas também lógicas de competição entre 

os jovens, além da chamada “ideologia da meritocracia”. Como se sabe, esse mito leva 

indivíduos a crerem que disputam em situação de igualdade de oportunidade com brancos, o 

que já foi amplamente comprovado que não ocorre no Brasil11. 

  O item no centro do gráfico 4 mostra que 82,7% (43) dos participantes já presenciaram 

situações de racismo e preconceito no seu cotidiano. Outros 9,6% (5)  afirmaram nunca terem 

sido testemunhas do crime. Por fim, 7,7% (4) dos participantes não responderam à pergunta. É 

evidente que dentro do grupo que afirma ter presenciado o racismo estão aqueles que revelaram 

tê-lo sofrido; contudo, se comparados com o elevado número de pessoas que defendem nunca 

terem sofrido racismo, os dados podem indicar que, na verdade, grande parte dos participantes 

passaram por um processo de negação. De que outro modo tantos deles teriam presenciado 

experiências desta natureza sem, contudo, identificarem as vítimas? Seriam eles capazes de 

identificar possíveis alvos entre eles próprios? Uma alternativa possível, embora pouco 

provável, que explica tal situação é a de que eles não estejam habituados a disputar lugares 

hegemonicamente dominados por brancos (festas conceituadas, áreas nobres da cidade, lojas 

de grife, shoppings, etc.). Desta forma, evitando preencher espaços que comumente “não são 

seus”, evitaram também serem confrontados e discriminados. Contudo, como se sabe, é 

impossível se esconder do racismo o tempo todo em uma sociedade em que a discriminação se 

institucionalizou nas abordagens policiais, no acesso às universidades públicas, nas paradas de 

ônibus à noite ou mesmo nos padrões de beleza das revistas de moda. Não há como fugir do 

 

11  Para estatísticas mais recentes sobre a diferença salarial entre brancos e negros e entre mulheres e 

homens, ver a Pesquisa Nacional por amostra de Domicílios - PNAD-IBGE 2017. Disponível em: 

<https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pnad_continua/default.shtm>. 

Acesso em: 21 Abr. 2018. 
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racismo para sempre; no máximo, pode-se fechar os olhos para os atos racistas, o que além de 

não recomendado, causa danos permanentes à autoestima e qualidade de vida das vítimas.  

 Por fim, o item à direita no gráfico 4 traz outra questão interessante: quem pratica o 

racismo e a discriminação. Perguntados se tiveram ou não atitudes racistas e discriminatórias 

com outros indivíduos, 82,7% (43) participantes disseram que “não”, nunca foram racistas; 

3,8% (2) não responderam à pergunta; outros 13,5% (7) admitiram já terem pensado ou 

praticado o ato. É o caso da participante nº10 − mulher, “morena”, 15 anos −, turma 902: 

Já senti, em um pensamento ofensivo, mas, nunca ofendi ninguem 

verbalmente. Sou contra o racismo, mas, nem sempre controlamos nossos 

pensamentos. 
 

 E da participante nº 7− mulher, “morena”, 15 anos −, turma 901: 

Um pouco, pois em algumas ocasiões, de ver uma pessoa negra dessendo o 

morro é pensar que era assalto etc. 
 

 É importante salientar que a pergunta propositalmente induz o participante a crer que 

ter atitudes racistas não necessariamente significa ser um racista incurável. De que outra 

maneira seria possível, nesta pesquisa, transformar as atitudes de um grupo senão apresentando-

lhes alternativas? É necessário que o processo pedagógico de educação para o antirracismo não 

“carimbe” as pessoas com suas atitudes, mas compreenda que comportamentos são inscritos 

paulatinamente na vida dos indivíduos através de estruturas sociais que se convertem em 

ideologia. A certeza da possibilidade de alteração dessa situação surge da convicção de que 

nesta fase todos os jovens estão mais suscetíveis a mudanças e transformações. Além disso, 

confrontá-los diretamente poderia levar à resistência e cristalização de opiniões adversas da 

esperada ao final desta pesquisa. 

 Se questionado o montante de 46,2% dos participantes que disseram já terem sofrido 

racismo, os 82,7% que já presenciaram situações de racismo, os 82,7% que disseram não ser 

racistas, com apenas 13,5% dos participantes que confessaram já terem cometido racismo e/ou 

discriminado alguém, tem-se um quadro interessante. Os dados apontam para a recente 

estatística nacional12 que denunciou algo curioso, para não dizer alarmante: “É possível um país 

com racismo, mas sem racistas? Ou o brasileiro (e os participantes da pesquisa) tem preconceito 

em ter preconceito?” Essa questão é muito complexa e ainda pouco analisada não só nas escolas 

 

12 Estudo da Fundação Perseu Abramo aponta que 87% dos entrevistados reconhecem que existe racismo 

no Brasil. No entanto, apenas 4% destes se consideram racistas. O que induz a perguntas como: é possível um país 

com racismo, mas sem racistas? Onde estariam esses demais 83% de racistas?  Para mais informações sobre a 

pesquisa, acesse o site. Disponível em: <http://csbh.fpabramo.org.br/o-que-fazemos/editora/teoria-e-

debate/edicoes-anteriores/sociedade-discriminacao-racial-e-preconceit>. Acesso em: 21 Abr. 2018. 
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(entre estudantes, professores, etc.), mas em toda sociedade. Ou se conclui que essa pequena 

margem de 13,5% de participantes são extremamente ativos nesta prática infame ou a maioria 

destas ofensas e agressões, que não tem autores confessos, só testemunhas e vítimas, não são 

completamente identificadas e denunciadas quando ocorrem. É necessário que as pessoas que 

cometem racismo saibam o que estão fazendo e que sejam rechaçadas e prontamente 

reeducadas. 

  Em suma, os dados apontam para a necessidade de (re)orientar os processos 

pedagógicos com o fito de gerar, no discente, uma reflexão sobre suas atitudes e 

comportamentos. Crê-se que o melhor canal para isso, como defende esta pesquisa, é através 

da aplicação de conteúdos de História da África; afinal, o que para uns parece apenas uma 

“brincadeira”, para quem sofreu a discriminação pode significar humilhação, impotência e uma 

experiência extremamente traumática. 

 Nos próximos parágrafos, esta pesquisa se ocupará em descrever de que maneira esse 

riquíssimo estudo diagnóstico foi fundamental para a aplicação cirúrgica de atividades 

horizontalizadas de cunho antirracista, intercultural crítico e decolonial.  

 Por ora, é preciso destacar que, em uma pesquisa-ação, é fundamental que se chegue a 

mais correta colocação possível dos embaraços de ordem prática. O diagnóstico até aqui teve o 

objetivo de delimitar e identificar esses problemas para, só então, planejar e executar a ação. A 

identificação do máximo de “nós” conceituais a serem resolvidos é de suma importância para 

a obtenção de determinada finalidade ou transformação (THIOLLENT, 1985, p. 62). Após a 

determinação da situação inicial dos participantes da turma e já tendo a situação final esperada 

bem delimitada nos capítulos anteriores, passa-se, agora, para as aulas propriamente ditas. 

 A primeira intervenção foi elaborada com base nas “atividades autorreguladas” da 

Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC.13 Essas atividades contém textos e exercícios 

que permitem aos alunos desenvolverem seus processos de aprendizagem de forma autônoma. 

Com base nelas, foi possível estabelecer as diretrizes do que a Secretaria espera do professor 

na consumação das aulas. Como dito no subcapítulo anterior, os estudantes foram expostos a 

fotografias de diferentes cidades sem saber que elas pertenciam a países do continente africano 

e asiático. Quando inqueridos, disseram se tratar de cidades da Alemanha, Estados Unidos, 

França, etc. Todos demonstraram muita surpresa ao descobrirem o verdadeiro paradeiro nas 

 

13  Para mais informações, ver as atividades “autorreguladas” disponibilizadas anualmente na página oficial 

da Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC para os alunos que não tem acesso ao quadro completo de 

professores. Disponível em: <http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=5692668>. Acesso em: 

14 Abr. 2018 
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fotos. Embora a grande maioria dos participantes sequer soubesse que a África é repleta de 

cidades quase do tamanho de metrópoles, apenas as figuras naturais da savana africana foram 

rapidamente descobertas, o que demonstra o – já esperado – lugar atribuído ao continente no 

imaginário dos participantes: de animais exuberantes, plantas exóticas e clima tórrido. 

 A iniciativa tinha o objetivo de denunciar e combater estereótipos, desmistificar os 

(pré)conceitos verificados na diagnose inicial, além de expandir o conhecimento a respeito do 

continente “berço da humanidade”, desconhecido para muitos. Em seguida, os participantes 

também observaram o mapa étnico anterior às invasões europeias e às transições político-

geográficas durante e após o processo de colonização. Eles ouviram a respeito do 

“colonialismo”, da “descolonização”, da “missão civilizatória” e da Conferência de Berlim, que 

tratou da partilha violenta e arbitrária dos territórios africanos.  

 Esta primeira atividade se insere em muitas outras que visaram demonstrar para os 

estudantes que a África não é apenas um lugar de mazelas sociais, miséria, fome e doenças, 

mas também um continente rico e em processo de desenvolvimento. Por outro lado, a opção 

por uma via desenvolvimentista e econômica e não apenas o já batido e “fetichizado” aspecto 

cultural e natural africano se insere nesse esforço para demonstrar que a África é riquíssima em 

vários aspectos, e todos devem se orgulhar de possuírem ancestrais de lá. As ilustrações foram 

preparadas na ferramenta digital Prezi14, um recurso interativo de exibição de slides semelhante 

ao tradicional PowerPoint, da Microsoft, com o diferencial de contar com imagens em 3D, 

layouts dinâmicos, dentre outras funções mais atrativas. A seguir, é possível ter a mesma 

experiência visual que os participantes tiveram com a primeira aula. É importante salientar que 

as atividades foram muito bem recebidas pela maioria deles; demonstraram muita curiosidade 

em saber de onde se tratavam as fotografias, bem como entender um pouco mais a respeito 

desse “mundo desconhecido”. A aula contou com instrumentos como computador, projetor, 

lousa e Mapa Mundi. 

Imagem 3 – De onde é esta foto? 

 

14 O Prezi é uma ferramenta de montagem de apresentações em 3D livre. Tem como principal característica 

ser uma ferramenta totalmente digital, livre e muito fácil de ser operada, diferente de outros programas de 

computador do mesmo seguimento. Para mais informações acesse: <https://prezi.com>. Acesso em: 14 Abr. 2018.  
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                   Fonte: O autor, 2017. 

   Imagem 4 – Onde fica este lugar? 

                               Fonte: O autor, 2017. 

Imagem 5 – Colonização e Descolonização – África e Ásia 

   Fonte: O autor, 2017. 

 Imagem 6 – Mapa Étnico da África 

                          Fonte: O autor, 2017. 
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Imagem 7 – África no auge do processo de colonização 

                           Fonte: O autor, 2017. 

Imagem 8 – África pós II Guerra Mundial e conflitos pela independência 

        Fonte: O autor, 2017.  

 Na intervenção seguinte, foi novamente proposto a exposição de imagens e debates 

sobre conceitos que desmitificavam o continente africano na mentalidade dos jovens. As 

imagens a seguir são reproduções de figuras relevantes de algumas religiões pelo mundo e 

foram selecionadas com o intuito de fomentar a discussão de estereótipos presentes no 

imaginário dos atores da pesquisa. O apelo a esse recurso subjaz do entendimento de que só 

através da autocrítica dos participantes e da reflexão consciente e autônoma dos próprios 

instrumentos mentais e processos cognitivos é que eles poderiam estabelecer saberes diversos 

daqueles que traziam de fora da escola.  

 É importante ressaltar que a construção da aprendizagem dos alunos percorre caminhos 

próprios, e só com a preservação e respeito destes processos é que se conquista uma 

transformação permanente de subjetividades. A inserção destas imagens na intervenção visou 

confrontar esses lugares comuns e mentalidades preconceituosas arraigadas. Por outro lado, o 

choque inicial e posterior debate causado por elas é interessante para demonstrar o quanto o 
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respeito, o diálogo e a interferência – apenas no momento certo – com afetividade e cautela, 

possui um potencial pedagógico extraordinário. É provável que, caso a inserção desses 

conceitos não tivesse respeitado o timing certo, a absorção da ideia seria comprometida ou nula. 

Afinal, é muito comum que os estudantes de um modo geral se fechem para novos aprendizados 

após iniciativas impostas, sem estudo prévio ou quando colocadas de modo atabalhoado. 

Vejamos as imagens a seguir: 

 

Imagem 9 – Thor – deus pagão nórdico 

                   Fonte: O autor, 2017. 

 

 

 

Imagem 10 – Exu – orixá africano 

                     Fonte: O autor 2017. 

 

 Como dito anteriormente, a segunda intervenção teve o objetivo de mostrar aos 

participantes o quanto o discurso colonizado ainda está presente no mundo, inclusive em suas 
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próprias falas. As muitas reações às imagens de divindades de diversas religiões apontaram para 

a efetiva necessidade de aprofundar uma discussão que, durante muito tempo, se manteve no 

plano superficial e retórico – às vezes cínico e demagogo. Isso fica patente com a constatação 

do horror e do desconforto de muitos jovens com os Orixás populares, como Exu ou Iemanjá, 

reproduzidos no projetor. Esse estranhamento logo deu espaço a discursos insuflados de uns e 

veementes negações do preconceito de outros. O ponto chave dessa proposição foi justamente 

confrontar esses preconceitos e gerar dúvidas: por que o mesmo não ocorria com as demais 

figuras religiosas? Afinal, se não havia acepção, então por que também não houve a mesma 

reação às demais imagens? 

 É importante salientar que essas personalidades, bem como as religiões que lhes dão 

significado, ainda que comuns no cotidiano de vários destes jovens, encontraram muita 

resistência quando se trata de respeito ao diferente. O valor e simbolismo dessas figuras 

representadas nas aulas de História podem inclusive fomentar o orgulho entre aqueles que, 

lamentavelmente, são obrigados a manter em segredo sua confissão religiosa. Essa visão 

distorcida e preconceituosa, além de atitude discriminatória, é mais um dos inúmeros reflexos 

do racismo brasileiro que construiu na mentalidade popular a visão de que Orixás e Espíritos 

de Luz são, na verdade, os “demônios” que aparecem por vários relatos da Bíblia, livro sagrado 

do cristianismo. 

  No final da segunda intervenção, ficou evidente o desejo deles próprios discutirem um 

pouco mais sobre racismo. Embora o tema fosse um grande tabu para a maioria, essa 

inquietação verificada nas perguntas de muitos aponta para a eficácia do ensino curricular de 

História da África; se não na imediata transformação de mentalidades e estereótipos sobre o 

continente, ao menos para ensejar a discussão das visões e estereótipos raciais. Esse desejo 

manifestado durante as intervenções aponta para a confirmação de um dos objetivos desta 

pesquisa. Mais adiante, se verificará os resultados desta intervenção em específico e se os 

indicativos insinuados aqui se confirmam em estatística. Por ora, já foi possível constatar que 

o objetivo de se atingir o cerne do problema racial, por meio de discussões sobre a história da 

luta do negro contra a invasão da África, foi plenamente atingido. 

 Na terceira aula, por demanda dos próprios atores da pesquisa, foram exibidos vídeos 

sobre racismo e discriminação. Os curtas-metragens trazem casos de racismo aberto, velado e 

racismo institucional e estão disponíveis para visitação no site YouTube15. Os vídeos foram 

 

15  Atualmente, o Youtube é ferramenta fundamental de acesso a notícias e conhecimento entre os jovens. 

Como veremos adiante, seu uso não foi mero acaso. Para mais informações, ver o vídeo em questão. Disponível 

em:<https://www.youtube.com/?hl=pt&gl=BR>. Acesso em: 17 Abr. 2018. 
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selecionadas a partir da qualidade de seu conteúdo e do alcance que tiveram nas discussões em 

redes sociais como Facebook e Twitter. A escolha por esses e não outros vídeos foi em prol da 

aproximação aos circuitos sociais frequentados pelos próprios jovens. Afinal, de que adiantaria 

os melhores e mais completos vídeos e debates se eles não alcançarem de forma contundente o 

público-alvo da pesquisa? É preciso explorar essas novas e criativas plataformas difusoras de 

conhecimento por seu potencial pedagógico e pelo alcance de sua linguagem. Embora seja 

preciso também estimular os estudantes a selecionar melhor os materiais a que têm acesso e o 

uso consciente da web. 

 O primeiro vídeo exibido foi $US 100 to the winner of the race16, publicado pelo canal 

do YouTube Bshynaz Legacy Movement17, em outubro de 2017, compartilhado e '‘viralizado’' 

em todo o planeta. No Brasil, no mesmo período, foi traduzido pelo canal Pensar18 e replicado 

em vários sites com o nome Uma corrida por 100 dólares feita de privilégio e desigualdade. O 

curta-metragem de 2:28 minutos mostra um grupo de pessoas convocadas para uma corrida. 

Alguns concorrentes foram convidados a dar um passo adiante de acordo com o número de 

privilégios que tiveram durante sua vida: uma boa educação, pais presentes, boas condições de 

vida, etc. Os que não tiveram essas mesmas condições deveriam naturalmente permanecer no 

mesmo lugar. O resultado ao final das perguntas foi a comovente constatação de que todas as 

pessoas negras estavam muitos passos atrás dos demais corredores brancos. A metáfora aponta 

para a cruel realidade dos não-brancos em todo mundo e denuncia as mazelas e os prejuízos 

causados pelo racismo. A evidenciação desta cruel falta de igualdade nas oportunidades é 

importante por desbancar também o discurso da meritocracia, que defende que esforços 

individuas, independente de condições iniciais, geram a todos as mesmas oportunidades de 

progresso pessoal. Os participantes foram então convidados a responder as mesmas perguntas 

e “testar” se também na sala de aula ocorreria essa escala de privilégios apontada no vídeo. 

Perguntados, os que se sentiram à vontade para responder sobre seus pais, sua condição de 

educação, moradia e alimentação puderam constatar a triste realidade que vivem os negros 

 

16 O Vídeo que em tradução livre significa 100 dólares para o vencedor da corrida faz um trocadilho com 

a palavra inglesa race que pode significar também “raça”, ou seja, 100 dólares para o vencedor da raça”. Não foi 

possível descobrir quem produziu esse vídeo, mas o mesmo foi replicado em vários países. No Brasil, foi replicado 

pelo canal Pensar e a página do Facebook Quebrando o Tabu, dentre outros. A escolha dele para a aula teve o 

objetivo de explorar esse momento de divulgação e amplo debate sobre do vídeo nas redes sociais.  
17 O Bshynaz TV é um canal com foco em discussões de temas da atualidade. Seu vídeo mais famoso e 

compartilhado mais de 300 mil vezes é o vídeo em questão, abordado em sala de aula. Para mais informações, ver 

o vídeo. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=vwx5IvypC5Q>. Acesso em: 16 Abr. 2018 
18 O canal Pensar é um canal de Consultoria e Educação empresarial. Para mais informações, ver a página 

no Youtube. Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UCl-0V7u9qbKP_C-Cl4OQCsw/featured> 

Acesso em: 16 Abr. 2018 
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brasileiros. O questionamento teve efeito instantâneo sobre todos, gerando muita comoção e até 

lágrimas de alguns participantes. 

 O efeito pedagógico da tomada de consciência de uma triste realidade como esta, da 

forma como ocorreu, deve ser explorado dentro de seus limites de uma sala de aula. Destarte, 

pode ser apontado como extremamente exitoso para a pesquisa, afinal, a boa condução destes 

processos é fundamental para não estimular entre os atores da pesquisa a má interpretação do 

problema. É importante direcionar as mágoas provenientes da constatação desse problema para 

o combate à raiz dele, que é o racismo, e não a própria cor ou o colega de classe branco ao lado. 

Neste sentido, o outro vídeo mostra como o racismo está presente em todo lugar: nas empresas, 

na escola e, inclusive, neles próprios, através de falas e hábitos cotidianos. 

 O vídeo Racismo Institucional: teste de imagem19, publicado em novembro de 2016, 

pelo governo do Paraná20, é uma campanha de combate ao tratamento diferenciado por causa 

da cor ou raça nas instituições públicas e privadas do Brasil. O curta-metragem de 2 minutos 

mostra um “teste de imagem” com dois grupos distintos em uma sala. Ambos são questionados 

sobre fotos que exibem pessoas negras e brancas em atitudes idênticas: correndo, podando 

plantas, pintado com tinta spray, vestidos em terno preto, etc. A visão altamente pejorativa e 

criminalizante recaída sobre os negros causou impacto imediato por confrontar a lógica 

preconceituosa presente na sociedade. Os convidados disseram que o negro era um ladrão 

fugindo; a mulher negra, uma doméstica; a pintora negra, uma pichadora; e o outro negro, um 

segurança de loja ou motorista. Já os brancos nas fotografias corriam por estar atrasados, eram 

executivos de terno, e a mulher branca era uma artista.  

 Em suma, os convidados, embora anônimos, mostram algo muito comum no dia a dia 

de todo brasileiro negro: a criminalização e inferiorização de suas vidas pessoais e profissionais. 

O negro no Brasil é comumente associado à marginalidade, subemprego e violência. O vídeo 

evidencia o grave problema da naturalização do racismo institucional e da difusão de uma lógica 

que indiretamente justifica o papel subordinado que o mercado de trabalho atribui a essa parcela 

da população. Segundo a própria chamada, isso reverbera diretamente na renda, qualidade de 

vida e sucesso profissional das negras e negros que, lamentavelmente, ainda ganham muito 

menos que os brancos na mesma função.  

 

19 O vídeo viralizou no ano de 2017 e foi exibido inclusive em alguns programas de TV. Para mais 

informações, ver o vídeo no Youtube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=JtLaI_jcoDQ> Acesso 

em: 16 Abr. 2018. 
20 Para mais informações sobre a iniciava do Governo do Paraná e do Conselho Estadual de Promoção da 

Igualdade Racial – CONSEPIR, ver: <http://www.contraracismo.pr.gov.br/> Acesso em 16 Abr. 2018. 
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Imagem 11 – Exposição de conteúdos sobre racismo em classe 

 Fonte: O autor, 2017.  

 

 A comoção gerada pelos vídeos foi direcionada para o debate em sala, o que gerou 

resultados muito produtivos. A discussão tocou em vários aspectos, como racismo e violência 

policial, racismo no espaço escolar, dentre outras experiências compartilhadas pelos atores. 

Essa discussão, sem sombra de dúvida, também pode ser considerada decisiva para a proposta 

da pesquisa como um todo. É importante frisar que a escolha deste segundo vídeo também foi 

motivada pela dimensão que tomou quando publicado, um ano antes da pesquisa, em 2016. 

Desta forma, o alcance da iniciativa foi ampliado tendo em vista a difusão e proximidade que 

muitos já tinham das produções. Os dados coletados nos cadernos de campo, bem como das 

demais intervenções, deram mais munição para as intervenções que se seguiram como a da 

quarta aula. 

 Na quarta aula, os alunos assistiram ao vídeo Fotografias de um genocídio: as mãos 

cortadas do Congo21, da página PlayGround22 do Facebook. A page é especializada em abordar 

temas polêmicos da atualidade como homofobia, racismo e preconceito religioso de forma 

didática e impactante. O vídeo aborda a crueldade da empreitada colonial belga na região 

 

21 O vídeo foi um dos mais comentados no ano de 2017, compartilhado por mais de 17 mil pessoas e 

visualizado mais de 3,5 milhões de vezes no Facebook. Para mais informações, ver o vídeo. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/PlayGroundBR/videos/439969666398017/>. Acesso em: 18 Abr. 2018. 
22 A página PlayGround é conhecida por propor discussões interessantes com vídeos atrativos e 

pedagógicos. Inspirou páginas brasileiras também muito famosas como a Quebrando o Tabu. Para mais 

informações, ver o vídeo utilizado na aula no Facebook. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/PlayGroundBR/>. Acesso em: 18 Abr. 2018. 
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conhecida atualmente como Congo. Nele é possível ver diversas imagens e vídeos recuperados 

de vítimas da carnificina perpetrada sobre comando do rei belga Leopoldo II. As imagens 

assustadoras trazem crianças, jovens e adultos mutilados como castigo por não colherem 

borracha em quantidade considerada suficiente para seus algozes senhores. O tenebroso relato 

da história encerra criticando o fato de, ainda hoje, o cruel monarca ter em sua homenagem uma 

estátua na Bélgica, bem no seio do chamado “mundo civilizado”. É importante ressaltar que o 

genocídio congolês, desconhecido ou ignorado pela maioria das pessoas, por reflexo do racismo 

e desvalorização da vida negra, foi uma das mais sanguinárias matanças da história da 

humanidade, não perdendo em nada em números de vítimas para o Holocausto judeu na Europa, 

na Segunda Guerra Mundial. 

Após a exibição do curta de 2:37 minutos, os alunos também tiveram acesso a recortes de 

quadrinhos do “Tintim na África”. A história infantil carregada de simbolismos, mostra o jovem 

repórter chegando ao Congo, ensinando “hábitos civilizados” aos nativos e ajudando-os em 

outras fantásticas “aventuras”, marcadas por preconceito, paternalismo e representações 

ideológicas massivas (MORAES, 2015). O choque com o vídeo anterior foi imediato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 12 – Colonização nos Quadrinhos de Tintim 
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                                   Fonte: O autor, 2017. 

 

Os quadrinhos repletos de figuras em situações ridículas, tratadas como bestas infantis e 

até ingênuas, contrastou diretamente com as imagens do vídeo anterior, de pessoas mutiladas 

segurando membros amputados. A mensagem do quadrinho apresentava um homem branco, 

inteligente e cordial, oposto aos brancos exibindo negros como caça no vídeo. Os quadrinhos 

também apresentaram negros dóceis e obedientes, diferente do que foi mostrado um pouco antes 

na sala. É importante destacar que os alunos foram confrontados o tempo todo com diferentes 

imagens que mostravam a resistência à empreitada colonizadora do país europeu. De maneira 

alguma os negros foram representados como pobres vítimas resignadas frente a europeus fortes 

e inteligentes. As diferentes estratégias cotidianas de resistência foram valorizadas e tratadas 

como aspectos que dificultaram diariamente a colonização e, por fim, resultaram na 

descolonização do país. 

 Os atores da pesquisa demonstraram profunda insatisfação com as dóceis e cômicas 

histórias do Tintim comparadas às pesadas cenas de pessoas mutiladas. Além disso, outro 

aspecto discutido foi o modo caricato como os negros foram representados nos quadrinhos. As 

imagens de negros com beiços enormes e olhos esbugalhados foram usadas para questionar o 

jeito pejorativo como os negros são tratados na mídia como um todo. Os participantes puderam 

contrastar a figura de Tintim sempre altivo, articulado e proativo ante a imagem dos negros em 

diversas situações ridículas. Vale destacar, apenas a título de curiosidade, que alguns 

participantes chegaram a tecer comparações destes personagens com um determinado aluno da 

sala e foram prontamente rechaçados e corrigidos verbalmente. O combate dessas falas, 

perniciosas ao convívio sadio e positivo, se mostrou fundamental não só para o sucesso da 
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intervenção, mas também para o crescimento pessoal de cada um como sujeito e respeitador 

das diferenças. 

A compreensão de que isso também é reflexo de uma visão racista e degradante para os 

negros alargou um pouco mais a compreensão dos jovens de que a discriminação nem sempre 

ocorre através de um ataque explícito, mas também de forma sutil e velada. Em suma, com essa 

aula os participantes puderam aprender mais sobre a experiência colonizadora e ampliar sua 

noção de como se manifestam as visões preconceituosas. As atitudes discriminatórias estão 

presentes em vários lugares, seja em um ataque na rua, na escola, nas redes sociais, no desenho 

animado, na fala de um personagem ou na forma como uma história é contada. 

 A última aula foi reservada para conversas sobre os principais pontos da pesquisa e para 

desenvolvimento de uma atividade final. Os participantes foram convidados a desenvolver 

quadrinhos “reescrevendo a história de Tintim”. A atividade, que valeu nota na média, 

encorajou-os a retratar a si mesmos em versões “corrigidas” dos quadrinhos do Tintim na 

colonização africana. Outra possibilidade foi retratar assuntos desenvolvidos durante a pesquisa 

ou situações de racismo e como os personagens reagiriam a essas situações. Dessa maneira, foi 

possível testar se a compreensão dos conteúdos curriculares de História alterou 

significativamente a forma como compreendiam o continente. Também foi possível perceber 

se os participantes modificaram ou não o modo como encaravam o racismo e sua própria 

identidade racial através da representação de si próprios nos desenhos.  

Imagem 13 – Atividade em sala de aula sobre os quadrinhos do Tintim 

  Fonte: O autor, 2017. 

  

A escolha por um método de avaliação alternativo ao modelo tradicional (com 

exercícios e respostas escritas) foi decisiva para a adesão dos participantes à atividade. A 

redação de diálogos diretos e objetivos nos quadrinhos e a forma como os participantes 
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representaram a si nos personagens fictícios também serviram como indicativo da retenção dos 

conceitos discutidos durante as aulas.  

 Os três quadrinhos selecionados e exibidos a seguir apresentam as visões mais comuns 

entre os participantes da pesquisa. Cada quadrinho demonstra diferentes níveis de 

aprendizagem dos conteúdos, bem como variam na habilidade de narração de uma história. 

Apenas a capacidade de articulação dos conceitos e conteúdos de história da África e a 

habilidade de discussão racial foram levados em conta na avaliação da atividade. A imagem 14, 

a seguir, representa a apreensão mais imediata dos jovens acerca das aulas. A narrativa traz a 

surpresa de dois estudantes ao confrontarem as visões que possuíam da África. Os jovens negros 

discutem sobre os preconceitos que possuíam antes da aula do professor de História, que 

curiosamente é representado como um homem branco. É importante salientar que esses 

participantes foram orientados a representarem a si próprios nos quadrinhos e como reagiram a 

recente descoberta. A coloração marrom utilizada para pintura dos personagens já aponta para 

uma modesta tomada de consciência de si como negros. Por outro lado, a opção por não colorir 

o professor de marrom também pode insinuar várias interpretações, desde o racismo ligado à 

figura de autoridade no homem branco até mesmo à divergência com relação ao status de negro 

do professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagem 14 – Quadrinho sobre aula de História da África23 

 

23 Transcrição: Dois estudantes negros conversam durante a aula do professor de História, que aponta para 

um mapa da África: Estudante 1: − Olha, eu aprendi que a África não era assim. Professor: − Os africanos são 

trabalhadores e inteligentes, só que outras pessoas falam outras coisas. Estudante 2: − Não era assim que eu 

pensava. Professor: − Eles têm um bom coração. Estudante 1 e 2: − Obrigado professor por ensinar a gente.  
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 Fonte: O autor, 2017. 
  

 

 

A imagem 15, também apresenta um bom nível de captação dos conceitos e discussões 

apresentadas nas intervenções. No diálogo é possível perceber a boa articulação e a referência 

às aulas anteriores. Outro aspecto positivo foi a conversa em primeira pessoa, como já dito, um 

grande facilitador na construção dos diálogos e na transmissão das ideias pelos participantes. É 
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bem provável que esse nível de tradução de ideias em narrativas talvez não tivesse ocorrido em 

um método de avaliação tradicional como o texto dissertativo, por exemplo. Vejamos a 

imagem: 

 Imagem 15 – Quadrinhos sobre viagem ao continente africano24  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: O autor, 2017.  

Imagem 16 – Quadrinhos sobre situações diversas da História da África25 

 

24  Transcrição: Um casal de jovens conversam sobre a viagem deles à África: Jovem 1: − Nossa eu fui na 

África não era o que eu pensava. Jovem 2: − Como assim não era o que você pensava. Jovem 1: − Eu pensava que 

era só mato e árvores e animais. Jovem 2: − Mas como assim não é desse jeito. Jovem 1: − Não, pelo ao contrário, 

tem vários prédios, praias e um lugar comum, como outro qualquer. Jovem 2: − Nossa, eu nunca quis conhecer a 

África agora eu quero. Jovem 1: − Porque você nunca quis? Jovem 2: − Por que eu pensava que na África só tinha 

negros sofrendo trabalhando. Jovem 1: − Claro que não lá na África não tem só negros trabalhando na África tem 

muitas coisas pra descobrir. Jovem 2: − Nossa, mentira, eu pensava que tinhas negros trabalhando. Jovem 1: − 

Mas não tem, tem muitas coisas além disso. Jovem 2: − Eu não acredito em você só acredito vendo. Jovem 1: − 

Okay, então tire suas próprias dúvidas. Jovem 2: − Valeu, tomara que seja isso mesmo que você disse. Jovem 1: − 

Cara, tenho que ir, boa viagem para você. Jovem 2: − Obrigada, tomara que tenha mesmo! 
25  Transcrição: O quadrinho relata situações e lugares da África. Quadrinho 1: Um grupo de oito pessoas 

negras (aparentemente, 1 casal e outras 2 mães, cada uma com 2 bebes de colo), é rechaçado por um homem branco 

(aparentemente o Tintim com seu cachorro) em um barco ao mar, cuja vela contém grifada a palavra “África”. 

Mãe 1: − Que crueldade. Mãe 2: −Meu filho perdeu o braço. Homem branco: − TRABALHEM (em caixa alta). 

Quadrinho 2: 3 jovens estudantes negros com semblantes de tristeza em uma sala de aula Ao fundo, um quadro 

com a inscrição: “NEGRO NÃO ESTUDA!” (em caixa alta). Quadrinho 3: Avião sobrevoa grupo de pessoas 
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Fonte: O  autor, 2017. 

 A imagem 16, no terceiro e último quadrinho, também é representativa de boa parte da 

turma, pois apresenta a dificuldade de alguns participantes na articulação dos conteúdos das 

intervenções bem como a preservação de estereótipos e preconceitos sobre a África. Os alunos 

exploraram a ideia da escravidão de mulheres negras; falaram sobre o racismo ao retratar um 

 

negras. Um cartaz preso à calda da aeronave diz: “Lugar de preto é trabalhando”. Quadrinho 4: História de um 

acidente em uma cidade da África: Em um dia nublado, duas pessoas do lado de fora de uma casa, uma à frente da 

rua onde passa um carro com as inscrições “WL” e outro no telhado da casa. Em um gramado ensolarado e com 

árvore, dois homens negros carregam na maca; um homem branco acidentado (aparentemente) em direção ao 

socorro médico. Ao fundo, a inscrição “Estamos chegando!”. Um dia ensolarado em uma cidade repleta de prédios, 

árvores, além de 2 carros e 1 ciclista que transitam em uma pista a beira mar. Quadrinho 5: Um dia ensolarada 

com nuvens em um local da savana africana: Homem branco (aparentemente o Tintim) conduz veículo em área 

aberta. À frente do carro, 3 homens negros armados com lanças e arco de flechas atacam um bravo leão ferido à 

lança. 
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grupo de jovens estudantes negros sendo discriminados na escola, mas também apresentaram 

estereotipias batidas como negros selvagens atacando a flechas um leão furioso. O contraponto 

ficou a cargo de cidades africanas também retratadas, embora o quadro anterior apresente dois 

homens negros carregando um outro homem branco ferido, o que gerou confusão com relação 

à mensagem que se pretendia transmitir no quadrinho. Essas imagens, contidas nos quadrinhos 

do Tintim, foram apresentadas alguns dias antes nas aulas e apontam para a aprendizagem 

limitada e superficial dos conteúdos, além de ideias amplamente criticadas e refutadas pelas 

intervenções. Possivelmente o grupo mimetizou as ideias dos quadrinhos.  

 Em suma, o conjunto dos quadrinhos demonstrou uma boa articulação das discussões 

raciais. Já com relação aos conteúdos de história da África ficou evidente que alguns 

preconceitos e estereótipos foram mantidos, mesmo com o peso de todos os argumentos das 

intervenções em contrário. Através da análise do conjunto dos quadrinhos, é possível dizer que 

ao menos a questão racial experimentou avanços significativos. No entanto, não é possível 

concluir o mesmo das discussões dos conteúdos curriculares de História da África. Nesse 

sentido, a segunda pesquisa diagnóstica acabou sendo uma ferramenta auxiliar eficiente na 

coleta de dados para a análise conjunta dessa realidade. 

 A necessidade de complementação da pesquisa com um novo questionário diagnóstico 

semelhante ao aplicado no início da intervenção surgiu da imprescindibilidade de mais dados 

para a compreensão dos resultados demonstrados nos quadrinhos. Essa ferramenta foi inserida 

não com o intuito de deslegitimar a atividade, mas de agir de modo auxiliar, coletando 

informações suplementares que não apareceram nas narrativas e desenhos dos participantes.  

 A segunda pesquisa diagnóstica foi realizada em 23 de novembro de 2017, nos mesmos 

moldes da primeira, com onze questões. Foi aplicada duas semanas após o encerramento da 

última intervenção para permitir um certo distanciamento e “maturação” das ideias absorvidas 

e para respeitar o calendário letivo dos estudantes. 

  

 

 

 

 

Imagem 17 – Modelo de questionário da segunda diagnose 
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    Fonte: O autor, 2017. 

 Imagem 18 – Modelo de questionário da segunda diagnose (verso) 

    Fonte: O autor, 2017. 

  As perguntas do questionário foram mantidas quase na íntegra, exceto pela 

incrementação de algumas questões e mudanças de outras não tão claras para os participantes. 
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Essas alterações visaram proporcionar uma leitura mais agradável e menos cansativa, além de 

permitir respostas mais detalhadas. A mudança também facilitou a interpretação dos dados pelo 

pesquisador. Ademais, as três primeiras perguntas foram mantidas na íntegra, exceto pela 

supressão da categoria gênero.  

 No gráfico 5, a seguir, é possível notar uma leve alteração em relação à faixa etária dos 

participantes em relação aos dados coletados na primeira pesquisa diagnóstica. Vejamos o 

gráfico: 

 

  Gráfico 5 – Relação Idade/Série no momento da segunda diagnose 

 Fonte: O autor, 2017. 

 

 Os dados do gráfico 5 mostram poucas alterações em relação à faixa etária de homens 

e mulheres. Há um leve envelhecimento da turma em relação aos dados da primeira pesquisa. 

Na ocasião, não havia mais alunos com apenas treze anos de idade, por exemplo. O maior 

montante, no entanto, continuava na faixa dos 14 a 16 anos, com leve aumento na faixa de 17 

e 18 anos. Os homens continuavam ocupando maior número entre aqueles mais velhos ainda 

no nono ano do ensino fundamental.  

 O gráfico 6, a seguir, trata da composição racial do grupo após a intervenção. O item 

pode ser considerado um dos mais importantes para esta pesquisa por demostrar as rupturas e 

continuidades na identificação racial dos participantes. Vejamos os dados apresentados pelo 

gráfico: 
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Gráfico 6 – Composição Racial das Turmas do 9º ano em 23 de novembro de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                              Fonte: O autor, 2017. 

 

 Como é possível observar, o gráfico 6 aponta mudanças sensíveis no montante de alunos 

que se identificam como negros, pardos, morenos, brancos, pretos. A alteração é significativa 

em relação ao gráfico 2 (ver na página 34). Na primeira diagnose, o número de autodeclarados 

“morenos” se igualava ao total de “negros” e “brancos” somados (de 21, 11 e 10, 

respectivamente). No gráfico atual, é possível notar que, na segunda diagnose, muitos 

participantes já se sentiam a vontade para se identificarem como negros. O montante saltou de 

11 para 25. Em números gerais, isso significa que o  total de negros em relação à classe saltou 

para 48%; antes eram apenas 21,1% de todos os participantes. O número relativo de pardos 

também subiu de 5 para 9 pessoas, o que significa um aumento de 80% em relação à primeira 

diagnose, ou seja, pardos agora compunham 17,3% da turma. É difícil apontar os motivos do 

crescimento desse índice, uma vez que o esperado era seu recrudescimento ou diminuição. 

Entre os inúmeros fatores que possivelmente explicam esse crescimento destacam-se o 

sentimento de inadequação aos vértices raciais “negros” e “brancos”; a manutenção de 

preconceitos com relação à categoria negro; a não retenção dos conceitos e discussões 

apresentadas durantes as intervenções; dentre outras incontáveis e imprevisíveis possibilidades. 

  Conforme referido anteriormente, a inversão no número de “negros” em relação a 

“morenos” evidencia que, até a data do segundo questionário, houve um despertar para o 

questionamento de raça entre os participantes. É possível afirmar que as discussões e 

intervenções criaram o ambiente propício para estimular neles a dúvida e redescobrimento de 
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sua própria negritude. As aulas também deram elementos suficientes para o reforço e 

valorização de uma categoria racial antes negativada e agora prontamente assumida pela 

maioria.  

 Destarte, fica comprovado que, embora a pesquisa até aqui não se tenha discutido o 

alcance do que foi ensinado (e do que foi aprendido), a mera aplicação dos conteúdos de 

História da África e afro-brasileira, enquanto temas curriculares, influenciam, sim, a maneira 

como os estudantes (re)aprenderam a identificar raça. É possível aferir que as aulas deram os 

elementos necessários para que os próprios participantes se abrissem para a problemática. Fica, 

portanto, estatisticamente comprovado uma alteração na noção de raça entre eles, ainda que o 

desejo de discutir questões raciais já tivesse se ensaiado nas falas de alguns no decorrer das 

intervenções. Por outro lado, algumas ressalvas importantes precisam ser feitas com relação à 

raça. Como advertido acima, o gráfico 6 é decisivo para demonstrar alguma ruptura com 

categorias raciais hegemônicas e a modesta, embora significativa, (re)descoberta da negritude 

entre vários participantes da pesquisa. Contudo, é preciso ainda evidenciar as continuidades de 

certas visões e estereotipias. Como apresenta o gráfico 6, à exceção de “negro”, “preto” e 

“pardo”, houve uma diminuição de todos as categorias raciais. O número de pessoas 

autodeclaradas “morenas” foi o que mais caiu (cerca de um terço). Antes, ocupava o primeiro 

lugar, com 21 participantes autodeclarados; agora, apenas 7. Isso significa uma redução de 

66,6% em relação à primeira diagnose. O número de autodeclarados brancos também teve 

significativa diminuição: antes eram 10; agora, apenas 5. Essa redução de 50% indica que 

alguns participantes resolveram sair da cômoda categoria de “branco” e migraram para outras 

identificações raciais, como pardo, moreno, negro ou preto. Um aluno riscou com um “X” a 

pergunta, ou seja, não declarou sua raça. Além disso, outros marcadores mantiveram os 

números. É o caso do participante que respondeu “marrom” e da participante nº 3, turma 901, 

mulher, 15 anos, que respondeu apenas: “quem tem raça é cachorro!”. Essa resposta também 

apareceu na primeira pesquisa com a frase “raça humana”, o que indica a permanência de 

opinião mesmo após todas as intervenções. Vale ressaltar, também, que a inalteração do ponto 

de vista pode ter ocorrido dentro de todas as categorias raciais, o que dificilmente se saberia 

devido à preservação do anonimato dos participantes nas pesquisas. A exceção ao sigilo nas 

respostas fica a cargo de alguns que, como a que negou a existência de raça, fizeram questão 

de bradar para toda classe sua opinião pessoal.  

 É importante frisar que de forma alguma a preservação desses números e estatísticas 

deve ser interpretada como sinônimo de fracasso de toda a pesquisa. Embora se esperasse um 
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alcance maior, o número total de pessoas que revisaram a forma como identificam sua raça já 

aponta uma vitória significativa.  

 A sétima pergunta do questionário pediu que os participantes respondessem 

espontaneamente se as intervenções mudaram a forma como viam o continente africano e o 

mundo. A questão teve o intuito de verificar a convicção dos jovens nas suas próprias opiniões 

após as intervenções. O gráfico 7 traz esses índices de acordo com suas respostas: 

 

Gráfico 7 – Mudança de opinião com relação a África (resposta espontânea) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: O autor, 2017. 

 

 

 O gráfico mostra que 75% dos participantes das aulas tinham convicção da alteração 

significativa do que sabiam sobre África. Outros 25% afirmaram que as aulas não fizeram 

diferença na opinião sobre o tema. O número três vezes maior de respostas positivas em relação 

à negativa aponta para a certeza da maioria de que as aulas  fizeram diferença. O aspecto que o 

gráfico não mostra, mas a análise qualitativa trouxe luz, é o montante de participantes que 

justificaram sua mudança de opinião a respeito do continente africano: 34 afirmaram que “sim” 

mudaram de opinião e alertaram que a África não é “apenas” um lugar de miséria, pobreza e 

fome, mas de belezas naturais, riquezas e luta. É o caso da participante nº 19 – mulher, “negra”, 

15 anos −, turma 902: 

Antes eu pensava que era uma coisa pobre miseravel sabe, depois das 

atividades eu vi que não era nada daquilo que eu pensava, e um país muito 

rico sabe e as culturas de lá e bem legal então quando eu ouço fala de Africa 

eu penso num país bonito. 
 

 

 Ou do participante sem número, turma 902, homem, “negro”, 14 anos: 
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Antes eu pensava que era um feio pobre, continente muito pobre como passava 

na televisão depois da atividades percebi que não era só assim como na 

televisão. 
 

 Embora com limitações, algumas mudanças nas percepções dos jovens ficaram 

evidentes através das respostas. Outros 5 participantes não explicaram o “Sim”, nem por que 

mudaram de opinião. Já a soma daqueles que disseram que as aulas “Não” mudaram seu ponto 

de vista sobre a África alcançou 13 participantes. Como a participante sem número, turma 901, 

mulher, “negra”, 15 anos diz: “um lugar feio e destruído”, ou o nº 20, turma 901, homem, 

“pardo”, 16 anos: “doenças e fome”. Do total, 11 justificaram que “Não” mudaram de opinião, 

ou seja, continuaram vendo a África do mesmo jeito. Outros 2 não justificaram suas respostas. 

 O gráfico 8, a seguir, analisa se o mesmo ocorreu com a concepção indireta de África, 

ou seja, examina as respostas nas entrelinhas e as justificativas utilizadas para embasar as 

opiniões. Para chegar a esses dados foram observadas as respostas das perguntas quatro à seis. 

Através delas é possível notar as transformações e manutenções de visões a respeito do 

continente, dos países, dos povos, da natureza e da cultura, dentre outros aspectos. Vejamos o 

quadro: 

 Gráfico 8 – Natureza predominante das menções a África após as Intervenções em 

sala de aula (análise do conjunto das respostas): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

 Fonte: O autor, 2017. 

 

 O gráfico apresenta o nível de manutenção/ transformação das mentalidades dos alunos 

em relação à África, tendo por base a análise do nível de apreensão das temáticas discutidas nas 

intervenções. A análise foi feita através do cruzamento e interpretação das respostas dadas nas 
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questões quatro à sete. Através delas é possível notar a permanência de conceitos 

exclusivamente negativos nas respostas de 30,7% (16) dos participantes. Outros 11,6% (6) 

destacaram somente aspectos positivos. O gráfico ainda mostra que 7,7% (4) dos participantes 

não responderam à pergunta. Contudo, o maior montante fica a cargo das menções que 

destacaram aspectos positivos e negativos. Ao todo, 50% (26) deles, quando perguntados, 

responderam mesclando termos de ambos os sentidos sobre o Continente. Esses indicativos, 

embora balanceadas por menções positivas, evidenciam a força de estereotipias arraigadas à 

mentalidade dos participantes da pesquisa mesmo após as tentativas de desconstrução.  

 As intervenções elaboradas para reeducação sobre África, articularam o processo de 

“colonização e descolonização” às diferentes manifestações de resistência diária. Percorreram 

os tortuosos contextos históricos repletos de conflitos sangrentos, do sofrimento de civilizações 

invadidas e, simultaneamente, a garra com que os povos enfrentaram isso. Abordaram também 

a luta pela independência, a construção das nacionalidades africanas e do valor de ser negro. 

Além de pontuar as sucessivas guerras civis de alguns países após a conquista da libertação 

política. Discussões como essas deveriam ser decisivas para a mudança na percepção dos jovens 

ou mesmo para o despertar de discussões sobre o que acreditam. Deveriam, porque não foi o 

que ocorreu, ao menos não completamente. Na perspectiva deste trabalho, a valorização da 

cultura, o respeito à luta, à voz e à resistência dos povos violados em seus territórios resultaria 

em significativo questionamento e alteração na composição racial espontânea da classe, o que 

não se confirmou. Ao menos, não seguindo esse percurso.  

 Contrariamente ao que se esperava, os estudantes, pelos seus próprios – e criativos – 

caminhos, articularam as discussões raciais presentes na História da África. Propuseram debates 

e conduziram suas atenções para o rumo da discussão racial, sem, contudo, transformarem 

drasticamente suas visões sobre o continente. A proposição de discussões sobre o continente 

africano e da luta dos negros pela liberdade viabilizou o ambiente propício para a discussão 

racial e a transformação na noção de raça de muitos participantes, mas, na prática, surtiu apenas 

efeito indireto na natureza da percepção racial do conjunto dos jovens. Isso por que os 

estereótipos se mantiveram. 

 É evidente que a aplicação dos conteúdos curriculares, de forma alguma “romancearam” 

a História África, o processo de colonização e a descolonização. A abordagem passou longe de 

uma História maniqueísta, de mocinhos indefesos lutando contra vilões cruéis. Na verdade, ela 

se concentrou em discutir como o processo de colonização e descolonização da África são 

historicamente pautados por uma visão nociva e preconceituosa, que se preserva até então nas 

mentalidades e falas dos próprios participantes e até deste pesquisador. Que para romper com 
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isso é preciso questionar constantemente a própria raiz das memórias e das subjetividades. E 

que o caminho mais fácil para isso é através da perspectiva decolonial crítica da história. 

 Os participantes foram confrontados com seus próprios preconceitos, seja na forma 

como enxergam o continente africano, na visão sobre o paradeiro das cidades, no preconceito 

com os deuses afro-brasileiros e africanos ou mesmo na maneira como interpretavam a figura 

do negro e a postura das civilizações colonizadas com seus invasores. Isso permitiu o ambiente 

onde se difundiram debates que transformaram significativamente a visão deles com relação a 

si mesmos, mas não eliminou uma série de preconceitos arraigados sobre África. 

  Entre as habilidades que se esperam de um estudante do nono ano da rede básica estão 

a valorização cultural, política, econômica e natural do continente africano e o reconhecimento 

(e orgulho) da contribuição negra africana para a construção do Brasil. Esse resultado foi 

atingido em diversas respostas. Contudo, a permanência de aspectos negativos em pelo menos 

80,7%  delas (que é a soma de 50% híbridas mais 30,7% negativas) demonstra que imaginários 

preconceituosos estão fortemente arraigados na mentalidade dos participantes e ainda 

competem para a formulação da visão e das narrativas deles sobre África. Vale ressaltar que a 

observação dos vários problemas presentes em determinados locais do continente africano não 

representa por si só um problema.  Vários países que compõem o continente enfrentam, de fato, 

muitos percalços e, como  em qualquer outro lugar no mundo, precisam lutar muito para  atingir 

uma sociedade mais justa e igualitária. Apontar isso demonstra uma visão ponderada e correta. 

O problema é justamente não ser capaz de ver além desses problemas. 

  É preciso reconhecer aqui que a transformação total das mentalidades arraigadas nos 

imaginários dos estudantes e a superação total de visões puramente negativas não ocorreram – 

nem ocorrerão – em apenas algumas intervenções desenvolvidas em sala de aula, mesmo em 

aulas mais atraentes e lúdicas – como eles próprios pediram. É necessário uma ação permanente, 

que dure os quatro bimestres letivos, em todos os anos escolares e não apenas cinco aulas. A 

transformação real e profunda das mentalidades dos jovens necessita de uma ação ostensiva 

contra o racismo e uma abordagem continuada sobre História da África. Uma abordagem capaz 

de estimular os participantes a continuarem suas pesquisas autonomamente e que fosse hábil 

em interromper não apenas a manutenção dos preconceitos, mas também as mentalidades que 

os sustentam e reproduzem no cotidiano. Em suma, é preciso uma transformação profunda e 

permanente das subjetividades dos alunos. 

  Se observada apressadamente, a constatação da presença da discussão racial mesmo 

sem a transformação radical das mentalidades a respeito de África pode ser deduzida de vários 

motivos. O primeiro deles é a possibilidade de o pesquisador ter dado mais atenção ou ênfase 
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ao tema da raça e do racismo no decorrer das intervenções e deixando de lado, por algum tempo, 

o tema da colonização e descolonização. Essa distinção poderia então ter gerando nos alunos a 

sensação de que um tema era importante e o outro não. Porém, essa explicação não é válida 

quando analisadas, por exemplo, a primeira, segunda, quarta e quinta intervenções em relação 

à terceira. Nessas aulas, o tema da raça e do racismo foi abordado apenas de modo transversal 

ao currículo, embora sempre destacando como a mentalidade comum a respeito da África é 

fortemente marcada por preconceitos. Até então, o assunto só havia sido tratado diretamente 

algumas semanas antes, no primeiro questionário, que não incluiu nada ao arsenal conceitual 

dos participantes da pesquisa. O assunto só foi falado detidamente na terceira aula, e por 

demanda dos próprios alunos!  

 É comum que o professor tenha que interromper seu plano de aula constantemente para 

explicar determinado tema à turma ou que faça pequenas interseções com assuntos que são do 

seu interesse. Isso não comprometeria os dados significativamente, muito menos influenciaria 

as respostas em tamanha escala a ponto de modificar a forma como os participantes veem raça. 

Por outro lado, o fato da discussão ter sido exigida pelos próprios participantes da pesquisa, na 

terceira aula, demonstra que a questão não pode ter advindo de um biás do pesquisador, mas do 

desejo deles próprios saberem mais sobre a questão (GOLDENBERG, 2007, p. 44). 

 Outra explicação possível para o quadro apresentado pelos gráficos 7 e 8 é o total 

desconhecimento dos participantes de vários aspectos positivos sobre o tema antes das 

intervenções serem postas em prática, o que justificaria a manutenção de tantas visões negativas 

após o curto espaço das intervenções. Como alertado no gráfico 3 (ver na página 36), embora 

82,7% deles já tivessem ouvido falar a respeito de África, apenas 50% (do total de 52 

participantes) tiveram contato com o tema dentro da escola; e nem todos positivos ou marcantes. 

O que abre brecha para a suposição de que a maior parte de seus saberes veio de programas de 

TV, igreja, conversas, sites de notícias, jornais, dentre outros veículos de informação de massa. 

Como se sabe, as narrativas desses canais de informação são frequentemente carregadas de 

clichês, fetichismos e estereotipias, além de narrativas fortemente ideológicas, maniqueístas e 

que omitem ou secundarizam aspectos positivos do lugar. Tudo isso torna a tarefa de 

desconstruir preconceitos muito mais difícil, embora nada diga diretamente sobre raça e 

racismo. Como advertido anteriormente, uma ação mais efetiva no sentido de transformação 

desses esteriótipos e conversão da visão dos participantes para aspectos apenas positivos (ou 

menos negativos), necessitaria muito mais tempo e dedicação.  

  No entanto, a conclusão mais pertinente e que já dava pistas desde as intervenções é a 

de que a discussão racial já se insinuava entre os participantes antes da pesquisa. Embora sem 
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a força e a organização necessárias para a execução de ações. Quando um aluno ridiculariza o 

outro ou debocha de seus traços físicos e de sua cor, deixando-o inquieto e irritado, ali subsiste 

um inconformismo da vítima de lutar contra tudo aquilo. Um impulso desordenado. A 

abordagem dos conceitos e conteúdos possibilitou a canalização e enfrentamento desse 

problema sem medo. Ela deu os elementos necessários para a tomada de consciência (e 

coragem) dos jovens. Desse modo, a resposta a uma pergunta que possivelmente já se insinuava 

nos imaginários deles se mostrou muito mais fácil de ser respondida do que a questão do ensino 

de História da África, por exemplo. O ponto chave, no entanto, é que sem a discussão da 

primeira, talvez o segundo não ocorresse. Isto porque discutir a percepção racial sem desfazer 

preconceitos com relação aos grupos mais vulneráveis (os não-brancos) não corrobora em nada 

para o despertar positivado da identidade racial.  

 A alteração nos estigmas sociais dos jovens necessita uma ação continuada em todos os 

bimestres e a revisão curricular da educação do Estado do Rio de Janeiro, porque os estudantes 

só ouvem falar de história da África em momentos pontuais no final do ano letivo de algumas 

séries – quando ouvem! Não há um esforço de abordagem do continente por sua própria 

História, com H maiúsculo. Ela aparece sempre diluída ou submetida (e não integrada) a outros 

fenômenos e momentos históricos. Além disso, o tema sequer é abordado no sexto ano, por 

exemplo. Apenas nas séries seguintes é que se ouve mais a respeito, pontualmente no terceiro 

bimestre do sétimo, oitavo e nono ano.  

 Para se ter uma ideia, o currículo determina que os alunos do sétimo ano estudem  “O 

encontro de culturas: África e América” e que saibam “Caracterizar as sociedades africanas e 

americanas, valorizando a diversidade dos patrimônios etnoculturais”, “Desenvolver atitudes 

de respeito e tolerância às diversidades culturais”. No oitavo ano deve ser abordado “O século 

XIX: África, América e Europa”, exigindo do aluno “Compreender a expansão colonialista 

europeia no século XIX” e “Relacionar as mudanças geopolíticas no continente africano à 

expansão imperialista”. No nono ano, como foi abordado aqui, exige que os estudantes 

dominem  “A Descolonização Afro-Asiática e os Conflitos no Oriente Médio”, que sejam 

capazes de “Questionar as visões preconceituosas sobre a África e o Oriente Médio”, além de 

“Estimular o respeito à diversidade cultural” e, por fim, compararem os processos de 

independência na África e na Ásia26. Isso se o currículo for aplicado, é claro. 

 

26 Ver currículo mínimo da SEEDUC do Estado do Rio de Janeiro, 3º bimestre letivo do 7º e 8º anos. 

Disponível em: <http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=5776111>. Acesso em: 25 Abr. 2018 
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 Essas “habilidades” e “competências” são construídas paulatinamente na vida 

acadêmica dos estudantes conforme se delineia sua progressão serial. No entanto, conforme 

visto desde o início da pesquisa, a maioria deles (alguns pela terceira ou quarta vez no nono 

ano), jamais ouviram falar de História da África na escola. Isso confirma as dificuldades 

apontadas para a efetivação da luta contra o preconceito e, em certa medida, justifica porque 

tantos deles não foram capazes de romper totalmente com visões negativas sobre a História do 

continente. O fato dos assuntos serem abordados somente no final do terceiro bimestre letivo 

também não ajuda. É importante reforçar, como dito no capítulo anterior, que o currículo tem 

a obrigação de ser amplo para atingir o máximo de escolas e realidades possíveis, mas nada 

justifica a abordagem dos assuntos relacionados à África e aos negros apenas submetidos a 

problemáticas e fenômenos históricos europeus. A História da África não se resume a um 

reflexo da cultura europeia ou da escravização perpetrada por eles. Ademais, por que não 

ensinar cultura grega, romana, africanas e indígenas no sexto ano do ensino fundamental? 

Afinal, todas essas culturas contribuíram decisivamente para a construção não só da identidade 

brasileira, mas na construção ativa ou passiva de quase todo mundo “ocidental”. Essas e outras 

questões incomodam muito, entretanto, demandam tempo e muitas outras perspectivas para 

serem satisfatoriamente respondidas e não serão alvo de maiores discussões aqui. 

 A seguir, a título de melhor compreender as mudanças nas perspectivas dos jovens, é 

possível verificar a natureza e variações das menções a respeito do continente, exatamente como 

foi feito no diagnóstico anterior. Vejamos os números: 

  

 Tabela 2 – Variação dos termos e respostas atribuídos à África após as 

intervenções27 

  TERMOS POSITIVOS DAS RESPOSTAS   TERMOS NEGATIVOS DAS RESPOSTAS 
 

RESPOSTAS EM GERAL 

 

Beleza 

Riqueza  

 

14 

  7 

 

Pobreza 

Fome 

 

15 

 11 

 

Respostas Negativas 

Respostas Positivas 

 

16 

  6 
País   6 Sofrimento   6 Respostas Positivas e Negativas 26 

Continente    4 Escravizados   4 Respostas Neutras 0 

Trabalho 

Pessoas 

Crianças 

Lugar qualquer 

  4 
  3 
  2 
  2 

Preconceito 

Racismo 

Seca 

Doença 

  3 
  3 
  3 
  2 

Nenhuma Resposta 

 

TOTAL 

  4 
 

52 

Pessoas boas 

Capoeira  

Cultura  

  2 
  1 
  1 

Feiura 

Miséria  

Guerra 

  2 
  2 
  2 

 

Dança 

Diferença  

  1 
  1 

Tristeza  

Destruição 

  2 
  1  

Guerreiro 

Legal  

  1 
  1 

Precário 

Selva 

  1 
  1 

TERMOS DIFERENTES 

Lindo  

Luta 

Maravilhoso 

Negros 

  1 
  1 
  1 
  1 

Tortura   1 
 

POSITIVOS                              24 

 

27  A menção diz respeito à África como um “lugar qualquer”. Preocupação com a África. 



71 
 

 

Prédios 

Preocupação 
Respeito 

Superação 

Tradição 

  1 
  1 
  1 
  1 
  1 

  

 

NEGATIVOS                            16 

       
TOTAL  59 TOTAL 59  

 Fonte: O autor, 2017.  

  

A tabela 2 aponta um dado interessante: o equilíbrio na recorrência de menções positivas 

e negativas. Ao todo, 59 menções para cada. Outro dado interessante é a significativa 

quantidade de variações positivas em relação às negativas. Ao todo, os participantes 

responderam utilizando 24 termos ou conceitos positivos diferentes, frente a apenas 16 

adjetivos negativos. Na tabela 1 (na página 40), o número havia sido menos díspar: 18 do 

primeiro e 17 para o segundo. Se comparados os números de ambas as tabelas é possível notar 

uma diminuição significativa na recorrência de termos negativos e significativa ampliação de 

aspectos positivos. Além disso, na primeira tabela o número de vezes que algum adjetivo 

negativo foi utilizado alçou mais de 80 ocorrências em relação a pouco mais de 50 positivas. 

Agora, os números se mantiveram rigorosamente empatados. Isso corrobora o que já vem sendo 

detalhado desde o início do segundo diagnóstico: a preservação (com leve queda) de aspectos 

negativos e (sutil) melhora dos positivos nas respostas dos participantes. Contudo, a mudança 

mais marcante foi nas respostas negativas que tiveram significativa queda: de 49,6%, em 

relação à primeira tabela (de 31 para 16) e o impressionante crescimento de 225% de respostas 

que sinalizaram para ambos (de 8 para 26). As menções a aspectos apenas negativos ocorreram 

em 30,7% respostas (16) e as respostas exclusivamente com menções positivas somaram 11,5% 

(6). O total de 7,7% (4) não responderam à questão. 

 A questão número 8 abordou novamente o problema do racismo. Os alunos foram 

perguntados se as atividades, de alguma forma, alteraram as suas impressões sobre situações 

que antes consideravam ou não racismo. O intuito dessa questão também foi testar o nível de 

convicção dos jovens nas suas opiniões pessoais. As respostas foram as mais variadas possíveis.  

 Gráfico 9 – Se as aulas mudaram a opinião sobre o que é racismo e discriminação 
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  Fonte: O autor, 2017. 

 

 No total, 30 alunos (57,7%) disseram que as aulas incrementaram “Sim” as noções que 

tinham sobre racismo e que as intervenções os fizeram ver essas situações sob outra perspectiva. 

Desse montante, 9 (30%) admitiram que viam a África e os africanos com preconceito e que as 

aulas foram significativas para alteração desses comportamentos. Outros 5 (16,7%) alunos 

afirmaram que mudaram de opinião, mas não souberam dizer de que maneira. Por fim, 16 

(53,3%) afirmaram que as aulas influenciaram suas atitudes e que os levaram a rever certos 

comportamentos que possuíam e que não querem mais repetir. É o caso da participante nº 22 – 

mulher, “negra”, 14 anos −, turma 902: 

Eu achava que o negro tinha que ser tratado diferente do são e agora eu me 

vejo como negra e respeito muito essa raça. 

 

 Também é a opinião da participante sem número − mulher, “branca”, 16 anos −, turma 

901: 

Não sabia que falar que as pessoa tem cabelo ruim era racismo 

   

 No que se refere aos 16 (30,7%) participantes do total, cujas intervenções “Não” 

mudaram ou incrementaram sua forma de ver o racismo, 7 (43,8%) afirmaram que continuavam 

enxergando da mesma forma de antes, ou seja, para eles o racismo continuava sendo a mesma 

coisa de antes, sem nenhuma transformação ou ampliação, tanto no sentido quanto nas 

experiências. Caso do participante sem número – homem, “negro”, 17 anos −, turma 902: 

 Eu sempre soube muito bem o que era racismo e o que não era 

 Ou do participante sem número − homem, “negro”, 14 anos −, turma 901: 
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Não mudei não por que o que a minha opinião sobre racismo e o mesmo que 

me esplicaram  

 

 Além desses, outros 9 (56,2%) não justificaram suas respostas, o que pode indicar que 

não compreenderam a pergunta corretamente ou não quiseram responder. Resumidamente, os 

dados dão elementos para crer que as intervenções foram significativas para ampliação ou 

manutenção da noção de racismo de ao menos 32 jovens (61,5%). Já as omissões e respostas 

positivas e negativas sem justificativa de 20 participantes (38,5%) indicam que alguns não 

foram capazes ou não quiseram articular os conceitos nas suas respostas.  

 O gráfico 10 aponta se as aulas influenciaram ou não na percepção das experiências 

vividas pelos próprios participantes. Vale ressaltar que a pergunta induz à reflexão sobre 

aquelas várias experiências passadas que não foram encaradas imediatamente como racismo. 

Lembranças essas que puderam ser repensadas após as intervenções e as discussões propostas. 

Isso vale tanto para as vivências que os participantes julgavam ser racistas, quanto para aquelas 

que não foram notadas a princípio, mas que as aulas fizeram reviver e mudar de interpretação.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 – A influência das intervenções sobre experiências de racismo e 

discriminação 
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                              Fonte: O autor, 2017. 

 

 O gráfico 10 mostra que 30 participantes (57,7%) acreditavam que as atividades não 

foram decisivas para a conclusão de suas experiências de racismo. Desse montante, 13 (43,3%) 

justificaram suas opiniões afirmando que nunca foram discriminados e, portanto, não há 

experiências a serem repensadas. Já outros 11 (36,7%) afirmaram que já tinham plena 

convicção de que o que viveram foi de fato discriminação racial, independente das intervenções. 

Dentre eles, a participante nº 25, turma 901, mulher, “negra”, 14 anos: 

Mesmo fazendo as atividades e vendo que existem situações de racismo bem 

piores que a minha, minha opinião se já sofri racismo é o mesmo. Já sofri 

racismo! 
 

   Além desses, outros 6 (20%) não justificaram por que as intervenções não tiveram 

influência alguma para eles, talvez por também não terem sofrido racismo ou mesmo por não 

compreenderem a questão. Vale ressaltar que algumas dessas questões, embora aplicadas a 

todos os participantes, visavam a compreensão da opinião de determinado grupo. Desse modo, 

é esperado que os brancos respondam que não sofreram racismo e, portanto, jamais serão 

atingidos igualmente pelas intervenções no tocante a tomada de consciência do racismo. Do 

montante oposto, 19 (36,5%) participantes afirmaram que as intervenções modificaram ou 

ampliaram o leque de experiências que julgam racismo. Deste total, apenas 2 (10,5%) disseram 

sim, mas não justificaram por que acreditavam na mudança com as aulas. Outros 17 (89,5%) 

deram exemplos de situações que viveram na pele e julgaram banais à época, mas que agora 
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suspeitavam ser racismo. Casos como da participante sem número, turma 901, mulher, “parda”, 

18 anos: 

Pois mesmo na brincadeira… agente pensando que não era nada demais mais 

realmente estava sofrendo o racismo 
 

 E do participante sem número, turma 901, homem, “negro”, 14 anos: 

Já sofri racismo com meu apelido mesmo “neguim, nego-pilão; Pimpinela e 

outros  
 

 Vale ressaltar que esses dados não significam necessariamente que todas essas pessoas 

sofreram racismo ou o veem do mesmo modo. Os dados falam unicamente sobre os que 

afirmam que as intervenções foram significativas para desnaturalização de experiências 

intrínsecas de cada um e que antes passavam sem maiores questionamentos. O objetivo da 

pergunta foi provocar a reflexão e exposição dos jovens acerca de si próprios, além de 

confrontá-los com lembranças que possuem sobre determinados acontecimentos traumáticos 

que ficaram sem respostas até a ocasião. Embora a autorreflexão seja mais dolorosa para os 

negros da sala, certamente exerceu um efeito pedagógico considerável na mentalidade de todos. 

Além disso, como dito anteriormente, esses dados não significam necessariamente a tradução 

fiel da realidade de todos os participantes, mas, sim, a impressão com base na ótica e 

experiências deles próprios e nas impressões que queriam causar na pesquisa. Nesse sentido, 

um aluno que não tenha compreendido as intervenções ou que exagere na definição de algo 

como a discriminação pode, tranquilamente, estar equivocado sem, contudo, deixar de 

apresentar inconscientemente uma alteração nas concepções de raça, racismo, África, 

negritude, etc. O gráfico 11 mostra a percepção dos jovens das experiências que julgavam 

racismo após a exposição de conceitos feita nas intervenções.  
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Gráfico 11 – Se presenciaram ou não casos de racismos com terceiros (após a 

intervenção) 

             Fonte: O autor, 2017. 

 

 O gráfico 11 indica que para 24 (46,1%) participantes as aulas foram “Sim” importantes 

para reinterpretar situações que viveram e que na ocasião não julgaram racismo, contrariando 

os números do gráfico anterior. Desse montante, 21 jovens (87,5% do “sim”) contaram detalhes 

dessas experiências ressignificadas e outras formas de racismo inapercebidas antes das 

intervenções. Esses dados são importantes, pois ratificam que, a partir de então, quaisquer 

provocações que antes eram vistas apenas como “brincadeiras” ou “chacotas”, agora podem ser 

denominadas da maneira correta: racismo. Essa tomada de consciência coletiva deve ser 

encarada como extremamente proveitosa, afinal, dificilmente o argumento da ignorância 

convencerá esses jovens novamente. 

 No que se refere aos que disseram que as intervenções “Não” simbolizaram nada na 

possível ressignificação de casos de discriminação com terceiros, 6 (26,1%) disseram que já 

não tinham dúvidas que as experiências observadas eram casos de racismo e que, portanto, as 

aulas nada contribuíram. Outros 7 (30,4%) não deram justificativas de por que as aulas não 

fizeram diferença alguma para eles. Por fim, 10 alunos (43,5%) reiteraram que nunca 

observaram casos de racismo com terceiros, mesmo após o extenso leque de possibilidades de 

condutas discriminatórias apresentadas. Destarte, infere-se que as intervenções resultaram na 

ratificação das experiências discriminatórias com terceiros para pelo menos 27 participantes 

(51,9%). Esses participantes certificaram-se de suas tristes experiências de racismo e 
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certamente poderão reagir com convicção quando e se, lamentavelmente, forem novamente 

confrontadas com essa triste experiência. 

 O gráfico 12, último gráfico dessa pesquisa, traz novamente a mesma pergunta feita ao 

final da primeira diagnose. O resultado obtido nesta é significativo por demonstrar como uma 

ação pedagógica, se realizada com dedicação e determinação, tem efeito direto na subjetividade 

de todos os atingidos, professor ou pesquisador, participante ou ator ou aluno ou como for 

chamado. Ele dá elementos para confrontar as suspeitas levantadas nas contradições do gráfico 

10 e 11, porque agiu como um mea-culpa dos estudantes para reverem suas atitudes até então. 

  

Gráfico 12 – Após as intervenções, você acha que é ou já foi racista 

                    Fonte: O autor, 2017. 

 

 Os dados da tabela mostram que 23 (44,2%) participantes reafirmam que nunca 

discriminaram ninguém. Do total, 5 (21,7%) disseram não ter uma conduta discriminatória 

porque não gostariam que o mesmo acontecesse com eles – como se uma coisa implicasse outra. 

Igualmente 5 (21,7%) afirmaram que nunca discriminaram ninguém porque também são 

negros, novamente como isso fosse necessariamente um impedimento. Outros 13 (56,6%) não 

justificaram suas negativas. 

 No outro espectro de respostas, 26 participantes (50%) confessaram já terem cometido 

atos racistas e discriminatórios. Esses números significam expressivo aumento em relação aos 

dados coletados da mesma pergunta na primeira pesquisa diagnóstica. Entre as justificativas, 

17 alunos (65,4%) participantes afirmaram que as intervenções os ajudaram a repensar 
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comportamentos racistas em atitudes passadas.  É o caso da participante nº 15, turma 901, 

mulher, “negra”, 15 anos:  

Em alguns casos fui racista e preconceituosa, mesmo que tenha sido 

intencional 

  

 E da participante sem número, turma 901, mulher, “negra”, 14 anos:  

Fui racista em respeito a África, quando eu achava que a África era um lugar 

que so existia coisas banais. Mas, agora mudei, vejo as coisas diferente. 

 

 Outros 9 (34,6%) não justificaram seus motivos para essa opinião. Isso confirma que, 

ao menos, esses participantes fizeram uma autocritica e reconheceram o próprio erro, o que 

sinaliza um passo significativo para a mudança de comportamento do grupo e para uma postura 

respeitadora com relação não apenas aos negros, mas a todos seus semelhantes.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAI S  
  

 O conjunto de dados da segunda diagnose, analisado complementarmente à primeira 

atividade, comprovam que, embora a apreensão dos conceitos de História da África não tenha 

sido largamente apreendida, a discussão racial foi amplamente aproveitada pelos jovens – quer 

reconheçam ou não. Ela acarretou reflexões profundas de comportamentos, memórias e atitudes 

para o futuro. Certamente que nos próprios processos pedagógicos da pesquisa já despontava 

os sinais de transformação. A coleta desses dados em segundo plano teve a finalidade de 

comprovação científica de uma suspeita anterior e que aponta para um prognóstico muito 

positivo em caso de continuidade das medidas. A abertura dos jovens à pesquisa, o 

envolvimento nas discussões, no crivo de dados, os debates, a dedicação e o entusiasmo com 

que responderam às perguntas já são, em si, uma vitória maiúscula. O esmero da letra de uns e 

até o relaxamento dos garranchos de outros; tudo isso foi extremamente significativo para o 

sentimento de dever cumprido de ambos (pesquisador e ajudantes ou ajudante e pesquisadores). 

 A satisfação ao final desta pesquisa vai além da consumação dos frios dados expostos 

em forma de gráficos e tabelas. Ela está no valor dos sorrisos, no calor dos afetos 

compartilhados, dos sorrisos roubados, das amizades conquistadas e da saudade que o Colégio 

Estadual Dom Bosco deixou. O desejo deste pesquisador é que esse Produto Acadêmico Final 

resulte em grandiosos frutos para os próximos professores de História da escola, tão distante, 

tão carente, mas igualmente tão afetuosa e sincera. Afinal, em tempos sombrios como este que 

vivemos, educar com afeto e máxima dedicação é um ato revolucionário e tanto.  
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