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RESUMO

Identidades racializadas e a atitude
de negras(os) frente à física

Rodrigo Fernandes Morais

Orientador: Dr. Antonio Carlos Fontes dos Santos

Resumo da Tese submetida ao Programa de Pós-Graduação em Ensino e
História da Matemática e da Física, Instituto de Matemática, Universidade
Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção
do título de Doutor em Ensino e História da Matemática e da Física.

Esta tese apresenta re�exões sobre a forma como a qual o ensino de fí-
sica se correlaciona com questões étnico-raciais. Durante pesquisa realizada
em um colégio público do Estado do Rio de Janeiro, foram veri�cados no
seio do processo ensino/aprendizagem aspectos da colonialidade atrelados ao
corpo discente, majoritariamente composto por negras(os). Neste contexto,
foram elaboradas e trabalhadas atividades/ações a�rmativas de caráter de-
colonial que tiveram a �nalidade tanto de reduzir a alienação colonial e con-
sequentemente reforçar a identidade das(os) estudantes quanto de aproximar
essas(es) jovens das áreas de exatas, em particular a física.

Com o objetivo de identi�car possíveis mudanças de atitudes e crenças
das(os) estudantes frente a física foi aplicada uma adaptação da diagnose
intitulada CLASS (The Colorado Learning Attitudes about Science Survey).

Este teste diagnóstico indicou que as atividades/ações a�rmativas imple-
mentadas contribuíram para a ampliação e evolução da visão das(os) estudan-
tes em relação a física e colaboraram para a melhora de seus comportamentos
nas aulas e atuações em práticas escolares.

Palavras chave: Identidades racializadas, ensino de física, decolonização.

Rio de Janeiro
Março de 2019
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ABSTRACT

racialized identities and blacks attitude
toward physics

Rodrigo Fernandes Morais

Supervisor: Dr. Antonio Carlos Fontes dos Santos

Abstract of thesis submitted to Programa de Pós-Graduação em Ensino e
História da Matemática e da Física, Instituto de Matemática, Universidade
Federal do Rio de Janeiro, in partial ful�llment of the requirements for the
degree Doctor in Teaching and History of Mathematics and Physics.

This thesis presents re�ections on the relationship between physics tea-
ching and ethnic-racial issues. During the research carried out in a public
high school in the city of Rio de Janeiro, aspects of coloniality related to
the student body, mostly composed of blacks, were veri�ed within the te-
aching/learning process. In this context, a�rmative actions/actions of a
decolonial nature were developed and worked with the aim of both reducing
colonial alienation and consequently reinforcing the identity of the students
and bringing these young people closer to the STEAM (Science, Technology,
Engineering, Art, and Mathematics) �elds, in particular physics.

In order to identify possible changes in students' attitudes and beliefs
towards physics, an adaptation of the diagnosis called CLASS (The Colorado
Learning Attitudes about Science Survey) was applied.

This diagnostic test indicated that the a�rmative activities/actions im-
plemented contributed to the expansion and evolution of students' visions in
relation to physics and collaborated to improve their attitudes in classes and
performances in school practices.

Keywords: Racialized identities, physics education, decolonization.

Rio de Janeiro
Março de 2019
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Introdução

No escopo deste presente trabalho serão tratadas questões étnico-raciais

relacionadas à sociedade moderna como um todo e em particular às que dizem

respeito e permeiam o ambiente escolar.

Embora a tese esteja vinculada diretamente ao universo que abrange a

física, inevitavelmente o tema nos conduz à caminhos não comuns normal-

mente seguidos em teses de ciências exatas. A questão central da tese não

é a discussão dos fundamentos e conceitos que permeiam o ensino de fí-

sica, mas de que maneira se relaciona o ensino de física com o meio no qual

está inserido. É uma tese sobre o ensino de física que almeja veri�car como

o ensino que é sustentado em três pilares básicos � o conhecimento, a(o)

educadora(o) e a(o) educanda(o) � se relaciona em um universo onde a

episteme eurocêntrica norteia o processo de ensino e aprendizagem. A hipó-

tese defendida neste trabalho é que a visão greco-ocidental dominante que se

faz universal em nossos colégios, arraigada ao racismo anti-negro, contribui

tanto, de maneira geral, para a evasão escolar de alunas(os) negras(os), como

para a falta de interesse desses jovens em áreas das ciências exatas. O re-

�exo da adoção desse paradigma eurocentrado e racista no ensino, colabora,

entrelaçado com problemas de ordem sociais e econômicos, para que um nú-

mero reduzido de negras(os) se aproximem de carreiras das áreas cientí�cas e

tecnológicas. Como será apresentado e defendido, o processo sistêmico impe-

rialista/capitalista de colonização/colonialidade1 presente em nossas escolas

1A colonialidade é a representação do colonialismo em sua forma moderna. É fundada
na imposição de uma classi�cação racializada da população e tem por �nalidade colabo-
rar para a manutenção das estruturas do sistema capitalista. Para aprofundamento ver
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transforma áreas das exatas � em conjunto com outros saberes � em lugares

excêntricos para os descendentes da diáspora africana.2

Julgo que o trânsito pelas ciências humanas e à visita a pensadores per-

tencentes à essa área foram importantes para que a hipótese levantada, além

de aprofundada, se tornasse elucidada e justi�cada. Por exemplo, o psiqui-

atra, �lósofo, revolucionário e pensador da diáspora africana Frantz Omar

Fanon (Figura 1)3 se tornou a inspiração e suas principais ideias, de ma-

neira natural, o alicerce fundamental dos argumentos que conduziram este

trabalho.

Figura 1: Frantz Omar Fanon (1925-1961) o psiquiatra, �lósofo, revolucionário e pen-
sador da diáspora africana. Fonte: http://www.sociologiapopular.com/2008/11/excertos-
de-um-colonizado-nas-barbas-de.html (Acesso em 05.05.2017)

Na introdução do livro Peau noire, masques blancs4 escrito em 1952,

Fanon, logo nas primeiras páginas se questiona: �Por que escrever esta obra?

também os trabalhos do grupo Modernidade/Colonialidade (MC): (i) QUIJANO, A. El
giro decolonial In: CASTRO-GOMES, S; GROSFOGUEL, R. (Orgs.). Colonialidad del
poder y clasi�cación social. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2007, p. 93-126.
(ii) MALDONADO-TORRES, N. El giro decolonial In: CASTRO-GOMES, S; GROSFO-
GUEL, R. (Orgs.). Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de
un concepto. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2007, p. 127-167.

2Dispersão � imigração forçada � do povo africano para �ns escravistas mercantis
para fora da África, principalmente o continente americano. Para mais aprofundamento
ver: HALL, S. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte:
Editora UFMG, 2006.

3Frantz Omar Fanon (Fort-de-France, Martinica, 20 de julho de 1925 � Bethesda,
Maryland, 6 de dezembro de 1961) francês da Martinica de ascendência africana. Forte-
mente envolvido na luta pela independência da Argélia, foi também um in�uente pensador
do século XX sobre os temas da descolonização e da psicopatologia da colonização.

4Nesta tese foi utilizado a versão da EDUFBA: FANON, F. Pele negra, máscaras
brancas. Salvador: SciELO-EDUFBA, 2008.
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Ninguém a solicitou. E muito menos aqueles a quem ela se destina. E então?

Então, calmamente, respondo que há imbecis demais neste mundo� (FANON,

2008, p. 25).

Sem rodeios, esta tese se inicia diretamente ligada a esses questionamentos

e a resposta áspera, porém, sem sombra de dúvidas bastante convincente,

dada por Fanon. Quando questionado a respeito dos motivos que me levaram

a escrever este trabalho, espelho-me na resposta de Fanon. Penso o mesmo,

respondo de forma semelhante.

Esta tese tem por tarefa, para além de um trabalho acadêmico conceitu-

ado, deixar uma real contribuição do que classi�co como pedagogia decolo-

nial5 libertária6 para Educadoras(es) contemporâneas(os) e, se ainda preciso,

além-túmulo, a futuras(os) Educadoras(es). Que estes possam, ao seu modo,

de sua forma, se espelhar nos capítulos a seguir e ao se condoer e indignar

com as situações de injustiças, humilhações e desumanizações apresentadas,

venham utilizar a base teórica e as principais mensagens � representativi-

dade, diversidade, equidade e decolonização � deste trabalho em suas aulas.

Anseio que esta tese auxilie, não só a futuros trabalhos acadêmicos, como

também gere novos subsídios para o Movimento Negro, os Movimentos Soci-

ais, os Sindicatos (aguerridos) e Educadores(as) negros(as) e não negros(as)

na construção de praxis educacionais desalienantes que tenham por �nali-

dade contribuir de maneira substancial para reforçar a identidade de jovens

negras(os).

Sem dúvidas, a motivação nasce da minha experiência de vida,7 uma vez

que, seguindo de perto o pensamento de Abdias Nascimento (1914-2011),

5O vocábulo decolonial resulta de uma perspectiva teórica que faz referência às inúmeras
maneiras e possibilidades de se elaborar um pensamento crítico a partir da(o) subalterni-
zada(o) pela modernidade capitalista, visando se opor às tendências acadêmicas hegemô-
nicas e eurocentradas da construção do conhecimento histórico e social (OLIVEIRA, 2018,
p. 96).

6A pedagogia libertária tem a espectativa que a escola atue com a �nalidade de orien-
tar uma transformação na personalidade das(os) estudantes rumo a um posicionamento
libertário e autogestionário. A concepção fundamental é inserir mudanças institucionais
com origem nos livéis subalternos que, posteriormente, vão �contaminando� todo o sistema
interno e externo (LUCKESI, 1994, p. 67).

7Re�ro-me ao período da infância vivido no subúrbio do Rio de Janeiro, na infância no
bairro de Irajá e na juventude no bairro da Vila da Penha. E principalmente ao período
que morei em uma favela do Rio de Janeiro no ano de 2007.
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�não posso nem me interessa transcender a mim mesmo, como habitualmente

os cientistas sociais [assim como os cientistas das áreas de exatas] declaram

supostamente fazer em relação às suas investigações� (NASCIMENTO, 2016,

p. 47). Ademais, da minha experiência pro�ssional8 em pré-vestibulares co-

munitários, Colégios Estaduais e da leitura de clássicos � da sociologia,

�loso�a, história � que traduzem os motivos que conduziram/conduzem e

�xaram/�xam os descendentes da diáspora africana a mais de quinhentos

anos em situação de dominação, exploração e opressão. Deste modo, o for-

talecimento intelectual sobre tema central se deu tanto pela leitura de obras

consideradas tradicionais � que in�uenciaram inúmeros trabalhos acadêmi-

cos � quanto pela leitura de obras que desa�aram as ideias e teorias tradi-

cionais transmitidas pelo colonizador. Realizou-se também, conjuntamente

com as referidas leituras, o levantamento de dados estatísticos correlaciona-

dos as questões étnicos-raciais fornecidos por instituições referendadas, além

de veri�cação sobre políticas públicas existentes � Leis � que ampararam

e colaboraram para justi�car a defesa desta tese. Obras, dados estatísticos e

legislações que me elucidaram e guiaram até encontrar o Sul9 a ser seguido

para realização de um trabalho que defendesse em suas linhas o verdadeiro

humanismo, que resguarda em suas linhas: a solidariedade entre os seres hu-

manos, a busca da igualdade socioeconômica, o �m da alienação colonial,10

a não universalização dos valores a partir da aceitação da diversidade, seja

ela, de raça, cultural, religiosa, etc.

8Ministro aulas desde 2000 no Pré- Vestibular do Sindicato dos Servidores das Universi-
dades Públicas do Estado do Rio de Janeiro - SINTUPERJ, onde sou professor e coordeno
a equipe de física. Tendo ministrado aulas também em outros três cursos cariocas desti-
nados a negros(as) e carentes. Além da minha experiência adquirida a partir da passagem
por seis colégios estaduais, três deles em comunidades.

9Termo usado em oposição a norte, nortear ou Hemisfério Norte. �Na esteira das
leituras de Bonaventura Santos, concordamos que as conotações ideológicas articulam
as ideias de Sul e Norte como em desenvolvimento versus desenvolvido, bárbaro versus
civilizado, periferia versus centro� (NOGUERA, 2012, p. 63).

10Para Fanon, o processo ou estágio de alienação colonial é identi�cado quando em
relações sociais as ações e imposições colonizadoras alienantes, não permitem que sujeito
possa se representar ou agir, levando em conta seus próprios valores, frente ao mundo
que o cerca. Ou seja, sujeito �ca impossibilitado de se constituir como agente de sua
própria história. Ver: FANON, F. Os Condenados da Terra. Rio de Janeiro: Editora
Civilização Brasileira, 1968. Assim como: FANON, F. Pele negra, máscaras brancas.
Salvador: SciELO-EDUFBA, 2008.
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A originalidade e relevância se con�guram e se revelarão tanto na maneira

como foi conduzido o tema central, quanto por ser um tema raras vezes

tratado na área do Ensino de física e de uma maneira geral no universo das

ciências exatas. Tema esse que, como relatado, possui dimensões profundas

e entrelaçadas à área de Humanas.

O país, com todas as esferas da política em colapso, vive sob tensão. A

desastrosa e alcunhada crise econômica, originada nos seios da má gestão

pública e desenhada pela corrupção, espreme sem piedade a classe trabalha-

dora sobre a parede da miséria. A cajadada derradeira se con�gura a partir

das reformas trabalhistas, reformas da previdência, do não pagamento de

salários, dos salários parcelados, dos atrasados e do crescente desemprego.

Em outras palavras, da retirada dos direitos mais básicos e fundamentais dos

classi�cados como povo (no Brasil, como veremos, de maioria negra).

Os tempos não são serenos. Não há mais espaço para indecisões. Como

Educadoras(es), nesse momento conturbado e complicado devem se portar?

Qual o papel de Educadoras(es) em meio a esse tiroteio opressor e desleal?

O fato é que devemos nos posicionar. Sem que o(a) leitor(a) confunda es-

sas palavras com uma espécie de militância sem fundamentos teóricos, para

responder essa questão, invoco o Educador e professor da Faculdade de Edu-

cação da Universidade de São Paulo, Moacir Gadotti:

Educar nessa sociedade é tarefa de partido, isto é, não educa realmente aquele

que ignora o momento que vive, aquele que pensa estar alheio ao con�ito que

o cerca. É �tarefa de partido� porque não é possível o educador permanecer

neutro: ou educa a favor dos privilégios da classe dominante ou contra elas.

Aquele que se diz neutro estará apenas servindo aos interesses do mais forte,

isto é, à classe dominante. No centro, portanto, da questão pedagógica situa-

se a questão do poder (GADOTTI, 2012, p. 98).

Naturalmente, este trabalho terá a utilidade para apoiar aqueles que se

posicionarem ao lado dos mais fracos (classe dominada). Assim como poderá

servir como fonte para formulação de críticas dos que defendem abertamente

a classe dominante. O que não incomodará. Na verdade o que incomoda é a

neutralidade política. Espera-se é que Educadoras(es) venham assumir posi-

ção frente aos con�itos. Não há mais espaço para neutralidades, sejam elas
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defendidas de forma consciente ou ingênuas, fruto de analfabetismo político.

Ser neutro é estar compactuando e servindo aos interesses da classe domi-

nante. Corroborando com o pensamento de Gaddotti, o fato é que, educar é

tomar partido de um dos lados. Ou se educa a favor de quem oprime ou se

educa para libertação da opressão.

Processos de libertação da opressão se constroem a medida que os próprios

oprimidos tomam consciência de que são oprimidos (FREIRE, 2015). Daí a

importância das teorias e pensamentos decolonizadores. Não é a toa que

os senhores de escravizados impediam que negras(os) frequentassem o espaço

escolar. Não é a toa que os serviços escolares públicos são/estão precarizados.

Quanto menos professoras(es), menos aula, menos infra-estrutura, menos

conhecimento adquirido: mais exploração e opressão.

A Revolta Saint-Domingue (1791-1804), ou Revolução Haitiana, é um

bom exemplo de como a educação pode se tornar perigosa. No período da

revolução, cerca de 90% da população haitiana era composta por escravi-

zados. A expulsão do governo colonial francês e a independência do Haiti

foi liderada pelo �lho de escravizados Toussaint Louverture (1743-1803) que

teve a oportunidade de ser alfabetizado. Louverture foi in�uenciado por

pensamentos iluministas que pregavam a liberdade e direitos iguais entre os

homens.

Sem o capital econômico e, em grande maioria, sem o capital cultural, as

classes dominadas são as que mais sentem na pele e, como veremos, pela cor

da pele o peso das injustiças sociais. Capital cultural é uma expressão criada

e empregada pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu (1930-2002) para analisar

como se distribuem e con�guram as classes na sociedade. Nas palavras de

Gilda Olinto:

De uma certa forma o capital cultural serve para caracterizar subculturas de

classe ou de setores de classe. (...) Entretanto, o capital cultural é mais do

que uma subcultura de classe, é tido como um recurso de poder que equivale e

se destaca � no duplo sentido de se separar e de ter uma relevância especial

� de outros recursos, especialmente, e tendo como referência básica, os

recursos econômicos (OLINTO, 1995, p. 24).

O capital cultural se apresenta como a segunda mais importante expressão
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do capital, precedendo apenas ao capital econômico. Contudo, é importante

alertar para as profundas relações íntimas entre essas duas classi�cações de

Capital, já que o sujeito que adquire capital cultural tem a maior possibilidade

de adquirir o capital econômico e ainda impor as bases da cultura dominante

sobre as classes menos favorecidas.11

Como bem elucida Bourdier em seu livro O poder simbólico:

A cultura dominante contribui para a integração real da classe dominante

(assegurando uma comunicação imediata entre todos os seus membros e

distinguindo-os das outras classes); para a integração �ctícia da sociedade

no seu conjunto, portanto, à desmobilização (falsa consciência) das classes

dominadas; para a legitimação da ordem estabelecida por meio do estabele-

cimento das distinções (hierarquias) e para a legitimação dessas distinções.

Este efeito ideológico, produ-lo a cultura dominante dissimulando a função

de divisão na função de comunicação: a cultura que une (intermediário de

distinção) e que legitima as distinções compelindo todas as culturas (desig-

nadas como subculturas) e de�nem-se pela sua distância em relação à cultura

dominante (BOURDIEU, 1989, p. 10-11).

Desde a Grécia antiga o pilar fundamental de sustentação da classe do-

minante e que, por conseguinte, a separava das classes subalternas, era o

conhecimento e cultura adquirida. Ou melhor, a classe dominante era cons-

tituída por pessoas que dominavam o que era considerado como conhecimento

e como cultura superior. Por exemplo, pessoas que tinham a possibilidade

de aprender a ler os clássicos e escrever, além de obter conhecimentos mate-

máticos, dominavam os que eram impossibilitados ou impedidos de adquirir

tais habilidades.

Em nossa sociedade, governada por comportamentos e valores greco-

ocidentais, a condição favorável econômica e social está intrinsecamente li-

gada ao nível de instrução e valores culturais da classe dominante predomi-

nantemente caucasiana.

Como veremos neste trabalho, no Brasil, a questão racial não está des-

vinculada da questão econômica. O conceito de raça12 (aliado a classi�cação

11Entretanto, é relevante ressaltar que, para se adquirir o primeiro, na maioria das vezes,
se faz necessário possuir o último.

12Como a maioria dos conceitos, o de raça tem seu campo semântico e uma dimensão
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racial dos povos) é um dos braços fortes que sustentam o sistema capitalista.

As(os) negras(os), na maioria habitantes dos subúrbios, das periferias, das

comunidades, das favelas, das malocas e alagados, são sensivelmente as que

mais sofrem, ao longo dos anos, com a negação/obliteração da educação de

qualidade.13 Excluídos da possibilidade de absorver o que é considerado ca-

pital cultural, tendo seus valores e cultura relegados a subculturas, se tornam

sujeitos fragilizados e inferiorizados � moral, social e economicamente �

reforçando assim o poder simbólico da classe dominante.

Com efeito, cada linha deste trabalho tem por �nalidade colaborar para

libertação de estudantes do colonizador, em particular, negras(os). Porém, se

destina a Educadoras(es) que se sensibilizem e percebam a importância do

tema/causa da tese defendida. Particularmente Educadoras(es) que se auto-

declarem trabalhadoras(es), no sentido de realmente autoidenti�carem como

pertencentes à classe trabalhadora e automaticamente reconheçam, sintam o

gosto amargo da opressão.

No livro Pedagogia do Oprimido14 uma das obras cruciais sobre a práxis

pedagógica denominada libertadora, cunhada por Paulo Freire, o Educador

argumenta que a liberdade só poderá ser conquistada pelo próprio oprimido

que, desumanizado pelo opressor, sente os desgostos da opressão. Ou seja,

para Freire, é no seio da própria fragilidade e dor sentida pelo oprimido que

surgirá a força motora de sua libertação da opressão. Freire postula que o

oprimido tem duas funções nobres a serem executadas: a primeira, se libertar

do opressor, recuperando sua humanidade; a segunda, convencer o próprios

sujeitos, ou sistemas, opressores de abandonarem as práxis opressoras.

Corroborando com esse pensamento, defenderei neste trabalho � em

acordo com o pensamento de Freire (2015)15 e como sugere Gadotti (2012)

temporal e espacial (MUNANGA, 2004, p. 17). Raça no escopo desta tese é entendida
como uma categoria sociológica.

13É fundamental ressaltar, nesse momento, o que o presente trabalho defende ser o
objetivo principal de uma educação denominada de qualidade. Isso porque no senso co-
mum a ideia de �educação de qualidade� representa justamente um modelo burguês, em
última instância, colonialista. Educação de qualidade neste trabalho se refere a educação
anticapitalista, antirrascista, decolonizadora e libertária, uma educação que sirva ao povo.

14Ver: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2015.
15Freire defendia o lema �educar para a paz�, é importante atentar para o fato de que
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� a importância de tomar posição frente a opressão. É nosso dever de

Educador(a), conforme defendido anteriormente, decidir em qual lado atuar:

dos que estão reforçando o status quo em suas práticas pedagógicas elitistas

colonizadoras, ou dos que visam libertar implementando e trabalhando no

ambiente escolar com práticas educacionais diversi�cadas e descolonizadoras.

Nesse sentido:

O educador mede-se, portanto, pelo grau de consciência de classe que ti-

ver, pois, `educador', no sentido que desejo empregar, signi�ca para mim o

intelectual capaz de transmitir uma ideologia que organize e cimente os ho-

mens entre si, um grupo, uma pequena comunidade, uma categoria social etc

(GADOTTI, 2012, p. 99).

Visando contribuir para organização da consciência de classe/cor, na co-

munidade escolar que atuo, o presente trabalho propõe praxis educacionais

que tenham por �nalidade corrigir os descaminhos de uma pedagógicas elitis-

tas que é a pedagogia do colonizador (GADOTTI, 2008, p. 100-101). Propõe

ações a�rmativas que retomem e libertem histórias de vitórias de negras(os)

na área de ciência exatas. Aspirando, a partir dessas ações, colaborar para

que estudantes absorvessem o capital cultural necessário, contribuindo assim,

para que tenham a chance de almejar posições econômico-sociais menos des-

confortáveis. E ainda, para que desenvolvam um modelo mental favorável

que lhes sirva de alicerce ao se posicionarem frente as forças colonizadoras e

a opressão.

Para tal �nalidade, foram implementadas, em acordo com o referêncial

teórico das Identidades Racializadas � apresentado no capítulo 4 deste tra-

balho � práticas educacionais que tinham por objetivos especí�cos:

(i) Contribuir para o desenvolvimento e a implementação de práticas es-

colares inspiradoras, que por meio da equidade racial e da valorização da

diversidade na escola pudessem gerar melhorias na crença e na atitude de

o opressor utiliza-se deste lema para manter o status quo. Embora a tese se situe nas
fronteiras da educação, é importante compreender que a real libertação e decolonização
do povo oprimido se dará com o auxílio da escola, porém só se con�gurará e�caz quando
atingir um nível para além das escolas. Em lutas travadas entre oprimido e opressor em
vários tipos de modalidades.
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estudantes frente a área de exatas, em particular frente a física;

(ii) facilitar, incentivar e reforçar o interesse e o acesso da juventude ne-

gra aos cursos universitários da área de Exatas;

(iii) trabalhar a relação entre a sua identidade racial e de gênero com

disciplinas de exatas;

(iv) estimular a aplicação da Lei 10.639/2003 no âmbito das disciplinas

exatas;

(v) incentivar professores de disciplinas de exatas a trabalhar seus con-

teúdos de forma interdisciplinar;

Tendo por objetivo geral: desalienar e contribuir para a descolonização

de estudantes, em particular descendentes de pessoas africanas escravizadas,

como tive por desejo descrever nessa breve introdução e pretendo me apro-

fundar bem como elucidar cada vez mais no escopo desta tese.

No capítulo 1 desta tese, serão apresentados os fundamentos históricos e

teóricos que sustentam a relevância desta pesquisa, além de análises estatís-

ticas e teóricas em relação à categoria raça. No capítulo 2, serão expostos

os procedimentos metodológicos empregados durante a pesquisa. No capí-

tulo 3, serão apresentados os dados colhidos de uma pesquisa socioeconômica

realizada no Colégio Estatual Compositor Manacéia José de Andrade16 no

ano de 2017. As análises destes dados serviram tanto para o fornecimento de

informações sobre o per�lamento do alunato e de suas famílias, quanto para

con�rmar as investigações estatísticas e teóricas em relação à categoria raça

apresentados no capítulo 1 desta tese. No capítulo 4 apresento o referencial

teórico das identidades racializadas que possui três componentes: Recursos

Materias, Recursos Ideacionais e Recursos Relacionais. O capítulo 5 tem por

�nalidade apresentar aspectos � identi�cados durante a pesquisa � de co-

16Colégio vinculado a SEEDUC-RJ, que homenageia Manacéia José de Andrade (1921-
1995), mais conhecido como Manacéia que foi um compositor e instrumentista brasileiro.
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lonialidade que estão arraigados à visão das(os) estudantes os(as) a respeito

da ciência. No capítulo 6, serão apresentadas contribuições e ações visando

o início do processo de desalienação e decolonização a partir das propostas

de praxis pedagógicas que classi�co como atividades/ações a�rmativas. No

capítulo 7, serão apresentados alguns resultados (qualitativos e quantitati-

vos) que indicam o começo da desalienação colonial no espaço escolar no C.E.

Compositor Manacéia José de Andrade.

Espero que este trabalho colabore com a produção de mais materiais e que

promova e estimule a inclusão das trajetórias cientí�cas de representantes da

diáspora africana em livros e materiais didáticos de física (e de ciências Exa-

tas em geral). Além disso, é almejado que as discussões sobre diversidade

e equidade no ensino de ciências exatas, tanto na comunidade acadêmica,

como no ambiente escolar se tornem pauta relevante e práxis entre Educado-

ras(es). Acredito que deste modo, com a implementação de atividades/ações

a�rmativas, estaremos auxiliando e contribuindo para que as(os) �lhas(os)

da classe trabalhadora (classe dominada/classe colonizada) se libertem dos

grilhões do sentimento de inferioridade resultado da alienação colonial.
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Capítulo 1

As(os) re-condenadas(os) da

Terra e a Colonialidade

�No faz de contas: juizes não julgam, escolas não educam, hospitais não curam, celas não

reeducam.� (Trilha Sonora do Gueto - Carlos Eduardo Taddeo - Ferrez)

Como professor do C.E. Compositor Manacéia José de Andrade, estabe-

lecimento de ensino onde ministro desde o ano de 2012 aulas de física nas

três séries do ensino médio, busco exercer minha função de Educador sem-

pre almejando colaborar não somente para a formação básica em ciências

da natureza do alunato, mas em conjunto com meus colegas de pro�ssão,

das diversas áreas, formar socialmente o cidadão de caráter re�exivo e po-

liticamente ativo sobre as categorias: social, econômica e política. Possuo

nesse colégio duas matrículas, uma de 16h e outra de 30h, o que garantem

(trinta e duas horas aula (32h/aula) por semana em sala de aula, além do

tempo destinado ao planejamento das atividades pedagógicas escolares. O

Manacéia, como é carinhosamente chamada a escola, localiza-se no bairro de

Madureira, na comunidade da Serrinha, mais precisamente na rua de acesso

à entrada do morro de São José. Cerca de oitenta por cento (80%)1 do corpo

1Não consegui obter da escola um censo con�ável que levasse em consideração a questão
da cor da pele. Por esforço próprio, foi realizado um censo das dezesseis (16) turmas que
leciono e será apresentado no capítulo 3.
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discente é composto por jovens negros,2 �lhos da classe trabalhadora e mui-

tos deles, apesar da pouca idade, já trabalhadores. Juventude racializada3

que aprende, desde cedo, a conviver com constantes problemas econômicos e

com a discriminação racial. Como a�rmam Daniel R. C. Cerqueira e Rodrigo

Leandro de Moura logo nas primeiras páginas de Vidas perdidas e Racismo

no Brasil:

Em termos sociológicos, a discriminação geralmente se refere à diferenciação

injusta e arbitrária, que tem na sua base a crença de que os indivíduos que

pertencem a determinadas categorias ou grupos � como social, racial, polí-

tico, religioso e sexual, entre outros � têm maior probabilidade de possuir

características indesejáveis. O racismo é um caso particular de discriminação

em que o indivíduo, por sua cor da pele (ou raça), pode sofrer tratamentos

diferenciados, no sentido de ter bloqueadas oportunidades sociais e econô-

micas, ou simplesmente de ser alvo de segregação (CERQUEIRA; MOURA,

2013, p. 2).

Discriminação, que na sua forma institucional, se manifesta de maneira

mais árdua e nociva, também pode se revelar de maneira violenta. Cerqueira

e Moura completam:

[...] não é difícil colecionar situações em que as abordagens policiais e o uso

excessivo da força são totalmente diferenciados quando as relações se dão

com cidadãos negros. A percepção desse tratamento diferenciado é bastante

clara, sobretudo para os que mais sofrem (CERQUEIRA; MOURA, 2013, p.

5).

Observe na tabela (Figura 1.1) seguinte, alguns indicadores coletados no

suplemento de vitimização da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio

(PNAD) de 2009, do IBGE:

2O Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística (IBGE) classi�ca como negros(as)
todas as pessoas que se auto-declaram como pertencentes da cor parda ou da cor preta.

3O termo racialização surgiu na década de sessenta do século XX para exprimir o
processo social, político e religioso a partir do qual certas camadas da população eram
identi�cadas em relação à maioria da população, tendo em conta que esta identi�cação
estava diretamente associada ao seu aspeto, características fenotípicas ou à sua cultura
étnica.
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Figura 1.1: Fonte: Censo Demográ�co do IBGE 2010, PNAD 2009. Infor-
mações do Depen/MJ e do SIM/MS, relativas ao ano de 2010. Elaboração DI-
EST/IPEA.(CERQUEIRA; MOURA, 2013, p. 6).

Das(os) que sofreram agressões físicas na pesquisa apresentada, 1,3%

eram não negras(os) e 1,8% eram negras(os). O que chama atenção é o

fato de que entre as vítimas que não procuraram os serviços policiais, 61,8%

eram negros e 38,2% eram não negros. Assim como, dentre aquelas(es) que

não procuraram a polícia porque não acreditavam ou porque tinham medo da

polícia, cerca de 60% eram negras(os) e 40% não negras(os). Esse receio e te-

mor têm origem nas experiências de discriminação vivenciadas por negras(os)

em suas relações diárias com seguranças de lojas, guardas municipais, polici-

ais civis, policiais militares e ultimamente com a força de segurança nacional

e o próprio Exército.

Com certa frequência, as chamadas forças de repressão4 entram em ação,

buscando �coibir�5 a constante disputa por território entre as diferentes fac-

ções do trá�co. Frequentemente essas operações terminam com histórico

de mortes de crianças e jovens, majoritariamente negras(os). Contribuindo

para o crescimento das estatísticas que mostram que �em termos proporcio-

nais para cada não negro assassinado, 2,4 negros são assassinados, em média�

(CERQUEIRA; MOURA, 2013, p. 3).

4Divisões da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) e da Polícia Civil
do Estado do Rio de Janeiro, Força de Segurança Nacional e o Exército.

5Coibir entre aspas, pelo fato do varejo de drogas não ser combatido de fato pelo Estado.
Essa é a justi�cativa formal dada pelas autoridades, ou as operações ocorrem para criar
uma resposta para sociedade civil, na maior parte das vezes midiática.
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Almejando fornecer uma visão mais ampla e geral desta situação, o grá�co

(Figura 1.2) seguinte mostra os negras(os) e não negras(os) assassinadas(os)

no Brasil o ano de 2010:

Figura 1.2: Fonte: Fonte: Fonte: MS/SVS/DASIS- Sistema de Informações sobre Mor-
talidade � SIM. e Censo Demográ�co do IBGE, 2010. Taxas por cem mil indivíduos.
Elaboração IPEA/DIEST (CERQUEIRA; MOURA, 2013, p. 7).

Com exceção do estado do Paraná, o número de negras(os) assassinados

em nosso país, como demonstram as estatísticas estaduais, é sempre maior

do que o número de não negras(os). No estado do Rio de Janeiro, o grá�co

mostra que o número de negras(os) assassinadas(os) em 2010 chegou a aproxi-

madamente ao dobro do número de não negras(os). Esses números a cada ano

crescem assustadoramente. O Jornal Folha de São Paulo, publicou em 2016,

que das seiscentos e quarenta e quatro (644) pessoas mortas em confrontos

policiais no Rio de Janeiro entre os anos de 2014 e 2015, quatrocentos e no-

venta e sete (497) eram negras.6 Segundo especialistas da segurança pública,

um dos motivos desse crescimento são as equivocadas políticas implemen-

6Fonte:http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/02/1742551-negros-e-pardos-
sao-77-dos-mortos-pela-policia-do-rio-em-2015.shtml (Acesso em 03.06.2017).
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tadas para o �combate� do trá�co de drogas no estado. Inúmeras incursões

das forças de repressão estaduais e nacionais em regiões de favelas e morros

contribuem para o aumento das estatísticas alarmantes apresentadas.

Devido ao perigo eminente de morte, por conta das constantes operações

policiais, inúmeras vezes, as aulas são encerradas nas instituições de ensino

próximas às regiões classi�cadas como áreas de risco. As duas reportagens7

a seguir servem exempli�cam como milhares de alunos são afetados por tais

operações.

Extra - Rio

Confronto em comunidade na Zona Norte do

Rio deixa mais de dois mil sem aulas.

Um tiroteio que ocorre na manhã desta quinta-feira no

Morro da Serrinha, em Madureira, Zona Norte do Rio,

deixa moradores em pânico e mais de duas mil crianças

de escolas da região sem aulas. Segundo relatos em re-

des sociais, há movimentação policial na comunidade. A

assessoria de imprensa da PM, porém, não deu detalhes

do que acontece. Estão fechadas seis escolas � cinco da

rede municipal e uma da rede estadual [Colégio Estadual

Compositor Manacéia José de Andrade] � e duas cre-

ches municipais. As unidades da Secretaria municipal

de Educação atendem a 2.059 alunos. Em redes sociais,

algumas pessoas comentam a situação no Morro da Ser-

rinha e nos arredores: �Professora disse que a Serrinha

tá pegando fogo e a escola tá fechada�.

7Fonte:http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-08-20/mais-de-2300-alunos-
�cam-sem-aulas-por-conta-de-operacao-da-pm-na-serrinha.html (Acesso em 6.11.2016)
e https://extra.globo.com/casos-de-policia/confronto-em-comunidade-na-zona-norte-do-
rio-deixa-mais-de-dois-mil-sem-aulas-21391551.html (Acesso em 26.05.2017).
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O Dia - Rio

Mais de 2.300 alunos �cam sem aulas por conta

de operação da PM na Serrinha.

A operação da Polícia Militar que está sendo realizada

nesta quarta-feira no Morro da Serrinha, em Madureira,

na Zona Norte, afetou a rotina dos estudantes da re-

gião. De acordo com a Secretaria Municipal de Ensino,

três escolas, quatro creches e dois Espaços de Desenvol-

vimento Infantil (EDIs) não estão funcionando. Já a Se-

cretaria de Estado de Educação con�rmou que o Colégio

Estadual Compositor Manacéia José de Andrade tam-

bém não abriu as suas portas. Com isso, 2.355 alunos

�caram sem aulas hoje. Desde as primeiras horas da ma-

nhã, policiais do 9◦BPM (Rocha Miranda) com apoio do

Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Ba-

talhão de Choque e Batalhão de ações com cães (BAC)

estão realizando uma operação na comunidade. O obje-

tivo é coibir o trá�co de drogas no local. Foi registrado

uma intensa troca de tiros entre PMs e tra�cantes, assus-

tando os moradores. No entanto, ainda não há registro

de feridos ou presos.

Inseridos neste universo violento, são raros os que têm coragem de relatar

a violências e abuso sofridos durante as constantes operações pelas forças de

repressão do Estado. Nesse pesadelo, quase que diário, cada um possui sua

�cicatriz�, porém, com sabedoria empírica, preferem8 manter suas histórias

silenciadas.

8Essa preferência é construída, �lha das ameaças, do risco e da violência. A preferência
nesse caso é a defesa da vida.
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Em seu livro, Os condenados da Terra,9 Frantz Fanon de forma concisa

escreveu:

O mundo colonizado é um mundo cindido em dois. A linha divisória, a

fronteira, é indicada pelos quartéis e delegacias de polícia. Nas colônias o in-

terlocutor legal e institucional do colonizado, porta voz do colono e do regime

de opressão é o gerdame ou o soldado. Nas sociedades de tipo capitalista,

o ensino religioso ou leigo, a formação de re�exos morais transmissíveis de

pai para �lho, a honestidade exemplar de operários condecorados ao cabo de

cinquenta anos de bons e leais serviços, o amor estimulado da harmonia e da

prudência, formas éticas do respeito pela ordem estabelecida, criam em torno

do explorado uma atmosfera de submissão e inibição que torna consideravel-

mente mais leve as tarefas das forças da ordem. Nos países capitalistas, entre

o explorado e o poder interpõe-se uma multidão de professores da moral, de

conselheiros, de �desorientadores�. Nas regiões coloniais, ao contrário, o ger-

dame e o soldado, por sua presença imediata, por suas intervenções diretas e

frequentes, mantém contato com o colonizado e o aconselham, a coronhadas

ou com explosões de napalm, a não se mexer. Vê-se que o intermediário do

poder utiliza uma linguagem de pura violência. O intermediário não torna

mais leve a opressão, não dissimula a dominação. Exibe-as, manifesta-as com

boa consciência das forças da ordem. O intermediário leva a violência à casa

e ao cérebro do colonizado (FANON, 1968, p. 28).

Embora Fanon esteja narrando a relação de opressão, exercida por colo-

nos, no processo de colonialismo clássico e histórico sofrido por colonizados

em regiões coloniais, é inevitável a associação e comparação com a realidade

que vivencio no bairro suburbano carioca de Madureira que vive sobre intensa

colonialidade.

Corroborando com essa visão, o sociólogo peruano Aníbal Quijano (2007),

embora reconheça que o colonialismo e a colonialidade são conceitos diferen-

tes, chama a atenção para o fato de que estes conceitos podem ser per-

feitamente correlacionáveis. Embora o colonialismo seja mais antigo que a

9Publicado em 1961 com o título original em Frances: Les demnés de la terre.
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colonialidade, o último se manifesta de maneira mais profunda e duradoura

ao longo dos últimos quinhentos anos.

De acordo com Quijano:

A colonialidade é um dos elementos constitutivos e especí�cos do padrão

mundial do poder capitalista. Se funda na imposição de uma classi�cação

racial/étnica da população mundial como pedra angular deste padrão de

poder, e opera em cada um dos planos, esferas e dimensões, materiais e

subjetiva, da existência cotidiana e escala social (Tradução livre - QUIJANO,

2007, p. 93).

Por conseguinte, colonialismo em sua forma moderna, denominada colo-

nialidade, que é fundada na imposição de uma classi�cação racializada da po-

pulação, tem por �nalidade fortalecer e manter o sistema capitalista. Sendo

assim, os condenados da Terra do colonialismo clássico descrito por Fanon,

estão representados hoje na modernidade na �gura das(os) oprimidas(os),

dos esfarrapadas(os) do mundo, das(os) famélicas(os) da Terra, das(os) re-

condenadas(os) da Terra.10

Como será relatado, algumas ações são planejadas e utilizadas, sendo es-

tas estritamente e�cazes, pois, conseguem com impiedosa perfeição manter

os habitantes das regiões colonizadas subalternizados, às margens da socie-

dade e sem poder de reação. Sendo estes excluídos em incontáveis áreas e

dimensões sociais.

Levar a violência ao cérebro da comunidade local � em conjunto com

a interrupção/omissão da educação de qualidade11 � se torna uma ação

�sábia�, onde o propósito, parafraseando Aimè Cesaré (1913-2008),12 é fazer

com que milhares de pessoas inculquem �o medo, o complexo de inferioridade,

o tremor, a genu�exão, o desespero, o servilismo� (CÉZAIRE, 1978, p. 26).

10Fanon se refere aos que estão sob imposição do colonialismo como condenados da terra.
Visto que a colonialidade é a forma moderna do colonialismo, neste trabalho, classi�co os
sujeitos que vivem sob intensa colonialidade como re-condenadas(os) da Terra.

11Ver/relembrar a de�nição do que considero ser educação de qualidade na introdução
deste trabalho.

12Narural da Martinica, Aimé Fernand David Césaire foi um poeta, dramaturgo, ensaísta
e político da negritude.
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É importante destacar que, para conter qualquer tipo de reação contra o

status quo, conforme Fanon, não basta somente valer-se das formas violen-

tas de repressão. Para que complexa obra do colonizador esteja completa,

é necessário empregar em conjunto com a repressão, uma �arma� mais sutil,

porém, e�caz e poderosa. A utilização desta �arma�, tem por �nalidade des-

carregar três �projéteis� de maneira certeira:

(i) O primeiro ao ser lançado atinge diretamente o imaginário dos diver-

sos grupos e classes que compõem o tecido social, ao criar imagens negativas

de negras(os). Além de atingir diretamente os corações e mentes dos coloni-

zados, criando complexos psíquicos;

(ii) O segundo dilacera a dimensão educacional da(o) colonizada(o), negando-

as(os) objetivamente o direito à educação de qualidade e consequentemente

impedindo a possibilidade de absorção do que é considerado como capital

cultural pela classe dominante;

(iii) O terceiro vem sob as formas da colonialidade do saber,13 que con-

sidera como superior o saber do(a) colonizador(a), do racismo epistêmico14

que nega o intelecto das pessoas que possuem suas identidades racializadas e

do epistemicídio15 que exclui e ceifa seus saberes, sua cultura e os seus valores.

Corroborando com o primeiro argumento (i), Fanon de forma esclare-

cedora descreve que para que a estrutura de dominação do mundo colonial

13Para Luiz Fernando de Oliveira a colonialidade do saber fundamentou a inferioridade
de grupos humanos não europeus na perspectiva da produção do fracionamento racial do
trabalho, dos salários e do conhecimento. E complementa, utilizando-se de argumentos
de Quijano sobre a colonialidade do saber que é entendida por este autor como repres-
são de outras formas de produção de conhecimento não europeu, negando as atividades
intelectuais de povos indígenas, africanos, etc (OLIVEIRA, 2012, p. 54).

14Negação das faculdades cognitivas das pessoas racializadas ligado a negação da exis-
tência de outra epistemologia como local de produção de pensamento crítico e cientí�co
(OLIVEIRA, 2018, p. 99).

15Destruição de conhecimentos entrelaçado à destruição dos próprios seres humanos
(GROSFOGUEL, 2016, p. 26).
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sobre mundo dos colonizados seja mantida de pé, não basta apenas impor a

violência ou restringir a região colonizada. É preciso ir mais além:

O mundo colonial é um mundo maniqueísta. Não basta ao colono limitar

�sicamente, com o auxílio de sua polícia e de seus soldados, o espaço do co-

lonizado. Como que para ilustrar o caráter totalitário da exploração colonial,

o colono faz do colonizado uma espécie de quintessência do mal (FANON,

1968, p. 30).

Os moradores dessas regiões � mundo colonial � que sofrem com a

colonialidade, são frequentemente declarados impermeáveis à ética, sujeitos

com ausência de valores, assim como, sob imposição, negam seus valores

(FANON, 1968, p. 31).

Como se não bastasse a negação de seus direitos básicos, são classi�cados

como pessoas sem ética e tendentes a ações ilícitas. Posto isto, introjeta-se

no imaginário da sociedade, de maneira especí�ca ou de forma institucional,

o preconceito social e racial. Não é a toa, como já relatado, que em nossa

sociedade os números apontam para uma maior proporção de vitimização da

população negra em relação a população não negra.

Além da atribuição dessas características desquali�cantes aos moradores

das regiões colonizadas, as(os) negras(os) foram consideradas(os), em mo-

mentos históricos distintos, inferiores intelectualmente. Tais argumentos,

baseados em teorias raciais, nunca foram provados cienti�camente, como será

apresentado na seção 1.1.1 deste trabalho. Com o �m da escravidão e com o

descrédito dessas teorias, tornou-se necessário criar novas ações que manti-

vessem nas mãos da elite o capital �nanceiro e cultural. Qual o fundamental

recurso utilizado para manter os descendentes de escravizados em posição de

submissão? Nada de novo, uma velha prática do regime escravista: o cul-

tivo da ignorância, em outras palavras, em acordo com o argumento (ii), a

negação de uma educação de qualidade que sirva ao povo.

Ademais, como pontua o tópico (iii), tendo por �nalidade manter do

poder nas mãos do colonizador, a prática da colonialidade do saber que fun-

damenta a imposição do racismo epistêmico em conjunto com a execução do

epistemicídio.
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A aplicação e�caz de tais práticas contribui para limitar a formação e

quali�cação da população negra. E como golpe derradeiro, o sistema capi-

talista aliado e sustentado pelas classi�cações raciais/colonialidade, atua na

vertical, retomando e impondo conceitos ocidentais de beleza, de ética e do

saber, normatizando implacavelmente o que é belo e feio, o que é moral e

imoral e o que se traduz em um bom e um mal conhecimento. Regulamen-

tam critérios, métodos e modelos ao instituírem pré requisitos que amparam

a exclusão dos que não atingem as determinadas quali�cações necessárias.

Desta forma, limitados ao saber prático, o sujeito negro é conduzido as fun-

ções braçais, aos baixos salários , limitando-os às periferias, favelas, morros,

malocas e alagados.

O �lósofo porto-riquenho Nelson Maldonado-Torres de forma sólida ex-

plica:

[...] a colonialidade se refere a um padrão de poder que emergiu como re-

sultado do colonialismo moderno, mas em vez de ser limitado a uma relação

formal de poder entre dois povos ou nações, se relaciona à forma como o

trabalho, o conhecimento, a autoridade e as relações intersubjetivas se arti-

culam entre si através do mercado capitalista e da ideia de raça (Tradução

Livre - MALDONADO-TORRES, 2007, p. 131).

Segundo este autor , a colonialidade faz parte do nosso dia a dia, podendo

ser detectada �em textos de livros didáticos, nos critérios para um bom tra-

balho acadêmico, na cultura, no senso comum, na auto-imagem dos povos,

nas pretensões dos sujeitos e em muitos outros aspectos de nossa experi-

ência moderna� (Tradução livre - MALDONADO-TORRES, 2007, p. 131)

Por conseguinte, sistema capitalista, entrelaçado a ideia de raça, se torna o

alicerce perfeito que sustenta a estrutura do poder, dominação branca e con-

sequente exclusão dos que não são aprovados nos critérios e não se enquadram

nos padrões estabelecidos.

É no bairro de Madureira, em uma comunidade carente, região que sofre

com as características da colonialidade, que ao exercer minha pro�ssão de

Professor de física � atuando como Educador � quatro vezes durante a

semana me encontro com elas(es): as(os) re-condenadas(os) da Terra.

33



Uns descendo a ladeira, outros subindo a rua, aos poucos se concentram,

logo cedo, no portão da escola. Lutando contra preconceitos raciais, injus-

tiças sociais e contra os próprios complexos psíquicos absorvidos ao longo

de suas jovens vidas. Iniciam o dia, em busca de educação e da providen-

cial merenda escolar.16 No processo de ensino e aprendizagem, ensinamos e

aprendemos. De fato, em nosso encontro diário, sou contemplado com inúme-

ros ensinamentos, no qual verdadeiras aulas de sobrevivência são reveladas.

Portanto, é dentro deste particular universo, que este trabalho de pesquisa

se inicia.

1.1 Um pouco de uma triste história

Por ser um período tão marcante e sombrio, no imaginário da população

brasileira os problemas enfrentados em nosso tempo por sujeitos pertencentes

à raça negra são percebidos geralmente como consequência exclusiva do trá-

�co humano, escravidão e genocídio sofrido pelo povo africano e seus descen-

dentes no período escravocrata. O fato é que, mesmo com o �m da escravidão

clássica, os direitos políticos e sociais dos negros continuaram sendo negados

e diversos ataques foram deferidos contra os descendentes de escravizados.

Primeiro buscou-se justi�car e manter a exclusão e a posição subalterna que

negras(os) se encontravam na sociedade valendo-se de argumentos conside-

rados cientí�cos (�nal do século XIX e primeira metade do século XX) que

�caram conhecidos como teorias raciais ou racialistas.17 Cabe ressaltar, que

apoiada sobre essas teses surgiram políticas públicas eugenistas raciais, que

legitimavam essa exclusão. Para citar, no ano de 1847 a Assembléia Legisla-

tiva da província do Rio de Janeiro deliberou: �São proibidos de frequentar

as escolas públicas os que padecem de moléstias contagiosas, os escravos e

16No dia a dia, em meu contato com os alunos e funcionários escuto depoimentos que
sugerem que a merenda escolar, para muitos, é a única refeição completa do dia.

17Para aprofundamento ver: SCHWARCZ, L.M. O espetáculo das raças: cientis-
tas, instituições e questão racial no Brasil. São paulo: Companhia das Letras,
1993. Assim como: SKIDMORE, T. E. Preto no braco: raça e nacionalidade no
pensamento brasileiro (1870-1930). São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
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os pretos africanos, sejam libertos ou livres� (SANTOS; BARROS, 2012, p.

3479). Adentrando no século XX, logo nas primeiras décadas, foram im-

plementadas políticas públicas para destituir professores(as) negros(as) dos

cargos diretoras das escolas primárias e técnicas. Além disso, na década de

trinta dos novecentos, �netas de escravas haviam sido expulsas a pro�ssão de

normalista� (DE CARVALHO, 2005-2006, p. 96).

Em segundo lugar, mas não menos prejudicial, a tese da democracia racial

que por anos foi adotada como paradigma na análise das questões étnico-

raciais brasileiras. Tese atribuída a Gilberto de Mello Freyre (1900-1987) e

adotada por teóricos que defenderam a não existência da discriminação racial

nem racismo agressivo em terras brasileiras.

1.1.1 As teorias raciais

No Final do século XIX, intelectuais brasileiros, como por exemplo, Rai-

mundo Nina Rodrigues(1862-1906) 18 e Francisco José de Oliveira Viana(1883-

1951)19 fundamentavam suas teses raciais locais, em teorias deterministas de

homens de sciencia como Cesare Lombroso (1835-1909)20, que argumentava

que a criminalidade era um fenômeno hereditário (SCHWARCZ, 1993, p.

65), Francis Galton (1822-1911)21 que buscava provar, a partir de um mé-

todo estatístico e genealógico, que a capacidade humana era função da here-

ditariedade e não da educação (SCHWARCZ, 1993, p. 79) e Joseph Arthur

de Gobineau(1816-1882)22 , que previa em sua teoria a impossibilidade de

progresso para algumas sociedades compostas por �sub-raças mestiças não

civilizáveis� (SCHWARCZ, 1993, p. 83), defendendo em seus argumentos

18Médico legista, psiquiatra, professor, escritor, antropólogo e etnólogo brasileiro Pio-
neiro nos estudos sobre a cultura negra no país. Adotava uma perspectiva racista, nacio-
nalista e cienti�cista em suas obras.

19Professor, jurista, historiador e sociólogo brasileiro, imortal da Academia Brasileira
de Letras, considerado o precursor da eugenia racial no Brasil.

20Psiquiatra, cirurgião, higienista, criminologista, antropólogo e cientista italiano, con-
siderado o pai da antropologia criminal.

21Antropólogo, meteorologista, matemático e estatístico inglês.
22Diplomata, escritor e �lósofo francês, considerado um dos mais importantes teóricos

do racismo no século XIX.
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que a miscigenação levaria a humanidade a um grau sempre crescente de

degenerescência.

In�uenciado pelas ideias de Lombroso e acrescentando a esses princípios

a questão racial, Nina Rodrigues, defendeu a tese de que negros e mestiços

constituíam a causa da inferioridade do Brasil, pressupondo o negro como

marginal, propôs que deveriam existir códigos penais diferentes para raças

diferentes no Brasil. Nina Rodrigues em seu livro As raças humanas e a

responsabilidade penal no Brasil (1894) argumentava que as raças inferiores

� para ele todos os pardos, caboclos, cabras, mulatos e negros crioulos �

tinham tendências a atos violentos e criminosos. Segundo Nina Rodrigues:

Se, de fato, a evolução mental na espécie humana é uma verdade, à medida

que descermos a escala evolutiva, a mais e mais nós deveremos aproximar

das ações automáticas e re�exas iniciais. Deste jeito, nas raças inferiores, a

impulsividade primitiva, fonte e origem de atos violentos e antissociais, por

muito predominarão sobre as ações re�etidas e adaptadas, que só se tornaram

possíveis, nas raças cultas e nos povos civilizados, com o aparecimento de

motivos psíquicos de uma ordem moral mais elevada (RODRIGUES, 2011,

p. 30).

Embebecido de pressupostos provenientes de teorias raciais e criminali-

zando a maior parcela da população brasileira, Nina Rodrigues contestava

que as raças inferiores no Brasil pudessem �disputar os benefícios da impu-

nidade perante um código que faz repousar a responsabilidade penal sobre

o livre arbítrio� (RODRIGUES, 2011, p. 30). A igualdade política estabele-

cida no Brasil não deveria compensar a desigualdade moral e física das raças

inferiores (RODRIGUES, 2011, p. 30).

De acordo com Nina Rodrigues, somente:

O desenvolvimento e a cultura mental permitem seguramente às raças supe-

riores apreciarem e julgarem as fases por que vai passando a consciência do

direito e do dever nas raças inferiores, e lhes permitem mesmo traçar a mar-

cha que o desenvolvimento dessa consciência seguiu no seu aperfeiçoamento

gradual (RODRIGUES, 2011, p. 28).

Os civilizados (raças superiores), quer dizer, no Brasil, os descendentes

de europeus, deveriam coordenar, controlar e julgar as raças consideradas

semicivilizadas (raças inferiores).
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Já no século XX, Oliveira Viana foi o principal ideólogo e expoente da

eugenia racial23 no Brasil. Viana em seu livro Raça e assimilação24 (1932),

defendeu a inferioridade da(o) negra(o) argumentando que bastava a obser-

vação coletiva de um grupo de afro-descendentes e efetuar a comparação com

um grupo de pessoas brancas. Ao �nal do �experimento� proposto se conclui-

ria com �certeza matemática� que aqueles que pertencem à raça negra são

sujeitos inferiores (SILVA; BARROS, 2007, p. 42).

No início do século XX a população brasileira era formada em sua maioria

por negros e mestiços. Por conseguinte, a miscigenação do povo brasileiro,

dentro da visão das teorias raciais, deixava transparecer as fraquezas � mo-

rais, intelectuais, etc. � na formação da sociedade brasileira. Os defensores

dessas teorias a�rmavam que um povo formado por negros e mestiços não

seria capaz de contribuir para a condução da almejada posição de ordem e de

progresso, lemas positivistas, em moda naquele período em terras brasileiras.

Nesse cenário, visando reverter esse quadro e propagandear a boa imagem

do país na Europa, os dirigentes brasileiros da época enviam o médico � e

homem da ciência � brasileiro João Batista Lacerda para participar do I

Congresso Universal das Raças � Londres /1911.

De acordo com Lacerda, o cruzamento entre negros e brancos, ao contrário

da opinião de muitos escritores, não teria gerado um mestiço de qualidade

inferior no Brasil. Embora fossem descritos como moralmente voluptuosos e

pouco afeitos ao trabalho braçal, Lacerda entendia que os mestiços no Brasil

eram �intensamente inteligentes� e teriam �disposição para as letras, para a

ciência e para a política�. Muitos deles teriam, inclusive gerado descendentes

que se tornaram proeminentes políticos, poetas, pintores, escultores, médi-

cos, engenheiros, com reconhecido domínio técnico e pro�ssional (SOUZA;

SANTOS, 2012, p. 754).

23Tipo mais agressivo de darwinismo social, que pregava um determinismo de cunho
social. Autores darwinistas sociais defendiam a impossibilidade de �transmissão de ca-
racteres adquiridos� nem por meio de um processo de evolução social (SHWARCZ, 1993,
p. 76-78). O progresso estaria restrito às sociedades civilizadas, as sociedades com raças
superiores, as sociedades consideradas puras, em outras palavras, não miscigenadas.

24VIANNA, O. Raça e assimilação. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1959.
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Apesar de a defesa de Lacerda no Congresso Universal das raças inicial-

mente destacar as qualidades dos mestiços brasileiros, sua tese conjecturava

que a população brasileira iria aos poucos embranquecer. É importante lem-

brar que o Brasil recebeu, na primeira metade do século XX, um grande

número de imigrantes brancos europeus. A previsão era que mediante ao

constante �cruzamento� entre negras(os) brancas(os) que produziriam mula-

tas(os), entre mulatas(os) e brancas(os) cujos descendentes retomariam cada

vez mais as características das pessoas brancas, a raça negra deixaria existir

em solo brasileiro. Esta proposição �cou conhecida como teoria do branque-

amento.25

Para justi�car sua teoria Lacerda operou o quadro (Figura 1.3) de Mo-

desto Brocos y Gómez.

Figura 1.3: Quadro de M. Broccos - Museu de Belas Artes - Rio de Janeiro
(SCHWARCZ, 1993, p. 16).

Na obra de arte é apresentado, de forma resumida, o entendimento dos

defensores da teoria do branqueamento, por intermédio das imagens o pintor

apresenta uma nação miscigenada, porém passando por mudanças. Mediante

o processo constante e acelerado de cruzamentos acompanhadas da seleção

25O termo branqueamento pode ser entendido como uma ação, consciente ou inconsci-
ente, que impõe ao negro a condição de �tornar-se branco.�
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natural ( porventura milagrosa) acreditava-se que decorrer de um século o país

seria composto apenas por pessoas brancas(os), como a criança retratada no

quadro de Broccos (SCHWARCZ, 1993, p. 16).

Segundo Munanga, no documentário26 intitulado �Pele negra, máscara

branca� de Conrado Kraine (UNIFIAN-FAAM) a teoria do branqueamento

teve origem no ceio do Iluminismo, quando a raça branca foi considerada

a melhor e superior, tanto sob o ponto de vista da estética, ou seja, de

acordo com o padrão de beleza adotado, como também intelectualmente.

A professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade

de São Paulo, Gislene Aparecida dos Santos, em seu livro A invenção do

�ser negro� chama atenção para uma característica enigmática do período da

ilustração:

Ao mesmo tempo que defende a tolerância e os direitos dos homens, oferece

elementos para a construção de um conceito de homem restrito aos parâ-

metros europeus e intolerante quanto às diferenças entre este e os outros

povos. Sob olhar do �nós�, os europeus miram os �outros� (os não-europeus)

com desprezo, enquanto tentam defender o que compreendem por direito

universais(DOS SANTOS, 2012, p. 21).

Nesse período, o conceito de homem, de humanidade, foi elaborado em

nome da razão. E dentro desse pensamento o povo europeu foi declarado

como re�exo nítido e direto do modelo racional que eles mesmo criaram.

Retornando a análise entre �nal do século XIX e início do século XX,

veri�ca-se que as teorias raciais, que hoje são consideradas pseudociência, no

referido período eram entendidas como cientí�cas, interpretadas como a mais

pura �ciência�. Gislene Aparecida dos Santos considera que:

[...] a apresentação do aspecto cientí�co que se oferece como suporte à ide-

ologia racista é fundamental para compreendermos como a intelectualidade,

a ciência, dá seu assentimento à ideologia tornando mais aceitáveis e �verda-

deiras� as ilusões e as ideias que difunde (DOS SANTOS, 2012, p. 60).

Não são raros os casos ao longo da História da humanidade em que ar-

gumentos de autoridade cientí�cos foram utilizados com �nalidades pouco

26https://www.youtube.com/watch?v=d7ll9eGNs Q (Acesso em 15.02.17)
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sensatas e apreciáveis. Como por exemplo pressupostos �cientí�cos� que sus-

tentaram e buscaram justi�car o Holocausto promovido pelos dirigentes da

Alemanha nazista. Parece não ser errôneo a�rmar que depois da catástrofe

promovida pelo nazismo27, a partir do ano de 1945, a defesa dessas teorias

estagnou. Entretanto, de tempos em tempos, seus defensores ressurgem, no-

vos e velhos argumentos são manifestados e o debate é retomado. No ano

de 1990 o analista político americano Charles Murre publicou o livro The

Bell Curve, que sugeria que diferenças de QI seriam genéticas e que discu-

tia as implicações de uma divisão racial da inteligência. E no ano de 2007,

o geneticista e prêmio Nobel (1962) James Watson em entrevista ao jornal

The Sunday Times a�rmou ser pessimista sobre a África, porque as políticas

ocidentais para os países africanos eram, erroneamente, baseadas na presun-

ção de que os negros seriam tão inteligentes quanto os brancos, quando na

verdade, �testes� sugerem o contrário 28. De uma maneira geral, hoje em

dia, teorias semelhantes ao de Nina Rodrigues, Gobineau e Watson são con-

denadas nos meios intelectuais e cientí�cos, entretanto os resultados gerados

por essas teorias trouxeram enorme prejuízos sociais ao contribuírem para

produzir e reforçar o racismo nas esferas sociais. Como bem pontua Nilma

Lino Gomes em seu artigo Intelectuais negros e produção do conhecimento:

algumas re�exões sobre a realidade brasileira:

Tais resultados afetaram não somente o campo de produção intelectual e a

sociedade de ummodo geral, mas de maneira especí�ca, a vida e as trajetórias

de crianças, adolescentes, jovens e adultos negros e negras, inclusive, na

educação (GOMES, 2009, p. 423).

1.1.2 Do sistema patriarcal à democracia racial e o bran-

queamento

Através de um olhar na perspectiva da História do povo africano, nos

deparamos com cerca de quatrocentos anos do período de escravidão o�cial

27É importante ressaltar que Adolf Hitler foi in�uenciado pelas teoria racial de Gobineau.
28http://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/nobel-da-medicina-choca-geneticistas-ao-

a�rmar-que-negros-sao-menos-inteligentes-4147567 (Acesso em 22.05.2017)
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sofrida pelos negros. Período de brutalidades, sangue e dor, Gênesis de todas

atrocidades e humilhações sofridas pelos povos da diáspora africana.

Entretanto, autores in�uentes como Gilberto Freyre e Kátia M. Queirós

Mattoso (1931-2011), enxergaram e defenderam a tese do caráter paterna-

lista29 da escravidão. Jacob Gorender (2016, p. 31), em sua obra A Escravi-

dão Reabilitada (1990), tece duras críticas a respeito dessa visão, segundo ele,

�tão in�uente para a orientação da pesquisa historiográ�ca em nosso país�.

Ainda nesta obra, Gorender (2016, p. 30) externa que Freyre não estava de

acordo com a teoria racista defendida por Oliveira Viana que, como explicado

na seção 1.1.1 desta tese, rotulava negros como inferiores. Teoria (conside-

rada cientí�ca no período que abrange o �nal do século XIX e na primeira

metade dos novecentos) que para solucionar este �infortúnio� propunha que a

saída para o progresso do país seria o branqueamento da população. Ademais,

Gorender (2016, p. 30) reconhece que Freyre fez importantes descobertas so-

bre as raízes africanas da cultura brasileira, porém, alerta que esse feito veio

conjugado a duas teses fundamentais: a patriarcal e a democracia racial. A

primeira defendia o caráter �benigno da escravidão luso-brasileira� e a se-

gunda defendia que não existia discriminação racial nem racismo agressivo

em terras brasileiras. Teses que foram �incorporadas à ideologia da classe

dominante� brasileira (GORENDER, 2016, p. 30).

Kátia Mattoso em sua obra Ser Escravo no Brasil (1982), lançado origi-

nalmente em Francês, retomando o pensamento de Freyre, rea�rma o sistema

patriarcal no Brasil. A tese que busca suavizar a humilhação, desumanização

e todo sofrimento do povo africano durante o período da escravidão no Bra-

29É importante ressaltar que o termo empregado se refere, neste caso, a tese adotada por
alguns autores que defendem ser possível identi�car, no período escravocrata, caracterís-
ticas que indicam relações de harmonia social, entre senhores e escravos. Ver: FREYRE,
G. Casa-grande e senzala. Formação da família brasileira sob regime da economia patri-
arcal. São Paulo: Global Editora, 2006. Assim como: MATTOSO, K.M.Q. Ser escravo
no Brasil. Petrópolis,RJ: Vozes, 2016. Contudo, se torna importante destacar que essa
visão é considerada problemática e frágil por outra gama de autores. Estes, argumentam
que o paternalismo é fruto de lutas e reivindicações dos escravos por melhores condições
de vida e não da suposição de um relacionamento harmonioso entre senhores e escravos.
Para mais detalhes ver: FARIA, C. A.; LEMOS, M. R. Paternalismo no Brasil Colonial:
harmonização vs. Con�ito. In: 4a Semana do Servidor e 5a Semana Acadêmica,
Universidade Federal de Uberlândia , 2008.
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sil exerceu in�uência em inúmeras pesquisas sobre a escravidão. Gorender

(2016, p. 31) externando sua opinião sobre a visão eurocentrada da pesqui-

sadora, chega ao ponto de classi�cá-la como �historiadora greco-baiana�.

Abdias Nascimento (1914-2011), em sua obra O Genocídio do Negro Bra-

sileiro: processo de um racismo mascarado (1978) corroborando com Goren-

der condena o denominado lusotropicalismo30, assim como o paternalismo e

a democracia racial. Nascimento (1978, p. 44) reconhece que Freyre clas-

si�cava o arianismo e negritude como racistas. Porém, faz o alerta sobre o

lusotropicalismo gilbertofreyreano que, segundo ele, criou eufemismos como a

expressão morenidade, defendendo que tal expressão:

[...] não se trata de um jogo ingênuo de palavras, mas sim de proposta

vazando de extrema perigosa mística racista, cujo objetivo é o desapareci-

mento inapelável do descendente africano, tanto �sicamente, quanto espiri-

tualmente, através do malicioso processo do embranquecer a pele negra e a

cultura do negro (NASCIMENTO, 1978, p. 43).

Nascimento, em sua análise do pensamento de Freyre, se contrapõe a Go-

render, quando aponta aspectos racistas na obra do autor lusotropicalista.

Nascimento faz referência ao crítico Agripino Grieco, que observou que a

obra que tornou Freyre famoso, Casa Grande & Senzala (1933), � sofreu

in�uências diretas das ideias de Oliveira Vianda e de Alberto Torres31 (NAS-

CIMENTO, 1978, p. 43). Por conseguinte, o morenismo, seguindo de perto

o raciocínio do autor, não passava de uma forma, ainda que camu�ada, da

teoria do branqueamento.

O empenho e as habilidades da socióloga brasileira Virgínia Leone Bicudo

(1915-2003), do sociólogo brasileiro Alberto Guerreiro Ramos (1915-1982), do

sociólogo brasileiro Florestan Fernandes (1920-1995) e do sociólogo francês

Roger Bastide (1898-1974), em suas análises sobre as relações raciais e a dis-

criminação racial no Brasil, foram elucidadoras e fundamentais para revelar

30Ideologia que defende que o colonialismo português prestou verdadeiros e importantes
serviços em terras brasileiras.

31Foi um jornalista, bacharel e pensador social brasileiro preocupado com questões da
unidade nacional e da organização social brasileira.
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as desigualdades nos aspectos econômicos e sociais entre negras(os) e bran-

cas(os), contribuindo para a desconstrução da tese da democracia racial.32

1.1.3 As teorias raciais, o mito da democracia racial e

seus re�exos no ambiente escolar nos dias de hoje

O mito da democracia racial fundamenta, no tecido social privilégios,

padrões de comportamento � em diversas dimensões: o padrão branco, a

partir da imposição na vertical do branqueamento das camadas racializadas �

e valores colocados a serviço do grupo racial dominante, perdominantemente

caucasiano.

A elucidação dos desacordos intrínsecos à tese da democracia racial foram

de extrema importância para o desenvolvimento de pesquisas e estudos que

nos alertaram para a existência no espaço escolar de �um abismo entre nossa

`igualdade racial' e as atitudes discriminatórias direcionadas a alunos negros

[e alunas negras]� (MOURA et al., p. 87).

Estes trabalhos sinalizaram para a exclusão dos(as) jovens negros(as) da

escola, denunciando a urgência de revisão dos currículos escolares, das prá-

ticas educacionais, da formação dos professores e também colaboraram para

impulsionar as mudanças na legislação educacional brasileira em prol da equi-

dade e superação do racismo no ambiente escolar.

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para a Educação das Rela-

ções Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e

Africana chamam a atenção para a necessidade de:

[...] desconstruir o mito da democracia na sociedade brasileira; mito este que

difunde a crença de que, se os negros não atingem os mesmos patamares que

32Ver para aprofundamento: (i) BICUDO, V.L. Atitudes Raciais de pretos e bran-
cos em São Paulo. in: MAIO, M. C. (Org.). São Paulo: Editora Sociologia e Política,
2010. (ii) RAMOS, A. G. Introdução crítica à sociologia brasileira. Rio de Janeiro:
Editora UFRJ, 1995. (iii) BASTIDE, R; FERNANDES, F. Brancos e negros em São
Paulo: ensaio sobre aspectos da formação, manifestações atuais e efeitos do
preconceito de cor na sociedade paulistana. São Paulo: Global Editora, 2008.
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os não negros, é por falta de competência ou de interesse, desconsiderando as

desigualdades seculares que a estrutura social hierárquica cria com prejuízos

para os negros (BRASIL, 2004, p. 12).

Quer dizer, em análises fundadas na tese da democracia racial, os pro-

blemas enfrentados por negras(os) são deixados de lado e todo peso que

as(os) atingem gerando desigualdades � raciais, sociais e econômicas � é

transferido para as próprias pessoas negras, culpando-as individualmente e

coletivamente de não alcançarem os mesmos patamares que os não negras(os)

na sociedade. Como argumenta Lewis R. Gordon: �em vez de [se] estudar

os problemas enfrentados pelas pessoas negras, as próprias pessoas passam a

ser [consideradas] o problema� (FANON, 2008, p. 14).

Ademais, contrariando a tese da democracia racial e com pressupostos

baseados em teorias raciais, no Brasil, negras(os) foram classi�cados como

sujeitos sem ética e estética apreciáveis. Essas ideias que foram ao longo dos

anos defendidas e propagadas por colonizadoras(es) não negras(os) e que de

maneira especí�ca ou de forma institucional ainda sustentam o preconceito

social e racial em terras brasileiras. Esses pressupostos culminam, em última

análise, na internalização da não beleza e no sentimento de imoralidade �

comportamental, religiosa, cultural, etc. � desenvolvido por negras(os). Em

um universo comandado por valores e padrões de beleza brancos, Fanon em

seu livro Pele negra, máscaras brancas, logo nas primeiras páginas questiona

�o que quer o homem negro?� e mais a frente, de maneira crua e direta

responde �O negro quer ser branco�, já que o homem �branco incita-se a

assumir a condição de ser humano� (FANON, 2008, p. 26-27). A constatação

de que em uma sociedade governada por valores brancos, o homem negro

deseja ser branco, não deve ser interpretado equivocadamente como uma

espécie de racismo às avessas. Como alertam as DCNs para a Educação das

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira

e Africana:

Esta constatação tem de ser analisada no quadro da ideologia do branquea-

mento que divulga a ideia e o sentimento que pessoas brancas seriam mais
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humanas, teriam inteligência superior e, por isso, teriam o direito de coman-

dar e de dizer o que é bom para todos (BRASIL, 2004, p. 16).

Como já relatado, a ideologia do branqueamento teve sua origem no seio

do próprio Iluminismo. As ideias defendidas por essa ideologia ainda estão

arraigadas no tecido social brasileiro, sustentadas por resquícios das teorias

raciais, pela aceitação equivocada da existência da democracia racial e pela

colonialidade. Em nosso país o padrão de beleza é branco, o padrão de com-

portamento é branco, ser civilizado é ser branco, os valores, a cultura, a moral

e a ética pertencem aos brancos, a razão é branca, a racionalidade é branca,

a intelectualidade é branca. Constantemente coloca-se em dúvida a moral e

ética de grupos que possuem suas identidades racializadas. Negras(os) são

consideradas(os) sinônimos de criminosos, um coletivo de sujeitos sem bene-

volência. Para o corpo social, em geral, a venustidade e a simetria passam

longe de seus atributos físicos, tipos, fulanos e beltranos sem cultura ou de

cultura inferior. Uns a�rmam abertamente �são incivilizáveis, só olhar para

as favelas�, outros mais cautelosos deixam transparecer o preconceito nas

entrelinhas de discursos do tipo �nem todos que moram no morro são cri-

minosos, lá também mora gente honesta!� ou se escondem em pensamentos

racistas abafados pelo constrangimento. A capacidade de raciocínio do indi-

víduo negro, quando a consideram, é classi�cada como limitada. Em outras

palavras, o sujeito negro é, repetidamente, em diversas situações, considerado

incapaz de realizar ações que exijam a mais simples con�ança ou intelecto.

Então, mais uma vez, as próprias vítimas expostas a essas equivocadas e no-

civas interpretações racistas, não raras vezes, reforçam complexos psíquicos

de inferioridade que podem os acompanhar por toda vida, contribuindo para

que os mesmos se afastem de várias instâncias sociais, como por exemplo, as

escolas.

1.2 A origem da inferiorização

A escravidão foi uma mancha na história da humanidade sem precedentes,
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sem justi�cativas racionais. Porém, paradoxalmente, mesmo durante período

de exaltação da Razão, conhecido como Iluminismo, com quase trezentos anos

do regime escravocrata, alertam Julio Cláudio da Silva e Luitgarde Oliveira

Cavalcante Barros que a ideologia da escravidão foi �justi�cada pelos pensa-

dores da época e aceita pela igreja, pela negação da humanidade das popula-

ções africanas� (SILVA; BARROS, 2007, p. 34). E vão mais além, a�rmando

que �de uma maneira geral o Ocidente, se autoproclamava Humanista, desti-

nou aos Africanos e os descendentes da diáspora africana, em qualquer parte

do mundo, um estatuto aquém da humanidade� (SILVA; BARROS, 2007, p.

35).

Sendo considerado a estética, a ética, os valores, a cultura, o intelecto

da raça branca como superiores aos da raça negra, a tendência é de que

os indivíduos negros, principalmente aos fortemente presos aos grilhões da

colonialidade, se autoclassi�quem como inferiores, o que gera transtornos

psíquicos em suas mentes, ocasionando a internalização da inferioridade, re-

�etindo em seus comportamentos e tomadas de decisões. Se o paradigma

de possuir qualidades (humanas) é ser branco, o negro para sobreviver aos

diversos ataques físicos e psicológicos, busca embranquecer-se. Em outras

palavras, a pessoa negra tende adotar práticas comportamentais e culturais

dos cidadãos brancos.

O branqueamento, de forma consciente ou inconsciente, traduz a origem

da alienação da identidade e da usurpação da humanidade da população

negra. Por isso, como bem salienta Fanon, precisamos seguir �em direção a

um novo Humanismo...� (FANON, 2008, p. 25).

1.3 Entre Máscaras

Não é exagero a�rmar que o sujeito negro vive entre máscaras. Quando se

recusa a vestir a máscara branca33, não medem esforços para desmerecer ou

33Termo utilizado por Franz Fanon (2008), sugerindo que a(o) negra(o) em sua vida por
diversas vezes, em diversas situações, acaba vestindo a máscara branca como estratégia
de sobrevivência em suas relações sociais. Ou seja, assimila os padrões brancos impostos
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cercear o seu discurso, impondo-lhes a máscara do silenciamento34 (Figura

1.4). Grada Kilomba, no primeiro capítulo do seu livro Plantation Memo-

ries. Episodes of everday racism,35 explica que a referida máscara era um

instrumento que colonos aplicavam em escravos, com o objetivo de impedir

que os negros comessem os víveres enquanto trabalhavam na terra.

Figura 1.4: Escrava Anastácia (KILOMBA, 2010, p.17)

Entretanto, a principal função dessa máscara de tortura era implementar

o medo e o silêncio, impedindo a fala. Kilomba argumenta que, por este

ângulo, a máscara é a representação integral do colonialismo, simbolizando

políticas sádicas de conquista e dominação e seus regimes brutais de silencia-

mento dos(as) chamados(as) �Outros(as)�, e questiona: �Quem pode falar? O

que acontece quando falamos? E sobre o que podemos falar?� (KILOMBA,

2010, p. 16) A colonialidade também dispõe de suas máscaras. Em um

mundo cindido em dois � o do branco e o do negro � em que o padrão

de humanidade é ser branco, para que não ocorra mudança na estrutura

de poder, a estratégia, como já relatada, é impor a violência e inferiorizar

os habitantes destas regiões. Aliadas à estas ações, uma prática usual da

CLASSE dominante, do �Barão� e do �capitão do mato� moderno continua

sendo impedir a fala, cercear o discurso do oprimido.

pela sociedade, anulando sua negritude.
34Máscara composta por um pedaço de metal colocado no interior da boca do sujeito

Negro, instalado entre a língua e a mandíbula e �xado detrás da cabeça por duas cordas,
uma em torno do queixo e outra em torno do nariz e da testa (KILOMBA, 2010, p. 16).

35KILOMBA, G. Plantation Memories, Episodes of everday racism. Münster:
UNRAST-Verlag, 2010.
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O fato é que a boca deve se abrir, o som deve se propagar, não há mais

tempo para emudecer o discurso. A recusa de debater temas escamados como

preconceito, racismo, opressão, colonização/colonialidade, é sempre utilizada

como artifício primordial e cruel para que o status quo se mantenha, legiti-

mando a exclusão econômica e social sofrida pelas camadas populares, como

já relatado, constituída majoritariamente por pessoas negras. Se escrever e

falar é preciso, agir e implementar ações libertadoras/emancipadoras, a partir

de políticas a�rmativas que venham prover reais condições para decolonizar,

se torna mais do que necessário. As atitudes que levam à exclusão social e

ao preconceito racial são propagadas a partir da educação e na socialização

dessas ações. Condutas que nascem na colonialidade e que forjam a aliena-

ção colonial castigam sobremaneira os jovens negros. Dentro deste contexto,

almejando reverter esse quadro, é necessário que práticas educacionais sejam

elaboradas com a �nalidade de descolonizar/decolonizar.

De acordo com Fanon:

Descolonização jamais passa desapercebida, porque atinge o ser, modi�ca

fundamentalmente o ser, transforma espectadores sobrecarregados de ines-

sencialidade em atores privilegiados, colhidos de modo quase grandioso pela

roda viva da história (FANON, 1968, p. 26).

Novamente, articulando uma associação com as ideias do �lósofo da diás-

pora africana, descolonizar/decolonizar signi�ca no escopo desta tese, retirar

estudantes negras(os) da posição de espectadoras(es) e transformá-las(os) em

pessoas ativas, controladoras(es) de suas ações e criadoras(es) de sua própria

história. Para tal �m, é de fundamental importância aceitar os valores, a

cultura e garantir que o discurso dessas(es) estudantes seja verdadeiramente

respeitado.

1.4 A re-escravidão

Kabengele Munanga, em um seminário36 na Universidade de São Paulo

36https://www.youtube.com/watch?v=fU86gtP8B1E (Acesso 27/05/2017).
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(USP), a�rmou que o conceito de raça, pelo menos em sua construção socioló-

gica ou em seu conteúdo político, é uma categoria de exclusão e de dominação

e por isso muitos jovens são excluídos, são dominados e tudo isso passa por

uma ideologia chamada racismo.

Ainda que o colonialismo histórico real e o período brutal da escravi-

dão tenham o�cialmente se encerrado, é perceptível que vivenciamos a re-

escravidão, levando em consideração que a exploração nas relações trabalhis-

tas não se esgotaram, principalmente em relação à população negra.

No Brasil, não se pode desvincular a questão racial da questão econômica,

a população negra ainda hoje está enquadrada na classe de mais baixa renda.

Rati�cando este raciocínio, a Figura 1.537 mostra a distribuição das popu-

lações negras e não negras por faixa de renda utilizando dados do Instituto

Brasileiro de Geogra�a e Estatística (IBGE) do Censo 2010.

Figura 1.5: Distribuição das populações negras e não negras por faixa de renda. Fonte:
Censo Demográ�co do IBGE, 2010. Elaboração IPEA/DIEST (CERQUEIRA; MOURA,
2013, p. 3).

A tabela seguinte (Figura 1.6), é um recorte de uma planilha com dados

do Censo 2010 do IBGE (DEMOGRÁFICO, 2011), onde são apresentados os

dados das pessoas de 10 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios

particulares, por cor ou raça, segundo o sexo e as classes de rendimento

nominal mensal domiciliar per capita - Brasil - 2010 per capita.

Pelas informações do IBGE, o salário mínimo na época era de R$ 510,00.

De um universo de 57.427.999 pessoas responsáveis por domicílios particula-

res com rendimento mensal domiciliar per capita, 32.348.858 pessoas (56,3%)

37Utiliza-se aqui a classi�cação utilizada pelo IBGE, negro é a soma de pretos e pardos,
o não negro refere-se à soma dos indivíduos de raça/cor branca, amarela e indígena.
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Figura 1.6: Pessoas de 10 anos ou mais de idade, reponsáveis pelos domicílios particu-
lares. Fonte: IBGE � Censo 2010.

recebiam entre um oitavo (1/8) do salário e um (1) salário mínimo. Dessas

32.348.858 pessoas, 19.057.779 (58,9%) eram negras (cor preta ou parda).

O que chama atenção é que quando observamos o outro extremo da tabela

somando os rendimentos per capita dos que ganham entre cinco (5) salários

e dez (10) salários (na época entre R$ 2550,00 e R$ 5100,00) e os que ga-

nham mais de dez (10) salários, de um total de 2.940.62 que se enquadram

neste intervalo, veri�ca-se que apenas 525.098 (17,9%) � responsáveis por

domicílio � das(os) negras(os) estão enquadradas nesta faixa salarial.

Ademais, dos 2.464.519 responsáveis de domicílio particular que estavam

sem nenhum rendimento, 1.422.836 (57,7%) eram negras(os).

Consequentemente, as(os) descendentes da diáspora africana são os que

mais utilizam os serviços públicos precarizados38, além dos espaços de lazer

degradados.39

De acordo com Ângela F. Pace et al. (2011 , p. 98), �o fator econômico,

38Colégios Estaduais sem infraestrutura adequada e até mesmo sem o número de docen-
tes su�ciente, deixando um número expressivo de discentes sem aula de diversas disciplinas
ao longo do ano letivo. Hospitais municipais, estaduais e federais, sem medicamentos, mé-
dicos, leitos para internação, etc.

39É comum encontrar em Madureira praças infantis onde o chão é coberto com �pedras
de fogo�, tornando-as em um ambiente hostil, verdadeiras ilhas de calor. O próprio Parque
Madureira, legado dos Jogos Olímpicos, a maioria esmagadora das árvores plantadas em
toda sua extensão não produzem sombra, transformando o que seria lazer em verdadeira
sauna natural.
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quase sempre opera, como fator excludente de negros e mestiços aos direitos

da cidadania, ou os inclui em uma posição subalterna.�

Apesar de a escravidão ter tido o�cialmente seu �m em nosso país no �nal

do século XIX, ainda hoje, cerca de cento e trinta anos depois, uma parcela

imensa de afro-descendentes se encontra servindo �casa grande.� Sem quali�-

cação pro�ssional nem possuírem o que é considerado capital cultural, quase

sempre, assumem os mais variados trabalhos árduos e braçais. Exercendo

estas funções de domingo a domingo e sem perspectiva de melhoria nas re-

munerações e, portanto, em suas qualidade de vida.

1.4.1 O processo de alienação colonial e a inferiorização

do alunato

A não apresentação da quali�cação exigida associado aos altos índices

de desemprego, conduzem os estudantes pobres, majoritariamente negros, a

empregos ou estágios com remunerações insu�cientes. Um grande número

destes empregos são informais, oferecendo ao estudante uma jornada diária

cansativa. Os chamados bicos, em sua maioria, oferecem salários lastimá-

veis. O cansaço físico ou a coincidência com o horário escolar contribuem

sensivelmente para evasão escolar. Sem quali�cação, respeito social e com

a dimensão econômica comprometida, muitos deles, �sobrevivem� com uma

qualidade de vida aquém de um padrão tolerável.

Não raras vezes, em minha convivência diária com os estudantes negros,

percebo uma certa revolta em relação às suas situações econômicas. Mesmo

sem saberem explicar, em termos teóricos coerentes e sólidos, percebo que,

ainda que de maneira empírica, muitos deles associam à questão econômica a

questão racial. Talvez, pela experiência de vida sofrida, pela falta de referen-

ciais, ou seja, pelo número reduzido de representatividade negra, visíveis aos

seus olhos, dentro de seu universo, que venceram economicamente. É como

se enraizassem em suas mentes e a�rmassem em seus discursos �o destino de

todo negro parece ser pobre, sofrer.� É como se não houvesse uma saída.

Ou pelo menos não conseguissem enxergar a saída. Embebecidos de falta de
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estímulo o abatimento guia comportamentos e conduz mentes à estagnação.

A falta de re�exão sobre as questões que rodeiam suas vidas é frequente.

�Vazios�, absorvem os discursos maniqueístas e de cunho racistas que cos-

turam o preconceito no tecido social. Em constante processo de alienação

colonial, em suas relações sociais e em particular na escola, não conseguem

se estabelecer como agentes de sua própria história. Em regiões subjugados

pela colonialidade que a alienação colonial se revela, sendo fundamentada

e alimentada pelo colonizador, que se apodera e domina as dimensões so-

cioeconômica, cultural e política. Enfraquecidos, moral e mentalmente, os

próprios colonizados reproduzem e rea�rmam a superioridade dos valores dos

mais favorecidos sobre seus próprios valores e costumes. Muitos, buscando

uma solução, tentam embranquecer.

Em grade parte, sem perspectiva de um futuro social e �nanceiro melhor,

sem referência positivas, sem orientação, sem objetivos claros, acabam intro-

jetando a imagem negativa de si a partir da geogra�a de seu corpo, da cor da

própria pele. O que gera na mente do jovem negro um imaginário de inca-

pacidade e inferiorização. Deivison Mendes Faustino (2015, p. 160), chama

atenção, em seu artigo A práxis e a �consciência política e social� em Frantz

Fanon40 para o alerta feito por Fanon logo na introdução de seu livro Pele

negra, máscaras brancas, quando defende que o desvelamento dos complexos

psíquicos que envolvem os povos colonizados, em geral, e os negros em parti-

cular, depende da �compreensão de realidades sociais e econômicas precisas�.

Para Fanon (2008, p. 28) somente após um duplo processo, �inicialmente

econômico� e �em seguida pela interiorização, ou melhor, pela epidermiza-

ção dessa inferioridade�, os povos colonizados são conduzidos ao complexo de

inferioridade.
40Ver: FAUSTINO, D. M. A práxis e a consciência política e social em Frantz Fanon.

Lutas Sociais. ISSN 1415-854X, v. 19, n. 34, p. 158-173, 2015.
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1.5 As políticas públicas (a discrepância per-

siste)

Embora hoje tenhamos algumas políticas públicas, como a importante Lei

10.639/200341 que alterou a redação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional (Lei n. 9.394/1996) tornando obrigatório o ensino da História e

Cultura Afro-brasileira e Africana em todos os estabelecimentos de ensino

fundamental e médio, são necessários inúmeros ajustes em sua aplicação. É

de extrema importância que as ações planejadas, baseadas na Lei, venham

contemplar os anseios e fortalecer a identidade da juventude negra. Algumas

sugestões de ações a�rmativas que foram implementadas durante as aulas de

física serão apresentadas e relatadas nos capítulos 4, 5 e 6 deste trabalho.

Outra importante ação visando corrigir a exclusão educacional histórica

da população negra �cou conhecida como Lei das cotas42. Essa Lei de número

12.711 de 29 de agosto de 2012, desencadeou incessantes e árduos debates en-

tre seus defensores e opositores, antes, durante e depois de sua promulgação.

O fato é que mesmo com a Lei das cotas, a proporção de jovens negros que

chegam à universidade ainda está bastante aquém do esperado. Nas áreas

de exatas a comparação entre negros e brancos com matrículas ativas geram

números mais discrepantes e a defasagem é consideravelmente superior às

outras áreas de conhecimento.

Conforme se pode observar no grá�co fornecido pelo IPEA43 (Figura 1.7),

a população branca era maior que a negra entre 1980 e 2000. Em 2010, esta

situação se inverteu (IPEA, 2011, p. 3).

Segundo o censo IBGE 2010:

41A Lei 10.639/2003 foi atualizada pela Lei 11.645/2008 que manteve a obrigatoriedade
da inclusão da temática História e Cultura Afro-Brasileia e acrescentou a obrigatoriedade
da inclusão da temática Indígena no currículo o�cial da Rede de Ensino da Educação
Básica.

42Vale ressaltar que instituições como a Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ) e Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), amparadas por uma Lei
estadual de 2001 promulgada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
(ALERJ) adotaram o sistema de cotas antes da Lei 12.711 de 29 de agosto de 2012.

43Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
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Figura 1.7: População Brasileira segundo a Raça em 1000 habitantes. (Fonte: Comuni-
cados do IPEA, 2011, p. 3.)

Assim, em 2010, o Brasil contava com uma população de 191 milhões de

habitantes, dos quais 91 milhões se classi�caram como brancos (47,7%), 15

milhões como pretos (7,6%), 82 milhões como pardos (43,1%), 2 milhões

como amarelos (1,1%) e 817 mil indígenas (0,4%). A distribuição da popula-

ção por cor ou raça obtida pelo Censo Demográ�co 2010 difere daquela obtida

em 2000. Percebe-se uma redução da proporção de pessoas que se declara-

ram branca e crescimento das que se declararam pretas, pardas ou amarelas.

A população indígena permanece nos mesmos patamares de importância,

enquanto a não declaração a este quesito da investigação praticamente desa-

parece (DEMOGRÁFICO, 2011).

Em outras palavras, no Censo Demográ�co de 2010, 97.171.614 pessoas

(50,9%) se declararam negras, ou seja, pretas ou pardas, e 91.621.281 pes-

soas (47,5%), brancas. De acordo com esses dados, podemos observar que a

população negra constituía a metade da população brasileira no referido ano.

Isso pode ser decorrente da fecundidade elevada encontrada entre as mulheres

negras brasileiras. Ou ainda, pode ser explicado por um possível aumento

de auto-declarações da cor parda no censo de 2010. Como resultado, a taxa

de crescimento da população negra entre 2000 e 2010 foi de 2,5% ao ano e a

da branca, quase não houve crescimento, praticamente aproximou-se de zero

(IPEA, n. 91, 2011, p. 3 ).

O grá�co (Figura 1.8) demonstra que entre o censo de 2000 e o censo
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de 2010 a taxa de analfabetismo diminuiu em nosso país, porém, os negros

continuam no topo da classi�cação sem nível de instrução. As pessoas que

são consideradas sem instrução, segundo os critérios adotados pelo IBGE, são

aquelas que declaram não saber ler e escrever um bilhete simples no idioma

que conhece. Aquelas que aprenderam a ler e escrever, mas esqueceram, e as

que apenas sabem assinar seus o próprios nomes são, também, consideradas

analfabetas. É importante destacar que o total da amostra colhida durante

a pesquisa refere-se a pessoas com 15 anos ou mais. Ou seja, em 2000 a

população total de 15 anos ou mais atingia 119.556.675 pessoas e em 2010

passou a ser de 144.814.164 pessoas.

Figura 1.8: Taxa de Analfabetismo entre brancos e negros com 15 anos ou mais no Brasil
em 2000 e em 2010 (DEMOGRÁFICO, 2003; DEMOGRÁFICO, 2011).

Podemos veri�car através da análise dos dados � representados gra�-

camente na Figura 1.8 � que em 2000 tínhamos uma taxa percentual de

18,7% negros (9.727.524 pessoas) e 8,3% brancos (5.549.165 pessoas) anal-
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fabetos em solo brasileiro. Já em 2010, o número de analfabetos realmente

diminuiu, pois a taxa percentual atingiu os 12,9% para os que se declara-

ram negros (9.334.466 pessoas) e 5,8% para os que se declararam brancos

(4.046.410 pessoas). Todavia, mesmo com a redução na taxa de analfabe-

tismo, o número de negro considerados analfabetos pelo IBGE, em 2010,

ainda atinge mais do que o dobro do número de brancos sem instrução.

E ainda, se for levado em conta a precarização dos serviço de educação

pública e as exigências de quali�cação do mundo moderno, é bastante suges-

tivo pensar que, um número considerável dos que conseguiram completar a

educação básica se encontrem em situação de analfabetismo funcional. Den-

tro dessa visão, como já ressaltado neste trabalho, os negros são os que mais

frequentam os Colégios Públicos Estaduais precarizados, desta maneira, são

os descendentes de escravo os mais prejudicados em sua quali�cação. Preen-

chendo assim, os empregos que oferecem os mais baixos salários, sobrevivendo

com uma situação econômica delicada.

Analisando o grá�co (Figura 1.9) podemos perceber que o número de pes-

soas que concluíram o ensino superior cresceu em terras brasileiras. O total da

amostra colhida durante a pesquisa refere-se à pessoas com 25 anos ou mais.

Ou seja, em 2000 a população total de 25 anos ou mais atingia 84.119.807

pessoas (48.288.005 pessoas pertencentes à raça branca e 35.831.802 pessoas

pertencentes à raça negra) e em 2010 passou a ser de 108.887.450 pessoas

(55.215.294 pessoas pertencentes à raça branca e 53.671.856 pessoas perten-

centes à raça negra).

Dos que completaram o ensino superior em 2000 9.9% eram brancos

(4.792.736 pessoas) e 2,3% eram negros (832.167 pessoas). Já no censo de

2010, o percentual do número de brancos com ensino superior completo cresce

chegando a 16,6% (9.162.543 pessoas) e o percentual de negros graduados,

embora tenha também aumentado, chegou apenas a 5,7% (3.033.223 pes-

soas).

Esse aumento do número de negros formados no ensino superior pode, em

parte, ser atribuído a implementação de política públicas, como a já citada

Lei das Cotas.44 Porém, cabe destacar, que esse crescimento contraria os

44Esta lei passou a ter validade em todo território nacional apenas em 2012, ou seja, após
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Figura 1.9: Número de pessoas brancas e negras com 25 anos ou mais que completaram
o ensino superior em 2000 e em 2010 (DEMOGRÁFICO, 2003; DEMOGRÁFICO, 2011).

discursos dos que profetizavam sobre a suposta incapacidade intelectual dos

cotistas raciais, enterrando de vez a suspeita dos que argumentavam que os

estudantes oriundos das cotas não conseguiriam completar seus cursos.

No geral, mesmo com o crescimento do número de pessoas com nível supe-

rior, no quesito raça-educação estamos longe da equidade. De fato, o número

de negros com ensino superior relatado pelo censo do IBGE 2010 é quase três

vezes menor do que o número de brancos formados. No quesito educação,

como demonstrado na tabela (Figura 1.10), em que os cálculos foram feitos

com dados colhidos dos censos 2000 e 2010 realizados pelo IBGE, os negros

atingem as maiores porcentagens quando se trata de taxa de analfabetismo

e a menor porcentagem quando se trata de nível superior completo.

o Censo de 2010. Entretanto, como já relatado, alguns Estados da União promulgaram
leis que legitimaram as cotas raciais em algumas universidades � como UERJ e UENF
� em período anterior a lei federal.
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A tabela (Figura 1.10) mostra o percentual e total da população em 2000

e 2010 o número total de analfabetos e a respectiva taxa percentual45 de

pessoas com 15 anos ou mais em 2000 e 2010. Apresenta o percentual46. E

denota o total de pessoas de 25 anos ou mais de idade, em cada um dos níveis

de instrução: - Sem instrução e fundamental incompleto; - Fundamental

completo e médio incompleto; - Médio completo e superior incompleto; -

Superior Completo em 2000 e 2010.

Os dados apresentados (dos dois últimos censos) demonstram que ingresso

à educação superior (assim como a formação superior) em nosso país é nota-

damente restrito e que a classi�cação racial funciona visivelmente como fator

de corte. Apesar dos avanços expressivos ao acesso de negros às universida-

des (e a formação superior), se compararmos este dado com o aumento da

frequência de estudantes brancos nesta faixa de ensino, pode-se observar que

a discrepância entre negros e brancos continua enorme. A socióloga Rosana

Heringer (2014, p. 21) nos alerta que embora estejamos �avançando na dire-

ção certa, a velocidade ainda é insu�ciente�. Segundo Heringer, a evolução

ocorrida entre 2001 e 2011 ao acesso de não brancas(os) ao ensino superior:

(...) deve-se à combinação de um cojunto de políticas implementadas volta-

das para a inclusão de setores historicamente excluídos da educação superior

quanto de medidas direcionadas à expansão do próprio sistema de educação

superior no Brasil (HERINGER, 2014, p. 21)

Em outras palavras, as reservas de vagas e demais políticas especiais de

ingresso em conjunto com as contribuições do Programa Universidade para

Todos (PROUNI), contribuições do Fundo de Financiamento ao Estudante

do Ensino Superior (FIES), do crescimento e/ou ampliação � aliado a des-

centralização e interiorização � de universidades públicas e da atuação dos

Pré-vestibulares Comunitários, contribuíram para o aumento do número de

negras(os) que ingressaram em instituições de educação superior nos últimos

anos (HERINGER, 2011).

45Razão entre o total de pessoas em determinada faixa etária (15 anos ou mais) que não
sabe ler ou escrever um bilhete simples e o total das pessoas na respectiva faixa etária.

46Razão entre o total de pessoas em determinada faixa etária (25 anos ou mais) que
completaram o ensino superior e o total das pessoas na respectiva faixa etária.
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Figura 1.10: Tabela construída a partir dos dados fornecidos pelos censos 2000 e 2010
do IBGE.

Pós censo de 2010, o IBGE mostra que o percentual de negros no nível

superior quase dobrou entre 2005 (cerca de 5,5%) e 2015 (cerca de 12,8%),

porém, continua bem inferior ao número de brancos. Outro incômodo é que
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essa melhora de caráter quantitativo não garante uma melhora qualidade na

formação pro�ssional. Ora, se no quesito acesso de negros ao nível superior

houve um aumento considerável, tudo indica que na qualidade da educação

oferecida nem tanto.

Em entrevista a Revista Educação47 Válter Silvério, professor de socio-

logia na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), corroborando com

Heringer, a�rma que o avanço se deu muito em decorrência de políticas pú-

blicas como o FIES e o PROUNI, programas de �nanciamento e de bolsas

que colocaram muita gente em universidades privadas, porém, alerta que �a

qualidade do ensino privado, excetuando-se meia dúzia de instituições tradi-

cionais, não é satisfatória. E é precisamente nessas instituições de qualidade

não satisfatória que a grande massa de jovens negros entrou.� Desta forma,

pode-se problematizar que a chegada de negros à instituições de qualidade

não satisfatória, supostamente, tende a mascarar a exclusão. Como questiona

Silvério, �Será que eles terão formação adequada para entrar em empregos

públicos e privados de qualidade?�

Conclui-se que, no caso analisado, os números que apontam melhorias e

vitórias, por hipótese, podem ser enganadores e traiçoeiros. Parece que mais

uma vez, sob a educação (de baixa qualidade), agora em sua modalidade su-

perior, recai a função de travar, intelectual, cultural, social e economicamente

à população negra.

De uma maneira geral, os dados mais recentes apresentados pelo IBGE

(2017) con�rmam o aumento percentual de pessoas com ensino superior com-

pleto no Brasil. Porém, rea�rmam também que a defasagem entre brancos

e negros persiste neste quesito. Os números mostram que, das pessoas com

25 anos ou mais de idade, as classi�cadas como brancas que completaram o

ensino superior no Brasil atingiram o percentual de 22,9%, já as pessoas clas-

si�cadas como negras somam menos da metade das brancas, cerca de 9,3%

(IBGE, 2017, p. 4).

47http://www.revistaeducacao.com.br/acesso-de-negros-educacao-melhora-em-termos-
quantitativos-mas-nao-qualitativos/ (acesso 24.07.2018)
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1.6 Breves apontamentos do racismo instituci-

onal no espaço universitário e do racismo

epistêmico na comunidade cientí�ca

�Ei senhor de engenho! Eu sei bem quem você é, sozinho você não aguenta, sozinho você

não aguenta, não é? [...] eu vim da selva eu sou leão, sou demais para o seu quintal.�

(Racionais Mc`s)

Embora não haja um censo o�cial, de acordo com Santos (2017) em seu

elucidador artigo You Don't Look Like a Physicist48 é observável que na áreas

de exatas a comparação entre negras(os) e brancas(os) com matrículas ativas

geram números extremamente discrepantes e a defasagem é consideravel-

mente superior as outras áreas de conhecimento. Em se tratando de pós

graduação � especialização, mestrado e doutorado �, não parece errôneo

a�rmar que as estatísticas podem se tornar ainda mais assustadoras e desi-

guais, a�nal encontramos, ainda hoje, programas com 100% de alunos bran-

cos.

Indo mais além, o professor do departamento de Antropologia da Univer-

sidade de Brasília (UNB) José Jorge de Carvalho, por esforço próprio, fez

um censo informal onde contabilizou e calculou o percentual do número de

professores negros vinculados as principais universidades brasileiras. Nesta

pequisa, quase que solitária, Carvalho divulgou que: �encontramos menos

de 1% de professores negros, USP49, Unicamp50, UFRJ51, UFRGS:52 0.2%;

UFSCAR53 0.5%; UFMG54 0.7%.� (DE CARVALHO, 2005-2006, p. 91).

Carvalho, em seu rico e esclarecedor artigo O con�namento Racial do

48SANTOS, A.C.F. You Don't Look Like a Physicist. The Physics Teacher, v. 55,
p. 618-621, 2017.

49Universidade de São Paulo.
50Universidade Estadual de Campinas.
51Universidade Federal do Rio de Janeiro.
52Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
53Universidade Federal de São Carlos.
54Universidade Federal de Minas Gerais.
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Mundo Acadêmico,55 a�rma que (p. 91):

Infelizmente, não existe ainda um censo racial nacional da docência nas uni-

versidades públicas e a sua própria inexistência já é um forte indício da

resistência da classe acadêmica de enfrentar-se com sua condição racial pri-

vilegiada.[...]Paradoxalmente, foi justamente desse ambiente segregado que

saíram todas as teorias que negam a existência de segregação racial no Brasil.

(DE CARVALHO, 2005-2006, p. 91)

E utilizando uma espécie de grito de alerta, de maneira decisiva, sinaliza

que:

[...] a segregação racial no meio universitário jamais foi imposta no Brasil

legalmente, mas sua prática concreta tem sido a realidade do nosso mundo

acadêmico, através de mecanismos que esse próprio mundo acadêmico tem

feito muito pouco por analisar e nem tem mostrado interesse , até recente-

mente, em desativá-lo. (Ibidem, p. 92)

A recusa da própria academia em admitir o estado de con�namento racial

que se encontra, assim como a negação do racismo no espaço acadêmico, são

explicitados em discursos e ações sustentados pela colonialidade do poder.

Além do mais, como apontam o sociólogo Ramón Grosfoguel (professor da

Universidade da Califórnia) e a socióloga Ângela Figueiredo (professora da

Universidade do Recôncavo da Bahia) existe uma grande di�culdade � con-

trariedade � de acadêmicos e intelectuais brasileiros assentirem o racismo

institucional no ambiente universitário, �como associado às práticas cotidi-

anas que desquali�cam ou desestimulam a trajetória de acadêmicos negros�

(FIGUEIREDO; GROSFOGUEL, 2009, p. 229).

José Jorge de Carvalho relata a experiência constrangedora vivenciada

por um doutorando de Sociologia durante sua entrevista para o ingresso no

doutorado:

No �nal da entrevista um dos examinadores, ciente de que o candidato queria

estudar relações raciais, perguntou-lhe se ele era militante do Movimento

Negro. Ele percebeu claramente que se desse uma resposta a�rmativa seria

55DE CARVALHO, J.J. O con�namento racial do mundo acadêmico brasileiro. Revista
da USP, n.68, p. 88-103, 2005-2006.
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inevitavelmente reprovado. Mentiu, então, a�rmando que havia decidido

dedicar-se �de fato� à carreira acadêmica. A resposta agradou ao examinador,

que �nalmente concordou em aprová-lo (DE CARVALHO, 2005-2006, p. 93).

Casos como os relatado são frequentemente relembrados nos depoimen-

tos de alunos matriculados em diversos programas de pós-graduação. Tal

como salienta José Jorge de Carvalho ao alertar que o universo acadêmico

brasileiro �é um campo minado para pesquisadores negros e não se pode ser

ingênuo, franco ou aberto acerca da questão racial nesse nosso meio� (DE

CARVALHO, 2005-2006, p. 93).

Mesmo nomes conceituados que adotam posicionamentos contra-hegemônicos

que desa�am os cânones cientí�cos sofrem duras represálias. Como por exem-

plo, as retaliações sofridas pelo físico, historiador e egiptólogo Cheikh Anta

Diop (1923 -1986 � Figura 1.11), quando membros da comunidade cientí�ca

defenderam que os trabalhos do pensador africano possuíam caráter ideoló-

gico e não caráter cientí�co (NOGUERA, 2014, p. 54). O pecado cometido

por Diop? Ser a consciência cientí�ca e histórica da África (ELA, 2013, p.

31).

Figura 1.11: Físico, historiador e egiptólogo senegalês Cheikh Anta Diop. Fonte:
Disponível em:https://jazzdagama.com/imperatives/cheikh-anta-diop-the-african-origin-
of-civilization-myth-or-reality/ (Acesso em 17.01.2019).

Dessa forma, mesmo Diop empenhando-se no debate cientí�co dos tempos

modernos sua produção intelectual acabou sendo inferiorizada por cientistas

greco-ocidentais, visto que sua obra representou/representa �o desa�o da ci-

ência com base na recuperação do sentido do destino humano atentando ao

lugar dos negros na história da humanidade� (ELA, 2013, p. 19). Ademais,
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o erudito africano contestou, pontualmente, a exclusão das produções afri-

canas nas agendas de pesquisas cientí�cas (NOGUERA, 2014, p. 53). Seus

críticos, insistem em desquali�car sua obra, acusando-o de praticar militân-

cia e ativismo. O que os detratores de Diop e seus seguidores não atentam

é que não existe neutralidade. Ora, assumir uma determinada posição não

ilegitima a produção cientí�ca e �losó�ca, já que todo saber tem origem e se

desenvolve a partir de um determinado ponto de vista (NOGUERA, 2014, p.

54).

1.7 A questão central e uma proposta para im-

plementação de políticas a�rmativas

Quando encerro minhas atividades diárias no C.E. Compositor Manaceia

José de Andrade, costumo deslocar-me até a Universidade Federal do Rio de

Janeiro (UFRJ) para cumprir os compromissos com o Doutorado, ou até a

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), onde ministro aulas no

Pré Vestibular do Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Públicas

do Estado do Rio de Janeiro (SINTUPERJ) e participo das reuniões no Nu-

cleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB). É notável a mudança da geogra�a

do corpo humano entre esses espaços. Enquanto nos corredores do Manacéia

quase todas(os) são negras(os), nos corredores das Universidades citadas,

poucas(os) não são brancas(os). Essa disparidade conduziu-me à re�exão in-

tensa e a começar investigar, quais ações poderiam ser implementadas para

reduzir essa defasagem. A pergunta que não quer, e não mais podem calar,

é: �De que maneira minhas aulas de física podem contribuir para a redução

da alienação colonial sofrida por meus alunos?� Acredito que respondendo

essa questão crucial estarei contribuindo para encontrar o sul que conduzirá

meus alunos, sobretudo os negros, a se fortalecerem perante as relações com

o mundo. Fortalecerem suas identidades e como consequência desse robuste-

cimento sentirem-se motivados e, ao mesmo tempo, aptos a preencherem os

espaços universitários.
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Iniciei minha busca por respostas em áreas do conhecimento que não sou

especialista. Para não responder a questão de maneira simplista entreguei-me

à leituras de grandes obras, como por exemplo, as citadas nas seções ante-

riores deste capítulo, almejando o fortalecimento intelectual e compreensão

aprofundada sobre o tema. Além disso, acredito que a compreensão e descri-

ção do quadro teórico (panorama histórico, político, econômico e social) que

engloba os problemas gerados por questões raciais, possam ser contextuali-

zadas com o ensino de física, fornecendo ao leitor deste trabalho um caráter

diferenciado. Sem arrependimentos, inúmeras vezes deixei de lado os conteú-

dos programáticos de física para debater com os estudantes temas relevantes

de cunho social, sobre suas vidas, trabalho, cotidiano, etc. Porém, confesso

que inicialmente esses debates, antes de começar a pesquisa da tese, acon-

teciam de maneira espontânea, sem qualquer tipo de planejamento. Assim,

naturalmente fugia dos objetivos especí�cos da matéria exigida pelo currí-

culo de física, o que criava-me certa preocupação pedagógica e pro�ssional.

Perguntava-me: �como contornar esse obstáculo?�

Foi quando em minhas pesquisas tive o primordial encontro com os três

componentes do referêncial teórico das identidades racializadas (apresentados

no capítulo 4 deste presente trabalho). Pude então, de maneira organizada

trabalhar com esse referêncial durante as aulas, sempre visando incentivar a

trajetória da juventude negra na área de exatas e colaborar para redução de

prováveis complexos de inferioridade atrelados aos estudantes. Os debates

sobre questões sociais, econômicas e raciais continuaram surgindo com mais

força e tendo espaço durante as aulas, porém, desta vez, contextualizados

com a física e outros ramos interdisciplinares que compõe o universo das

ciências exatas.

O certo é que, a princípio mesmo não tendo meios su�cientes para resol-

ver os problemas gerados por questões raciais macrossociais posso, ao menos,

dentro do meu ambiente de atuação como Educador me posicionar. Imple-

mentar atividades/ações a�rmativas, ou seja, práticas educativas, que pos-

sam colaborar substancialmente para reverter todo quadro de alienação co-

lonial vivido pelas(os) jovens negras(os), as(os) re-condenadas(os) da Terra.
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Capítulo 2

Considerações

teórico-metodológicas

�Existe um ponto em que os métodos se dissolvem. Gostaríamos de tomar posição sobre

este ponto.� (Frantz Fanon).

Esta pesquisa social iniciou-se em fevereiro de 2017 no C.E. Compositor

Manacéia José de Andrade, colégio vinculado à Secretaria de Estado de Edu-

cação do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ). Durante o ano letivo de 2017, após

a de�nição dos propósitos do trabalho e o contexto em que a pesquisa estava

inserida, foram adquiridas todas as informações relevantes que serviram de

base para investigação de caráter qualitativo e colhidos todos os dados re-

ferentes ao caso estudado que receberam o tratamento quantitativo. Estas

ações somadas às análises das interações diretas entre o pesquisador com o

grupo pesquisado contribuíram para se chegar até as conclusões �nais refe-

rentes a pesquisa. A pesquisa de campo foi concluída em dezembro de 2017

na mesma instituição escolar.

Logo após da de�nição do tema central desta tese (�nal de 2016)1, foi

efetuado um levantamento bibliográ�co detalhado. Primeiramente foram ad-

quiridos e �chados obras e artigos de Sociologia, Antropologia, Filoso�a e de

1Ingressei ao PEMAT no segundo semestre de 2015 na linha de pesquisa História da
Matemática e da Física, porém, migrei para linha de pesquisa Ensino de física ao �nal de
2016.
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História de variados e renomadas(os) autoras(es)2, brasileiros e estrangeiros,

que forneceram contribuições cruciais na análise das questões e relações raci-

ais. Considero que esses pensamentos e teorias da área de ciências humanas

serviram e sustentaram o desenvolvimento da tese como pilares fundamentais.

Do mesmo modo foi realizado o levantamento de artigos � em diver-

sas áreas � que desenvolviam em suas linhas argumentos que defendiam a

importância de trabalhar, em atividades planejadas, a Lei 10.639/03 no am-

biente escolar. Em seguida foi feito uma investigação em livros e artigos de

física/Ensino de física sobre como a ciência/comunidade cientí�ca se com-

porta frente as questões raciais. Onde foi constatado, sobretudo no Brasil,

que o tema merece bem mais atenção por parte da comunidade cientí�ca.

Certas áreas do conhecimento, sobretudo as pertencentes a área de exatas,

constitui-se como sendo ilhas brancas cercadas3 por negras(os).

Foram realizadas investigações de caráter afrocentrado que resgataram e

ressigni�caram histórias de cientistas da diáspora africana que se encontra-

vam apagadas pela historiogra�a tradicional. Esses cientistas foram apresen-

tadas aos estudantes em forma de textos históricos, vídeos e oralmente em

atividades/ações planejadas no decorrer das aulas. Todos os nomes pesqui-

sados e evidenciados foram deslocados de uma posição de esquecimento para

uma posição reconhecimento, por suas importantes contribuições, trabalhos

e teorias que impulsionaram as ciências exatas, em particular a física.

A primeira investigação, uma pesquisa aprofundada sobre a vida e traje-

tória cientí�ca do inventor negro, engenheiro e trabalhador da ciência Lewis

Howard Latimer. Pesquisa esta que gerou os seguintes frutos: em 2017 o

artigo escrito em conjunto com Antonio Carlos Fontes Dos Santos, intitu-

2Para citar, o pensamento de autores como Frantz Fanon, Jacob Gorender, Abdias
Nascimento, Achille Mbembe, Aimé Césaire, André Rebouças, Florestan Fernandes, Roger
Bastide, Gerreiro Ramos, Virginia Bicudo, Nilma Lino Gomes, Gislene Aparecida dos
Santos, Eliza Larkin Nescimento, Kabengele Munanga, Renato Noguera, Luiz Fernandes
Oliveira, Anibal Quijano, Nelson Maldonado-Torres, Catherine Walsh, Ramón Grosfoguel,
Mole� Kete Asante, Charles S. Finch III, Ama Mazama, dentre outras(os), orientaram este
presente trabalho.

3Ato ou efeito de cercar. Pode ser entendida aqui como uma ação de proteção consciente
ou inconsciente. Como muros, grades, cercas enfarpadas que impendem que adentremos a
um recinto que não temos autorização.
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lado Lewis Howard Latimer e sua história aprisionada4 com publicação da

revista A Física na Escola (FnE) editada pela Sociedade Brasileira de Física

(SBF), o credenciamento para apresentação do trabalho Improving learning

for minority groups in Physics no XL Encontro Nacional de Física da Ma-

téria Condensada (ENFMC) da Sociedade Brasileira de Física (SBF) e a

apresentação do trabalho intitulado Lewis Howard Latimer e sua história

aprisionada: uma proposta para descolonização em física no II Congresso de

Pesquisadores(as) Negros(as) da Região Sudeste que foi realizado na Univer-

sidade Federal de Minas Gerais. Ainda, em a�nação com tema, ministrei

inúmeras palestras e participei de mesas em instituições de ensino do Rio de

Janeiro. A grande maioria destas palestras aconteceram em variados eventos

durante a semana da consciência negra nestas instituições.

A segunda investigação, uma pesquisa realizada durante o ano de 2017,

se iniciou com a visita, em conjunto com Ivan Cerqueira de Oliveira Silva 5,

a Biblioteca Nacional do Brasil,6 Arquivo Nacional,7 e o Instituto Histórico e

Geográ�co Brasileiro (IHGB),8 onde foram analisados documentos9 referen-

tes a vida e trajetória cientí�ca do físico brasileiro André Pinto Rebouças.

Como frutos deste trabalho foi escrito um artigo sobre trajetória cientí�ca de

Rebouças. Artigo este que se encontra em fase de ajustes para submissão.

Cabe destacar, que durante o ano letivo de 2017 e do mesmo modo no ano

letivo de 2018 outras propostas de pesquisa surgiram, as histórias, contribui-

ções e trabalhos realizados por Cheikh Anta Diop (1923-1986), Sonia Guima-

rães, Mae Carol Jemison, Elijah McCoy(1844-1929), Garrett Morgan(1877-

1943), Carl Hart, dentre outros, despontaram concebendo possibilidades de

4MORAIS, R. F; SANTOS, A.C.F. Lewis Howard Latimer e sua história aprisionada.
A Física na Escola. v. 15, n.2, p. 29-33, 2017.

5Professor de História e mestrando no Programa de Pós-Graduação em Relações Étnico-
raciais do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca � PPRER-
CEFET/RJ.

6Endereço: Av. Rio Branco, 219 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20040-009
7Endereço: Praça da República, 173 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20211-350
8Endereço: Avenida Augusto Severo, 8 - 10. Andar - Glória, Rio de Janeiro - RJ,

20021-040
9Cadernos de alunos de Rebouças, diários particulares, documentos da Escola Polythéc-

nica do Largo de São Francisco � atual prédio do Instituto de Filoso�a e Ciências Sociais,
IFCS-UFRJ � onde Rebouças foi professor de Engenharia.

68



novas investigações afrocentradas.

2.1 A Metodologia adotada e o desejo da soli-

dariedade

A metodologia de pesquisa social adotada para este estudo de caso10 foi

incialmente qualitativa. Tendo como particular destaque neste trabalho a

aproximação e a utilização de práticas sustentadas por métodos e estratégias

da pesquisa-ação que �é orientada em função da resolução de problemas ou

de objetivos de transformação� (THIOLLENT, 2011, p. 13).

Dessa forma, a pesquisa baseou-se preliminarmente na utilização de mé-

todos qualitativos de recolha de informações e interação direta e participante

entre o pesquisador e o grupo pesquisado. Por exemplo, a pesquisa rea-

lizada fez uso de entrevistas (Apêndice H), análises de discursos, debates,

questionários, observações, etc. Foram utilizados observação direta, métodos

indiretos de pesquisa e diagnoses diversas que continham questões com pos-

sibilidades de respostas objetivas e também de livre redação. É importante

destacar que a análise quantitativa não foi desprezada, sendo utilizada como

ferramenta para auxiliar uma melhor compreensão do caso estudado e, como

será demonstrado no capitulo 7 deste trabalho, para aferir se após as ativida-

des/ações a�rmativas planejadas foram detectadas mudanças de atitude do

grupo pesquisado frente a física.

O cuidado para que não fossem tomados caminhos enganadores foi com-

panheiro fraterno de cada re�exão, tomada de decisão e ação. Por isso, a

de�nição da escolha metodológica (qualitativa e quantitativa) que conduziu

este trabalho teve como principal preocupação a apropriação de uma meto-

dologia de pesquisa que viesse colaborar com a transformação, desalienação,

descolonização e libertação do grupo pesquisado. Em outras palavras, me-

todologia de pesquisa que não limitasse o intelecto e fosse auxiliadora da

10Neste trabalho entende-se como caso, o indivíduo, o grupo, a instituição (DE SOUZA,
2004, p. 293).
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principal mudança almejada: a partir da educação de caráter decolonial e

libertária atingir a emancipação do grupo em foco. E desta forma propor

soluções para eliminação da exclusão e opressão � em diversas instâncias �

sofrida pelo grupo pesquisado. Ademais, a pesquisa teve em um de seus pro-

pósitos o objetivo de que os resultados encontrados fossem compartilhados

com o grupo em questão. E que estes resultados atingissem os pesquisados

fornecendo-lhes meios e �armas� que pudessem ser utilizadas contra a aliena-

ção colonial, contra a colonialidade, contra o racismo social e epistêmico.

2.1.1 A metodologia da Pesquisa Ação

Embora existam algumas contradições quanto a sua origem, a versão

mais citada em livros e artigos relata que pesquisa-ação tem suas origens nos

trabalhos de Kurt Lewin, em 1946. De acordo com a pedagoga e doutora em

Educação Maria Amélia Santoro Franco as atividades iniciais de Lewis com

pesquisa-ação:

[...]tinham por �nalidade a mudança de hábitos alimentares da população

e também a mudança de atitudes dos americanos frente aos grupos étnicos

minoritários. Pautava-se por um conjunto de valores como: a construção

de relações democráticas; a participação dos sujeitos; o reconhecimento de

direitos individuais, culturais e étnicos das minorias; a tolerância a opiniões

divergentes; e ainda a consideração de que os sujeitos mudam mais facilmente

quando impelidos por decisões grupais (FRANCO, 2005, p.485).

Desde então, a pesquisa-ação tem sido empregada de diversas formas, a

partir de inúmeras e diferentes intenções. Porém, nesta tese, a pesquisa-

ação foi utilizada de maneira a ser particularmente uma pesquisa que visou à

transformação participativa. Pesquisa em que o grupo pesquisado e o pesqui-

sador, a partir das interações entre eles, produzissem novos conhecimentos

e que esses conhecimentos fossem compartilhados por todas e todos os que

participaram da pesquisa. Desta maneira, neste trabalho, a pesquisa ação

assumiu caráter formativo e emancipatório.

Corroborando com este pensamento, Michel Thiollent (2011, p. 14)

a�rma que exigências metodológicas da pesquisa-ação podem exercer um
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papel fundamental �nos estudos e na aprendizagem dos pesquisadores e de

todas as pessoas ou grupos implicados em situações problemáticas.� Thiol-

lent complementa, argumentando que um dos principais objetivos desta me-

todologia de pesquisa consiste em fornecer tanto aos pesquisadores quanto

aos participantes pesquisados os recursos para que possam adquirir a capa-

cidade de responder com e�cácia aos impasses (educacionais, políticos, etc.)

das situações que vivem, �em particular sob a forma de diretrizes de ação

transformadora� (THIOLLENT, 2011, p. 14). Ademais, o autor (2011, p.

22) considera que a pesquisa-ação é uma estratégia metodológica da pesquisa

social, na qual:

a) há uma ampla e explícita interação entre pesquisadores e pessoas impli-

cadas na situação investigada;

b) desta interação resulta a ordem de prioridade dos problemas a serem pes-

quisados e das soluções a serem encaminhadas sob forma de ação concreta;

c) o objeto de investigação não é constituído pelas pessoas e sim pela situação

social e pelos problemas de diferentes naturezas encontrados nesta situação;

d) o objetivo da pesquisa-ação consiste em resolver ou, pelo menos, em es-

clarecer os problemas da situação observada;

e) há, durante o processo, um acompanhamento das decisões, das ações e de

toda a atividade intencional dos atores da situação;

f) a pesquisa não limita a uma forma de ação (risco de ativismo): pretende-se

aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o conhecimento ou �nível de

consciência� das pessoas e grupos considerados.

Em uma pesquisa ação, a adequada forma ou maneira de fazer a investi-

gação desencadeia um processo de ação que mobiliza as pessoas envolvidas

no projeto. Sendo assim, a pesquisa ação constitui-se em uma forma de

democratização do saber, produzida pelo compartilhar de experiências e co-

nhecimentos. Dessa forma, a pesquisa ação tem por �nalidade transformar

a realidade que afeta as pessoas envolvidas.

-
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2.2 Veri�cação prévia dos possíveis recursos re-

lacionais, ideacionais e materiais entre os

alunos

Ainda nessa primeira fase da pesquisa, foi aplicado um questionário (Apên-

dice C) que tinha por �nalidade identi�car possíveis recursos11 � materiais,

ideacionais e relacionais � fornecidos aos estudantes ao logo de sua trajetó-

ria escolar. Foi identi�cado que os estudantes tem pouco ou quase nenhum

contato com estes recursos. A falta de recursos materiais associado aos limi-

tados recursos relacionais e ideacionais relacionados à ciência pode contribuir

particularmente para o não despertar do interesse desses jovens pela área de

exatas além de colaborar, de uma maneira geral, para o afastamento dos

mesmos das universidades.

Em conjunto com o questionário de recursos foi solicitado aos estudantes

um trabalho de pesquisa. Requisitou-se neste trabalho que as(os) estudantes

apresentasse de forma discursiva a trajetória cientí�ca de um personagem

da ciência. Foi explicado previamente aos estudantes que poderiam escolher

qualquer nome relacionado às ciências exatas. Com o objetivo de motivá-los e

deixá-los a vontade em suas escolhas, foi orientado que escolhessem nomes de

personagens que eles tivessem realmente o interesse de conhecer a história ou

se aprofundar. Tanto no questionário, quanto nos trabalhos foi identi�cado

que os estudantes vivem sob intensa colonialidade educacional, em outras

palavras desenvolvem sua visão particularizada sobre à ciência, assim como

do mundo que os cerca, voltada para uma matriz de vertente europeia ou

norte americana.

Após os alunos participarem de variadas atividades a�rmativas consti-

tuídas a partir de aulas contextualizadas com outras dimensões e saberes,

fundamentadas na apresentação de personagens da ciência negros em meio à

demogra�a cientí�ca predominante branca, foi novamente solicitado que os

estudantes realizassem pesquisas sobre a trajetória cientí�ca de um perso-

11Ver capítulo 4 dessa tese.
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nagens da ciência. Desta vez, os estudantes foram orientados a apresentar

na introdução do trabalho a justi�cativa que os conduziram à escolha de tal

personagem.

Foi constatado através da análise das explicações a respeito dessas esco-

lhas e através da diminuição do número de trabalhos que representavam o

grupo hegemônico em ciências � homens brancos europeus e norte america-

nos � que as atividades a�rmativas surtiram efeito. Os resultados e análises

detalhadas serão apresentados no capítulo 7 deste trabalho.

2.3 Mapeamento dos alunos: a pesquisa socio-

econômica

Foi realizada uma pesquisa socioeconômica com estudantes das 16 tur-

mas do Ensino Médio que ministro aulas de física neste estabelecimento de

ensino. É importante ressaltar que nenhum(a) estudante foi obrigado(a) a

participar da atividade. Um total de duzentos e vinte e nove (229) estu-

dantes prontamente aceitaram o convite e se disponibilizaram a responder

o questionário socioeconômico (Apêndice B). O objetivo da aplicação deste

tipo de questionário foi realizar o mapeamento do per�l do alunato do C.E.

Compositor Manacéia, para veri�cação das hipóteses iniciais levantadas por

observação e experiência de convívio diário com as(os) estudantes. As hipó-

teses levantadas previamente foram:

(i) As turmas do C.E. Manaceia são compostas majoritariamente por alu-

nas(os) negras(os).

(ii) O per�l salarial das famílias dos alunos do C.E. Manacéia se enquadra

nos grupos desfavorecidos economicamente.

(iii) Uma grande fração do corpo de estudantes do C.E. Compositor Ma-

nacéia é composto por jovens trabalhadores.
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(iv) Uma parcela substancial dos responsáveis dos alunos do Manacéia se

enquadra nas mais baixas escalas de nível de instrução.

Sem surpresas, todas as hipóteses levantadas foram con�rmadas após as

análises dos dados da pesquisa socioeconômica, apresentadas no capítulo 3

deste trabalho.

2.4 A Metodologia Indireta

Para identi�car como os estudantes lidam e se comportam frente a um

universo eurocêntrico que permeia as atividades escolares e quais os re�exos

dessas constantes práticas pedagógicas colonizadoras em suas interpretações

sobre quem está ou não está apto a fazer ciência, optei pela utilização de

uma metodologia indireta12 de pesquisa. A opção pelo método indireto foi

decorrente da di�culdade encontrada em pesquisa social de extrair opiniões

sinceras, utilizando-se perguntas diretas, em temas como preconceito racial,

machismo, homofobia, dentre outros. Em outras palavras, di�cilmente con-

seguimos extrair abertamente de perguntas diretas como �O(a) senhor(a) é

racista?�, �O(a) senhor(a) é homofóbico(a)?� as verdadeiras posições a res-

peito do tema.

Cada estudante recebeu um folha (Apêndice D) que continha vinte oito

fotogra�as de cientistas, onde dezoito eram brancos (uma mulher e dezes-

sete homens), nove negros (duas mulheres e sete homens) e um oriental.

Solicitou-se aos estudantes que através da marcação S para sim e N para

não em lacunas abaixo das fotos, fosse identi�cado, a partir da observação

das fotos, quem eles consideravam ou não consideravam cientistas. Os

comentários sobre os resultados que identi�caram a intensa colonialidade so-

frida pelos alunos e aspectos identi�cados de preconceito racial e de gênero

quanto principalmente ao quesito intelectualidade e capacidade de grupos mi-

12Para mais detalhes ver: ALMEIDA, A. A cabeça do Brasileiro. Rio de Janeiro:
Record, 2015.
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noritários construírem a ciência serão apresentados na seção 5.2 do capítulo

5 desta tese.

2.5 Pontuando a aplicação da Metodologia quan-

titativa

Os tratamentos quantitativos foram realizados em momentos e situações es-

pecí�cas, para as análises dos dados e das diagnoses quando jugou-se neces-

sário. Foram submetidos a tal tipo de tratamento:

(i) os dados colhidos após a aplicação de um questionário intitulado de-

clarações construído a partir de uma adaptação da diagnose denominada

CLASS que utiliza a escala Likert encontrada no artigo New instrument for

measuring student beliefs about physics and learning physics: The Colorado

Learning Attitudes about Science Survey de W. K. Adams, K. K. Perkins, N.

S. Podolefsky, M. Dubson, N. D. Finkelstein, e C. E. Wieman do departa-

pento de Física da Universidade do Colorado - USA que será apresendado

na seção 2.6 deste trabalho.13 Como será apresentado na seção 2.6, para

maior con�abilidade dos resultados obtidos pelo CLASS, os dados passaram

também pelo tratamento estatístico conhecido como teste t de Student;

(ii) os dados obtidos a partir de um método indireto de pesquisa serão

apresentados no capítulo 5 na seção 5.2 deste trabalho.

2.5.1 A aplicação do CLASS

Aplicou-se um teste denominado Declarações (Apêndice A) no início do

primeiro bimestre e repetido nas semanas �nais do quarto bimestre após as

13ver: ADAMS, W. K. et al. New instrument for measuring student beliefs about physics
and learning physics: The Colorado Learning Attitudes about Science Survey. Physical
review special topics-physics education research, v. 2, n. 1, p. 010101, 2006.
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atividades/ações a�rmativas serem realizadas ao longo do ano letivo. Como

já relatado, esse questionário foi construído a partir de uma adaptação da

diagnose intitulada CLASS que utiliza uma aplicação da escala do tipo Li-

kert com cinco opções de resposta. Esse modelo de escala desenvolvida em

1932 por Rensis Likert fundamenta-se �em tomar um construto e desenvol-

ver um conjunto de a�rmações relacionadas à sua de�nição, para as quais os

respondentes emitirão seu grau de concordância� (JÚNIOR; COSTA, 2014,

p. 4).

O CLASS é um instrumento desenvolvido para aferir a crença das(os)

estudantes sobre a física e a aprendizagem de física (ADAMS et al, 2006,

p.010101-1). Essa ferramenta foi validada por intermédio de entrevistas,

além de estudos de con�abilidade e amplas análises estatísticas baseadas em

respostas de mais de cinco mil alunos norte americanos (ADAMS, W. K. et

al, 2006, p.010101-1).

Em concordância com o CLASS, neste trabalho foram utilizadas vinte

e cinco a�rmações, das quarenta e duas (originais) encontradas no supraci-

tado artigo. Algumas a�rmações foram reescritas, adaptadas para a melhor

compreensão das(os) estudantes da educação básica. Cabe ressaltar que,

posteriormente a aplicação, o teste foi revalidado por meio de entrevistas

(Apêndice H) realizadas com estudantes do ensino médio. Apenas a a�rma-

ção onze (11) foi descartada, pois, não foi compreendida pelos estudantes que

participaram da revalidação do teste. Ademais, a a�rmação doze (12) entrou

como um dos critérios de validação do teste, sendo também descartada na

computação para análise dos dados.

As a�rmações da diagnose CLASS relacionam a física, o ensino e apren-

dizagem de física com o mundo real, interesse pessoal, dentre outros. As(os)

estudantes foram previamente orientados a julga-las, respondendo o teste

marcando um X nas lacunas abaixo das a�rmações como demonstra o Apên-

dice A intitulado Declarações. Essas lacunas tinham como opções: discordo

fortemente, discordo, neutro, concordo, concordo fortemente.

Atribuiu-se graus as respostas, tomando como base escala de tipo Likert

com níveis de concordância 1 a 5. Onde foi adotado grau 5 para a resposta

mais favorável, em outras palavras, concerniu-se maior grau para as respostas
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em acordo com a visão do especialista.

Por exemplo, a a�rmação número dois (2) do teste postulava que: �Eu

penso sobre a física sempre associando a minha experiência com a vida cotidi-

ana.� De acordo com o especialista a resposta mais favorável seria concordo

fortemente. Sendo assim, neste item, os graus atribuídos para as respostas

das(os) estudantes se distribuiriam da seguinte forma:

(1) para discordo fortemente.

(2) para discordo.

(3) para neutro.

(4) para concordo.

(5) para concordo fortemente.

As vinte e cinco (25) a�rmações foram divididas em seis (7) grupos:

(i) Conexão com o mundo (16, 17, 20, 22).

(ii) Interesse pessoal (2, 7, 15, 16 e 17);

(iii) Fazer esforço/fazer sentido (13, 14, 18, 21, 23, 25);

(iv) Compreensão conceitual (1, 3, 4, 5, 10, 11 e 24);

(v) Conexões conceituais (1, 3, 4, 6, 10, 18).

(vi) Con�ança para solucionar problemas (8, 9, 19 e 24).

(vii) Resolução de prolemas gerais (6, 8, 9, 15, 19, 24 e 25).
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Construiu-se uma planilha e efetuou-se o cálculo da média, da variân-

cia e do desvio padrão14 para os sete grupos: conexão com o mundo, inte-

resse pessoal, fazer esforço/fazer sentido, compreensão conceitual, conexões

conceituais, con�ança para solucionar problemas, e resolução de problemas

gerais. Em seguida foram comparados os resultados colhidas antes das ati-

vidades/ações a�rmativas e as novas respostas colhidas nas semanas �nais

do período do quarto bimestre de 2017, quando todas as práticas a�rma-

tivas/ações planejadas já haviam sido concluídas. Os resultados do teste

CLASS serão serão apresentados no capítulo 7 (seção 7.2) desta tese.

2.5.2 A aplicação do teste t de Student

Embora os resultados encontrados a partir da analise das planilhas do

CLASS tenham demonstrado a mudança de atitude ou comportamento das(os)

entudantes frente a física em alguns grupos (como apresentado na seção 7.2

deste trabalho), para fornecer maior con�abilidade dos resultados obtidos

pelo CLASS os dados passaram também pelo tratamento que segue o mé-

todo do teste de diferença entre médias (µ = µantes−µdepois) conhecido como

teste t de Student. Esse tipo de teste usa conceitos estatísticos para rejeitar

ou não uma hipótese nula quando a estatística de teste t segue uma distribui-

ção t de Student. Para obter esse tipo de distribuição, por opção, os dados

foram pareados. Em outras palavras, o mesmo grupo de estudantes parti-

cipou nos dois momentos em que o teste foi aplicado. O teste consiste em

comparar as médias das duas distribuições (respostas dos alunos do primeiro

bimestre e do quarto bimestre). A ideia central é averiguar se a média do

primeiro bimestre é menor que a média encontrada com os dados do quarto

bimestre. Para tal �nalidade, atribuí-se a hipótese inicial H0 o oposto do que

queremos provar, ou seja, a diferença entre as médias deve ser suposta esta-

tisticamente igual a zero (Apêndice F):15 Os resultados do t Student serão

serão apresentados no capítulo 7 (seção 7.2) e no Apêndice F desta tese.

14Relações matemáticas utilizadas são apresentadas no Apêndice E desta tese.
15Ver: http://www.inf.ufsc.br/ marcelo.menezes.reis/testes2.html (Acesso 25.11.2018).
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Capítulo 3

Manacéia: escola de Luta

Neste capítulo, além de um breve histórico sobre a instituição, serão

apresentados os dados � relevantes a pesquisa � colhidos a partir de uma

pesquisa sócioeconômica realizada no C. E. Compositor Manacéia José de

Andrade no ano de 2017. A análise desses dados serviu tanto para o forne-

cimento de informações sobre o per�l do alunato e de suas famílias, quanto

para con�rmar as investigações estatísticas e teóricas em relação à categoria

raça apresentados no capítulo 1 desta tese.

3.1 Breve histórico

O C. E. Compositor Manacéia José de Andrade inicia suas atividades

educativas em fevereiro de 2001. Naquele mesmo ano a escolha do nome

do colégio realizou-se através de consulta à comunidade local em assembleia

ocorrida no próprio espaço da escola (DE MOURA, 2017, p. 4). Dois no-

mes foram propostos, ambos compositores consagrados de Escolas de Samba

de Madureira: Silas de Oliveira e Manacé José de Andrade, respectivamente

representantes das escolas Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela e Grê-

mio Recreativo Escola de Samba Império Serrano (DE MOURA, 2017, p. 4).

Embora a escola se localize na rua de acesso ao Morro do São José (Com-
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plexo da Serrinha), berço do Império Serrano, representantes da comunidade

presentes optaram por homenagear o Compositor Manacéia José de Andrade

(Figura 3.1), instrumentista, compositor e membro fundador da Portela.

Figura 3.1: Manacé José de Andrade (1921-1995), mais conhecido como Compositor
Manacéia. Fonte: https://www.recantodasletras.com.br/biogra�as/4819843 (Acesso em
22.05.2017).

O C. E. Compositor Manacéia José de Andrade possui hoje um total de

18 salas de aula, com capacidade variando entre 25 e 35 alunos, dispostas

no segundo e terceiro andares em prédio único, este dividido em dois blocos.

A Figura 3.2 exibe a fachada das salas localizadas no segundo bloco e a

estrutura de uma dessas salas.

Figura 3.2: Fachada das salas localizadas no segundo pavimento e a estrutura de uma
do segundo andar do C.E. Compositor Manacéia José de Andrade.

Existe também uma sala de laboratório de informática poucas vezes uti-

lizada, tanto pela qualidade técnica em que os computadores se encontram,
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quanto pelo ambiente (com obra inacabada e paralisada) não adequado para

um laboratório. O quarto pavimento do prédio encontra-se desativado e sem

utilização, projeta-se para este espaço um auditório.

No terceiro andar há uma quadra poliesportiva (sem cobertura) e ves-

tiários, não utilizados em razão da periculosidade, em outras palavras, dos

possíveis projéteis que por venturam possam atingir a região da quadra, as

chamadas �balas perdidas�. Utiliza-se normalmente a quadra poliesportiva

� sem cobertura do térreo. A Figura 3.3 mostra a quadra poliesportiva do

primeiro andar do C.E. Compositor Manacéia José de Andrade.

Figura 3.3: Quadra poliesportiva principal, que se localiza no térreo do C.E. Compositor
Manacéia José de Andrade.

No térreo encontram-se também a sala de leitura (biblioteca), sala de

professores, sala de recursos humanos, secretaria, pátio (coberto), além de

banheiros, bebedouros, cozinha e refeitório. No geral o prédio necessita de

obras de grande porte em muitos locais e algumas intervenções pontuais em

instalações hidráulicas, elétricas e de alvenaria, assim como a restauração de

quadros e mobiliários.

Em 2017, a equipe docente era composta de 66 educadores. A tabela

abaixo (Tabela 3.1) relaciona as áreas/disciplinas das(os) professoras(es) �

em relação aos respectivos concursos de ingresso no Estado1 � com o número

de pro�ssionais em cada área/disciplina.

1A disciplina de ingresso no Estado não garante que o Educador esteja atuando em
sua área de origem ou formação. Para citar, é comum encontrarmos pro�ssionais de física
ministrando aulas de Química, de Matemática ministrando aulas de física, dentre outros.
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Tabela 3.1: A tabela representa as Disciplinas/área por número de professores. * Pro-
fessores que tem sua origem (concurso) ligada as séries do ensino fundamental, geralmente
não são aproveitados para regência, executando outras funções no colégio já que a maioria
dos colégios estaduais no Estado do Rio de Janeiro hoje em dia funcionam apenas com o
Ensino Médio.

Disciplinas/Áreas No de docentes
Artes 1

Biologia 1
Ciências Biológicas e Físicas 4

Educação Física 6
Ensino Religioso 1

Filoso�a 2
Física 3

Geogra�a 5
História 6

Língua Estrangeira - Espanhol 4
Língua Estrangeira - Inglês 2

Língua Portuguesa e Literatura 10
Matemática 15

Professor Docente II* 2
Química 3
Sociologia 1

Do total de docentes, 59 estavam em sala de aula, 04 eram readapta-

das(os) por problemas de saúde � psicológica e/ou física � (02 em função

de Articulador Pedagógico, 01 em função de Auxiliar de Secretaria e 01 em

função de Agente de Leitura), 01 em alocação provisória em Língua Portu-

guesa e Literatura, além de 02 em função de Gestão Escolar (Diretora Geral

e Adjunta). Para mais, o colégio conta com 17 funcionários de apoio: 04

prestadores de serviço terceirizados (atuantes na área de limpeza) e 14 em

caráter estatutário, desempenhando as seguintes funções de apoio: 4 inspe-

tores de alunos, 3 merendeiras, 1 zelador, 1 agente administrativo, 1 agente

de manutenção, 1 agente de pessoal, 1 secretário escolar e 1 servente.
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3.2 Per�l do alunato

O ano letivo de 2017 se iniciou com 1147 discentes matriculados, com uma

evasão considerável ao longo dos bimestres, o colégio encerrou o ano letivo

com um número de 799 matriculas distribuídas pelas três séries do Ensino

Médio.2 O corpo estudantil se enquadra na faixa etária entre 15 e 19 anos,

oriundos majoritariamente da Rede Pública Municipal de Ensino.

3.2.1 Quanto a Raça

Como já descrito no Capítulo 1, os que mais utilizam as precarizadas

escolas estaduais são os alunos das classes menos favorecidas social e econo-

micamente, sobretudo os pertencentes à raça negra. Para comprovar, realizei

um censo socioeconômico com alunos das dezesseis turmas que ministrei au-

las no C.E. Compositor Manacéia José de Andrade no ano letivo de 2017.

Duzentos e vinte e nove estudantes (229) aceitaram responder a pesquisa

(Apêndice B).

2Dados informados em Conselho de Classe do 4o bimestre pela direção do co-
légio. Deve-se compreender que a evasão escolar é fruto dos problemas socio-
econômicos,implementação de políticas educacionais equivocadas e, a título de hipótese
como levanta esta tese, práticas pedagogias orientadas por currículos eurocentrados que
terminam por sustentar o racismo anti-negro, além do descaso da gestão pública com pro-
blemas pontuais identi�cados por quem vive o dia a dia escolar. A evasão escolar tem
sua origem de imediato na tentativa de efetuar a matrícula, já que para redução de cus-
tos a política de fechamento de turmas, turnos e escolas constantemente adotada pela
Secretaria de Estado de Educação - SEEDUC-RJ complica todo processo além de provo-
car a superlotação das turmas. Com esta prática anti-educacional, inúmeros estudantes
deixam de encontrar vagas, que são limitadas, próximas a suas residência. E ainda que
consigam vaga, alguns abandonam a escola alegando a impossibilidade de estudar salas de
aula superlotadas. Para agravar, o sistema informatizado matrícula fácil (onde estudantes
efetuam a matricula de forma online) não seleciona alunos por localidade de moradia. Por
exemplo, estudantes que moram em bairros distantes acabam �obrigados� a estudar no
Manacéia, aumentando sensivelmente a possibilidade de abandono escolar. Outro agra-
vante é o número considerável de estudantes que são impossibilitados de estudar por não
recebem o Rio-Card no início do ano, �cando sem o direito, garantido por Lei, do livre
acesso ao transporte.
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Os resultados do censo racial estão apresentados no grá�co (Figura 3.4)

abaixo:

Figura 3.4: Número de alunos quanto a raça.

Dos duzentos e vinte e nove estudantes que responderam a pesquisa,3

cento e setenta e oito estudantes (78%) se autodeclararam pertencentes à raça

negra, quarenta e três estudantes se autodeclararam como brancas ou bran-

cos(19%) e apenas oito estudantes marcaram a opção outros (3%). Porém,

é importante elucidar que em alguns casos, as(os) estudantes que marcaram

a opção cor branca e que marcaram a opção outros, ao serem entrevistados,

argumentaram que não eram nem pretos nem brancos e sim morenas(os),

Morenas(os) claros(os), mulatos(as), etc.

Quer dizer, na verdade, o número de alunas(os) negras(os) (cor parda e cor

preta) deveria ser maior do que o apresentado na pesquisa. Vale ressaltar que,

analisando os depoimentos em sala de aula, percebe-se que parte do corpo

discente procura afastar-se ao máximo da negritude, em outras palavras, a

buscar incessantemente o embranquecimento.

É comum durante as aulas docentes escutarem frases, em �brincadeiras�

ou discussões, como: �você é mais preta(o) do que eu�. Discurso que re�ete a

lógica preconceituosa, internalizada no tecido social, em que o sujeito �menos

preta(o)�, morena(o), mulata(o), �marronzinha(o)�, etc., considera-se devido

3Foram utilizados os mesmo critérios implementados pelo IBGE: raça negra (cor parda
e preta) e raça branca (caucasianos). Porém, optou-se pela opção outros para englobar
possíveis alunos pertencente à outras raças.
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a sua morenidade superior ao sujeito de cor preta. Por outro lado, ao não

se considerar pertencente à raça negra e, ao buscar de forma consciente ou

inconsciente embranquecer-se, comprova seu sentimento de inferioridade em

relação a(ao) branca(o).

No livro Atitudes Raciais de pretos e mulatos em São Paulo4 Virgínia Le-

one Bicudo (2010, p. 125) argumenta que os classi�cados como mulatos da

classe inferior intentam frequentemente defender-se da �ofensa� de ser intitu-

lado negro. E completa (2010, p. 125), a�rmando que mesmo os classi�cados

como sendo pertencentes ao grupo dos mulatos das classes sociais interme-

diárias sentem a �necessidade de defesa de sua inclusão entre os pretos� e

que assimilando os valores comportamentais e estéticos do grupo dominante

o mulato consegue integrar-se naquele grupo, porém, �em sua personalidade

permanecem, como sequela, a hipersensibilidade ligada à consciência de cor

e ao sentimento de inferioridade.�

Como argumentado anteriormente, pela classi�cação do IBGE, estudantes

que se declaram �menos preta(o)�, morena(o), mulata(o), �marronzinha(o)�,

se enquadrariam na opção cor parda. A adoção da cor parda (1976) se deu

a partir da impossibilidade da realização do censo segundo a cor que cada

pessoa considerava ter, já que segundo o IBGE, em sua Pesquisa Nacional

por Domicílios (PNAD), os brasileiros se auto-atribuíram cento e trinta e

cinco cores diferentes (TURRA, 1995, p. 33).

Uma fração considerável do Movimento Negro tece duras críticas sobre a

terminologia cor parda. Chamou atenção a declaração e a atitude de duas

alunas de turmas diferentes do primeiro ano. A primeira estudante criticou o

termo cor parda apresentado na folha da pesquisa, argumentando: �Professor,

não existe cor parda,� E completou: �Não sou parda. Eu demorei a me aceitar

como negra, hoje sinto orgulho.� A segunda estudante, em forma de protesto,

riscou a opção cor parda acrescentou um ponto de interrogação ao lado da

mesma opção.

4O livro é constituído majoritariamente pelo texto original (de 1945) da dissertação de
mestrado da autora. Ver: BICUDO, V.L. Atitudes Raciais de pretos e brancos em
São Paulo. in: MAIO, M. C. (Org.). São Paulo: Editora Sociologia e Política, 2010.
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3.2.2 Quanto a renda familiar

O levantamento socioeconômico não revelou nenhuma surpresa. Cerca de

63% dos estudantes entrevistados declararam ter renda familiar que chegam

ao máximo a apenas (2) dois salários mínimos.5 Desses, aproximadamente

21% das(os) entrevistada(os) possuem renda familiar de apenas até (1) salá-

rio mínimo. Conversando com as(os) estudantes identi�quei casos extremos.

Para citar, um estudante declarou que o salário de sua família � total de

(7) sete pessoas que moram em sua residência � não chegava a (1) salário.

Seus familiares, segundo ele, trabalhavam com reciclagem. Em muitos casos

analisados o rendimento per capita é irrisório.6 Se levarmos em conta núme-

ros da PNAD 2012, que constatou que a média nacional de moradores por

residência é de três pessoas, nos deparamos com o predomínio de estudan-

tes entrevistados que possuem o rendimento per capita inferior a um salário

mínimo.

O grá�co (Figura 3.5) mostra uma estimativa da renda familiar das(os)

estudantes que participaram da pesquisa.

Com condição socioeconômica frágil uma ampla camada da sociedade

acaba sendo inserida dentro de um mesmo meio social, nesse caso, a escola es-

tadual precarizada. Cabe ressaltar que esse debilitado estado socioeconômico

termina por impulsionar que jovens busquem prematuramente no mescado

de trabalho � majoritariamente alienante � soluções para os constantes

problemas �nanceiros.

5O salário mínimo em 01.01.2017 tinha seu valor bruto de R$ 937,00. Para facilitar o
entendimento dos estudantes, a pesquisa foi construída a partir de intervalos de valores
aproximados. Em outras palavras, levou-se em consideração os descontos aproximados so-
fridos pelos trabalhadores em seus contracheques. A pesquisa considerou o salário mínimo
líquido como sendo aproximadamente R$ 800, 000. A opção por esse valor aproximado
também foi uma tentativa de englobar de maneira mais e�caz os trabalhadores informais,
ou seja, sem carteira assinada que recebem por algum tipo de produção, em grande número
sobrevivem com rendas abaixo da faixa salarial mínima.

6Corroborando com estas analises pontuais, Estudo a�rma que
22% dos brasileiros vivem abaixo da linha da miséria. Ver:
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1931680-22-dos-brasileiros-vivem-
abaixo-da-linha-da-pobreza-diz-estudo.shtml (Acesso em 31.12.2017).
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Figura 3.5: Estimativa da renda familiar das(os) estudantes

3.2.3 Quanto ao trabalho

�Não podemos nos conformar com a área de serviço, com as sobras, as celas, o quarto do

cortiço.�(Carlos Eduardo Taddeo)

A baixa renda familiar conduz os jovens estudantes a se inserirem no

mercado de trabalho cedo. Quando os estudantes entrevistados tentavam

justi�car a opção por trabalhar e estudar �ao mesmo tempo�, as declarações

mais comuns revelaram a preocupação e necessidade de ajudar �nanceira-

mente as famílias. O grá�co (Figura 3.6) apresenta o número de estudantes

que já trabalha, que nunca trabalhou ou que já trabalhou algum dia.

O contratempo é que nem sempre conseguem conciliar os estudos com o

trabalho. Mesmo o Programa Jovem Aprendiz7 � cujo pré-requisito exige

que o estudante esteja devidamente matriculado em uma unidade escolar

� não consegue impedir a evasão estudantil. Já que estar matriculado não

7Para detalhes ver: https://jovemaprendiz.net.br/jovem-aprendiz-duvidas/como-
funciona-o-jovem-aprendiz12370.html (Acesso: 31.12.2017).
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Figura 3.6: Número de estudantes trabalhadores, que já trabalharam ou que nunca
trabalharam.

garante efetivamente que a(o) estudante esteja cursando e participando das

atividades escolares de maneira satisfatória. O programa promete abrir as

portas para o mercado de trabalho ao jovem estudante, �garantindo� o de-

senvolvimento e crescimento pro�ssional, dentro de uma área de atuação

especí�ca. Segundo seus idealizadores, o programa é destinado a jovens que

valorizam a educação e, principalmente, desejam realizar sonhos. Porém, pa-

radoxalmente, na maioria das vezes, cansados, desgastados, acabam por per-

der grande parte das aulas. E ainda, a tal �quali�cação pro�ssinal� oferecida

pelo programa no período do ensino médio, na maioria da vezes, consuma o

afastamento do jovem estudante do espaço universitário e da possibilidade de

adquirir o capital cultural necessário para que possam realmente sonhar com

as melhorias �nanceiras. De certa maneira, esse tipo de programa culmina

na renovação de mão de obra jovem e barata para as empresas que oferecem

as vagas. Embora o ideal seja preservar o período da educação básica ape-

nas para os estudos, cabe ressaltar que a principal crítica não é destinada

ao fato de se trabalhar e estudar trabalhar em períodos não coincidentes.

O problema crucial, e a principal contestação se refere ao fato da qualidade

de atividades oferecidas a essas(es) jovens serem em sua maioria e do tipo

alienante.

88



3.3 O Grau de instrução dos responsáveis

Quanto ao grau de escolaridade a pesquisa realizada demonstrou que um

número reduzido de responsáveis teria a quali�cação exigida para almejar

atingir o ensino superior, já que a maior parte não completou a formação

básica (cerca de 61% das mães e 59% dos pais). Consequentemente, as(os)

jovens na maioria dos casos não possuem exemplos em suas casas de pessoas

com ensino superior, em outras palavras, nesta categoria não encontram refe-

rências familiares diretas, deste modo, como será problematizado no capítulo

4 desta tese, contribui para o afastamento dessas(es) jovens (em particular a

juventude negra) dos corredores universitários.

Em relação ao grau de instrução das mães 35% possuíam ensino funda-

mental incompleto e apenas 5% completaram o nível superior de ensino. O

grá�co seguinte (Figura 3.7) apresenta o número de mães e os respectivos

graus de instrução que estavam enquadradas no ano de 2017.

Figura 3.7: Grau de escolaridade da mãe.
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Em relação ao grau de instrução dos pais 34% possuíam ensino funda-

mental incompleto e somente 3% completaram o nível superior de ensino. O

grá�co seguinte (Figura 3.8) apresenta o números de pais e os respectivos

graus de instrução que estavam enquadradas no ano de 2017.

Figura 3.8: Grau de escolaridade do pai.

Nos dois extremos (menor nível de instrução e maior nível de instrução) do

grá�co, a situação de pais e mães sofre pouca ou quase nenhuma alteração.

É notável o empate técnico percentual, quer dizer, o número elevado de

responsáveis que sequer conseguiram completar o ensino fundamental e um

número extremamente pequeno de responsáveis que conseguiram completar

os estudos universitários.
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Capítulo 4

O referencial teórico das

identidades racializadas: uma

proposta para a desalienação e

decolonialidade

Decisivamente, os pensamentos sobre descolonização e desalienação do

psicanalista e �lósofo da diáspora africana Frantz Fanon (1968; 2008) e das

ideias decoloniais de teóricos pertencentes do grupo Modernidade/Coloniali-

dade (MC), particularmente o sociólogo peruano Anibal Quijano (2005; 2007),

o �lósofo porto-riquenho Nelson Maldonado-Torres (2007; 2010) e sociólogo

porto-riquenho Ramón Grosfoguel (2007; 2016); em conjunto com os refe-

rências teóricos das identidades racializadas deram o sul a este trabalho. O

referencial teórico constituído a partir das (e para as) identidades racializadas

possui três componentes que tivemos por �nalidade fornecer aos alunos subal-

ternizados: Recursos Relacionais, Recursos Ideacionais e Recursos Materiais

(NASIR, 2012, p. 147-158). O esforço de fornecer esses três recursos teve

por objetivo coadjuvar a desalienação e decolonialidade da juventude negra,

além de incentivar e, quem sabe, cooperar para a construção da trajetória de

jovens negras(os) em física.
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4.1 Dos Recursos Relacionais

Os recursos relacionais são de�nidos a partir do modo como as relações

positivas com os outros, dentro do contexto da atividade em questão, podem

favorecer a conexão com a prática. Contextualizando, a escolha de uma

carreira pro�ssional por um jovem pode ter origem em relações positivas

desenvolvidas com algum familiar, um determinado professor, dentre outros.

Da mesma forma, relações negativas ou a falta de recursos relacionais, podem

criar bloqueios e o afastamento de estipulada área. Neste sentido, acredito

que jovens possam criar, desenvolver e potencializar o interesse pela física a

partir do bom relacionamento com o professor desta disciplina.

4.2 Dos Recursos Ideacionais

Regular, renegar ou não compartilhar conhecimento é uma prática antiga,

onde a principal �nalidade é excluir e dessa forma criar as condições propícias

para dominar as massas exploradas. Prática essa que, quando executada com

perfeição, �adoece� e contribui para manter na miséria uma parcela enorme

da sociedade. Ainda que se possua conhecimento adquirido sobre algum tema

ou sobre algum tipo de atividade, sem formação comprovada pelo diploma,

sobram quase sempre os trabalhos braçais, que estão ligados diretamente aos

mais baixos salários.

No ambiente escolar, assim como acontece em outras áreas da sociedade,

a divisão do trabalho é bem demarcada pela cor. Nas funções de professor,

coordenador e diretor, quase todos(as) brancos(as). Nas funções braçais, de

limpeza, cozinha, quase todos(as) negros(as). Fica clara a separação pelos

níveis de importância criados a partir da classi�cação das funções como in-

feriores e superiores. A segregação racial de cargos é facilmente identi�cada.

Conversando com uma professora negra de Língua Portuguesa, ela relatou

que em outro estabelecimento de ensino no qual trabalha, a segregação é

ainda maior. Durante a conversa, contou-me um episódio no mínimo, para
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adocicar os fatos, preocupante. Relatou que ao entrar em sala de aula, estu-

dantes que a aguardavam, não acreditaram que ela era professora. O motivo

da dúvida, da não crença: sua cor. Fica fácil notar a associação feita pelos

alunos do referido colégio. Sem referência da geogra�a humana do negro in-

tegrada ao corpo docente, a interpretação dos alunos segundo a professora,

foi de que ela era uma das tantas trabalhadoras dos serviços braçais negras

no colégio. Em se tratando da área de exatas, a discrepância que abrange

o corpo docente é notavelmente maior. Quando os alunos identi�cam nas

primeiras semanas que sou professor, raramente acertam a área de conheci-

mento que sou formado. São frequentes os comentários �pensei que o senhor

era de história, ou de sociologia, não tem cara de professor de física!�

Os recursos ideacionais são de�nidos como ideias que o indivíduo possui

de si próprio e a sua relação e posição no mundo, bem como ideias sobre o

que é valorizado e o que é considerado uma qualidade. Por exemplo, alguns

indivíduos podem sentir atração por determinada atividade, após assistir a

uma palestra ou a um programa de televisão, apresentados por cientistas.

Recentemente o ator Milton Gonçalves, em um programa esportivo, comen-

tando sobre o �lme que narra a história do jogador de futebol Pelé, relatou

que após a Copa do Mundo de 1958 ele e outros jovens negros passaram

a se inspirar no Pelé. O objetivo principal desses jovens, segundo o autor,

não era �car milionário, mas fundamentalmente, ao atingirem o patamar de

novos �Pelés� sentirem-se e pertencentes e serem aceitos pela sociedade.

Intentando fornecer recursos ideacionais que colaborassem para o pro-

cesso de decolonialidade foram apresentados aos jovens estudantes cientistas

não brancos. Essas atividades a�rmativas tiveram como propósito criar nos

estudantes negros, tanto o sentimento de pertencimento, quanto eliminar

possíveis sentimentos internalizados de inferioridade intelectual e de inca-

pacidade em áreas de exatas. Além disso, almejamos que tais ações sejam

capazes, possivelmente, de aproximar a juventude negra das carreiras ligadas

as inúmeras áreas de exatas.
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4.3 Dos Recursos Materiais

Os recursos materiais constituem o modo como o ambiente físico, sua

organização e artefatos suportam os nossos sentidos em conexão com deter-

minada prática. Cabe lembrar que no Brasil o ensino de física não está dis-

ponível igualmente para todos discentes do ensino básico. Enquanto algumas

escolas, notadamente as particulares e algumas ilhas de excelência da rede

pública, fornecem acesso ao estudo da física com a infraestrutura adequada

(laboratórios, computadores, dentre outros.), a grande maioria do corpo dis-

cente brasileiro não tem ou teve a oportunidade de cursar esta disciplina.

No Brasil, a questão racial não pode ser separada da questão econômica,

consequentemente, os descendentes da diáspora africana são os que mais fre-

quentam os colégios públicos precarizados, sem infraestrutura adequada e

sem o número de docentes su�ciente. Esta distribuição desproporcional su-

gere que a disciplina de física está somente disponível para aqueles estudantes

considerados como a elite econômica/acadêmica. Como veremos, a pesquisa

que fornece direção a este trabalho foi realizada em um colégio estadual lo-

calizado em um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro. Sem dúvidas, levando

em conta a falta de estrutura e condições desfavoráveis, dos três componentes

das identidades racializadas, este foi o que encontramos mais di�culdade de

fornecer aos estudantes.

4.4 O que esperamos ao fornecer os recursos?

No tecido social os recursos relacionais, recursos materiais e recursos idea-

cionais não são fornecidos ou divididos, na maioria das vezes, de maneira igua-

litária entre as(os) �lhas(os) das classes mais favorecidas e as(os) �lhas(os)

das classes menos favorecidas (majoritariamente negras(os)). Os estudantes

do primeiro grupo absorvem esses recursos naturalmente em suas relações

sociais: nas escolas de excelência, no convívio com familiares, durante o

passeio e turismo cultural etc. São herdeiros de um saber, de um saber-
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fazer, além do que é classi�cado como cultura e �bom gosto� (BOURDIEU;

PASSEON, 2014, p. 34). Não é à toa que identi�camos na sociedade com

frequência, médicas(os) �lhas(os) de médicas(os), advogadas(os) �lhas(os)

de advogadas(os), pesquisadoras(es) �lhas(os) de pesquisadoras(es), dentre

outros. Presumivelmente, um(a) �lho(a) da classe alta tem em suas relações

sociais, assim como em sua própria família, inúmeros exemplos de pessoas

graduadas sendo-lhe a faculdade uma rota natural. Já um(a) �lho(a) da

classe operária conhece o ensino superior, quase sempre de forma indireta,

apenas por intermédio do contato com pessoas formadas ou meios interpos-

tos (BOURDIEU; PASSEON, 2014, p. 17). Por isso, advogo que o papel

das(os) Educadoras(os) seja fundamental . Como anteriormente defendido

na introdução desse trabalho, não há espaço para neutralidades. Ou se educa

a favor da classe menos favorecida almejando sua libertação, ou se educa a

favor da classe dominante. Caso a primeira opção seja a escolhida, ao forne-

cer os citados recursos, possivelmente, coopera-se para equilibrar as �forças�.

Colabora-se para a emancipação do oprimido.

Ao tomar mão, em particular, de quatro questões, do questionário 2 e

efetuar a analise dos dados, fornecidos pelas respostas de duzentos vinte e

nove (229) estudantes das três séries do ensino médio do C. E. Compositor

Manacéia José de Andrade, foram identi�cados, fortes indícios que con�rmam

o que foi problematizado no parágrafo anterior.

Elaborado e sustentado nas respostas provenientes da pergunta Você já

teve aulas em laboratórios?, o grá�co (Figura 4.1) demonstra o irrisório

percentual (12%) de estudantes que dispuseram de aulas em laboratórios no

ciclo básico.

A falta de aulas de laboratório revela a carência de infraestrutura dos

espaços escolares. Esse é um bom exemplo, porém, não o único, da falta ou

limitação de Recursos Materiais que docentes e discentes das classes menos

favorecidas convivem diariamente no espaço escolar. Escolas desaparelhadas

dos recursos mais básicos para o seu funcionamento não são exceções. Nesse

sentido, atrevo dizer que essa situação não é particular do Manacéia, ou seja,

costuma ser a regra em colégios públicos da rede de ensino estadual no Rio

de Janeiro.
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Figura 4.1: O grá�co representa o percentual de estudantes que dispuseram de aulas em
laboratório durante o ensino fundamental e médio.

Construído baseado nas respostas provenientes da pergunta Você já vi-

sitou um museu de ciência?, o grá�co (Figura 4.2) demonstra o diminuto

percentual de estudantes que tiveram � ao logo de suas vidas/trajetórias

escolares � acesso a museus de ciência.

Figura 4.2: O grá�co representa o percentual de estudantes que tiveram acesso a museus
de ciência.

Da mesma forma, um reduzido número de estudantes tem o costume/interesse

de assistir ou tiveram acesso a �lmes cientí�cos. O grá�co (Figura 4.3) foi

concebido a partir das respostas resultantes da pergunta Você já assistiu

�lmes cientí�cos?.

No capítulo 3 deste trabalho, mais precisamente da seção 3.3., ao ser

apresentado a formação escolar dos responsáveis dos estudantes do Mana-

céia, veri�cou-se que poucos(as) possuem ensino superior completo. Assim,

podemos considerar que as relações positivas dos estudantes do colégio com
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Figura 4.3: O grá�co representa o percentual de estudantes que em algum momento de
suas vidas assistiram �lmes cientí�cos.

a universidade se tornam limitadas. Em outras palavras, estudantes des-

tas camadas sociais, possuem restritos Recursos Relacionais. Daí, a falta de

costume ao visitar espaços culturais e cientí�cos. O que de maneira substan-

cial, contribui para a redução na absorção por estudantes das classes menos

favorecidas (negras(os) em maioria) dos chamados recursos ideacionais. E

ainda, quando são apresentados, esses recursos, são extremamente limitados

em números e não de revelam desvencilhados da colonialidade.1 Como foi

constatado nas respostas da questão Você saberia dar o nome de um

físico? Qual?, quando onde os resultados percentuais estão representados

no grá�co (Figura 4.4).

Ampliando os horizontes, a proposta de fornecer os recursos ideacionais,

materiais e relacionais, pretende criar especi�camente:

(i) um sentimento de pertencimento social, evitando que o(a) estudante

se sinta excluído(a), desrespeitado(a) ou inferiorizado(a) no espaço escolar.

Garantir que os(as) estudantes se sintam bem e confortáveis � nas dimen-

sões estrutural e emocional � no espaço escolar;

(ii) um modelo mental predominante favorável, evitando que as possí-

veis/iniciais di�culdades em física se con�gurem equivocadamente em sinto-

mas de sentimento de incapacidade. Deixando claro aos estudantes que as

di�culdades quando superadas se con�guram em ganhos intelectuais. Mos-

1Cabe ressaltar que os nomes de Isaac Newton e Albert Einstein foram incessantemente
citados.
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Figura 4.4: O grá�co demonstra tanto a limitação de recursos ideacionais quanto aspec-
tos de colonialidade relacionados ao corpo discente.

trar que grandes cientistas, em especial negros e negras, também tiveram

di�culdades em suas áreas de atuações até chegarem aos produtos �nais ge-

rados por suas pesquisas;

(iii) a�rmação de valores, permitindo que os estudantes possam enxer-

gar a si mesmos como agentes do seu próprio ser, condutores ativos da sua

própria história. Valorizar a cultura, valores e bagagem dos estudante, em

particular das(os) jovens negras(os), evitando que se sintam pertencentes a

um grupo negativamente estereotipado;

(iv) um retorno a�rmativo, demonstrar a con�ança de que todos os es-

tudantes são capazes de realizar as tarefas solicitadas. Incentivar, elogiar,

transmitir segurança. Sendo assim, alcançar uma mudança de atitude do

corpo discente,em particular aos pertencentes as identidades racializadas,

frente a física.

E de maneira geral, ao fornecer os recursos das identidades racializadas,

espera-se cooperar para a decolonialidade. Além disso, a partir das ativida-

des a�rmativas, almejamos colaborar para reforçar as identidades e eliminar

possíveis complexos de inferioridade do corpo discente, em particular, das(os)

estudantes negras(os).
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4.5 Proposta para desalienação colonial

Para compreender todo universo de injustiças que permeiam a existência

do Ser negro, em nosso país, como relata o professor Kabengele Munanga em

seu artigo Por que ensinar a História do negro na escola brasileira? exige

uma análise mais atenta e aprofundada:

[...] não podemos simplesmente fazer uma análise da estrutura racista da

sociedade brasileira atual sem colocar esse negro numa dinâmica histórica

na qual ele foi objeto de desumanização, de humilhação, de negação de sua

identidade genérica e especí�ca, en�m objeto de uma série de violência físicas

e simbólicas, e também sujeito de resistência para a defesa de sua liberdade

e dignidade humanas em todos os sentidos: político, cultural, religioso, ar-

tístico, etc (MUNANGA, 2011, p. 62).

Infelizmente, em se tratando do Brasil, as histórias de lutas e glórias dos

negros continuam sendo camu�adas, mal contadas ou omitidas lamentavel-

mente, salvo o esforço do movimento negro, movimentos sociais e de alguns

autores, pesquisadores e educadores mais sensíveis à questão.

Amparados na Lei 10.639/2003 e explorando os recursos materiais, re-

cursos relacionais e recursos ideacionais, propomos intervenções planejadas

durante as aulas de física que tenham por objetivo libertar/apresentar aos

estudantes histórias aprisionadas de negras(os) que contribuíram para a cons-

trução da ciência e de avanços tecnológicos.

Como proposta de ação a�rmativa, relato uma atividade de caráter deco-

lonial realizada durante o primeiro, o segundo e terceiro bimestre em turmas

do Ensino Médio do C.E. Compositor Manacéia José de Andrade no ano de

2017. Durante essa atividade como recursos materiais utilizou-se um note-

book (particular), um aparelho data show para projeção dos slides e vídeos,

além de uma caixa de som. Além disso, escolheu-se uma sala com climati-

zação para o maior conforto dos estudantes que participaram da atividade.

Baseado nos Recursos Relacionais, procurou-se deixar as atividades trans-

correrem de maneira agradável, fazer com que os estudantes se sentissem em
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suas casas. Os estudantes foram previamente consultados e deram dicas de

como gostariam que algumas atividades transcorressem. Para citar, a aula

com clipes musicais em que todos os vídeos foram escolhidos pelos discentes.

Perguntados em um questionário como era o relacionamento com o profes-

sor de física, surgiram respostas diretas como �suavidade�, �bom�, � ótimo�,

mais elaboradas que tentavam mostrar o respeito e relação de amizade cri-

ada durante as aulas: �vejo meu professor como um amigo, que sempre terá

minha atenção e respeito.� E ainda, que reconheceram o bom tratamento

destinado as(aos) estudantes e a importância dos conteúdos ensinados � de

física e os que não são comuns ao currículo de física, como os que envolveram

as questões raciais e de gênero � abordados durante as aulas: � [a aula é]

agradável, ele é um professor legal e o conteúdo que ele compartilha com

os[as] alunos[as] não tem preço.�

Como primeiro recurso ideacional foi escolhido o inventor e engenheiro

negro Lewis Howard Latimer, no entanto utilizou-se também ao �nal da

atividade um vídeo2 que mostra o cientista Neil deGrasse Tyson sendo ques-

tionado sobre �qual era o problema entre as mulheres e a ciência [já que as

mulheres são minorias em ciência]?�. Tyson respondendo de forma elucida-

dora, argumenta que embora nunca tivesse sido mulher, �foi� negro a vida

toda e partindo dessa analogia descreveu as di�culdades passadas por ele

por ser negro em uma sociedade de valores brancos e sobre as forças que

tentaram frear (de maneira semelhante, mulheres também sofrem os efeitos

dessas forças) sua caminhada até a posição atual de cientista renomado. Para

exempli�car, a cientista cientista Sônia Guimarães (Figura 4.5) adverte que

em sua trajetória os homens sempre colocaram em dúvida sua capacidade

intelectual. Ao re�etir sobre o motivo dessa descon�ança, a�rma não saber

se é por ser mulher ou por sua cor (MACHADO, 2014, p. 301). Problema-

tizando, de forma enfática a�rma que em nosso país há uma �política� de

exclusão das pessoas negras (MACHADO, 2014, p. 302). E ainda, como

conhecedora de causa, Sônia alerta o quanto é difícil para negras(os) segui-

rem a carreira acadêmica (MACHADO, 2014, p. 303). Os depoimentos de

Sônia foram trabalhados em aula (sob a forma de roda de conversa) e corre-

2https://www.youtube.com/watch?v=d9i-PJetE0o (Acesso 27.03.2017).
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lacionados com o depoimento de de Tyson, gerando intenso debate sobre a

questão.

Figura 4.5: Sonia Guimarães é professora do Instituto Tecnológico da Ae-
ronáutica (ITA), considerada a primeira doutora em física brasileira. Fonte:
https://blackwomenofbrazil.co/sonia-guimaraes-�rst-black-brazilian-woman-with-a-
ph-d-in-physics/ (Acesso em 26.01.2019).

As atividades transcorreram durante aulas de eletrodinâmica no terceiro

ano e em forma de palestras em turmas do primeiro e do segundo ano, onde

foi apresentado as(aos) estudantes como tema central das aulas a história da

invenção da lâmpada incandescente de �lamento de carbono sob o ponto de

vista do colonizado.3

A historiogra�a tradicional atribui esta invenção a Thomas Edison. Po-

rém, a historiogra�a do colonizador não relata que quando Thomas Edison

desenvolveu seu protótipo de lâmpada incandescente em 1879, essas lâmpadas

tinham vida útil muito baixa, sendo assim, não poderiam ser comercializa-

das. Em outras palavras, o �lamento da lâmpada de Edison se rompia com

facilidade ao ser percorrido por uma corrente elétrica, em termos atuais, a

lâmpada queimava rapidamente.

Como será apresentado com mais detalhes na seção 6.1.1 desta tese, coube

a Latimer desenvolver e aplicar um processo que consistia na carbonização de

tiras de materiais �brosos ou têxteis, para produção de um �lamento que não

se rompesse com facilidade e, desta maneira, corrigisse o problema enfrentado

pelo �lamento da lâmpada original de Edison.

3Para mais detalhes e aprofundamento ver: MORAIS, R.F.; SANTOS, A.C.F. Lewis
Howard Latimer e sua história aprisionada, Revista Física na Escola, 2017, p.29-33.
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Infelizmente a historiogra�a tradicional parece ter �esquecido� esse impor-

tante personagem da história das ciências exatas, já que o nome de Latimer

não costuma frequentar os relatos �o�ciais� das(os) autoras(es) que escrevem

sobre o episódio da invenção da lâmpada. Nos relatos �o�ciais� sobre essa

invenção de imprescindível utilidade para a humanidade na era moderna,

somente o nome de Thomas Alva Edison é lembrado. Durante a aula foi

instantânea a reação de surpresa dos estudantes ao perceberem que Latimer

era um dos personagens que eles tinham rejeitado como cientista durante a

pesquisa das fotos. Foi grati�cante perceber a satisfação e orgulho sentido

pelas(as) estudantes negras(os) ao constarem o protagonismo de Latimer no

episódio da invenção da lâmpada incandescente de �lamento de carbono.

Outros cientistas, como por exemplo, o brasileiro, abolicionista e homem

da ciência André Pinto Rebouças também foram apresentados as(os) estu-

dantes sob o formato oral com a utilização de slides. Normalmente, Rebouças

é associado apenas ao Túnel que recebe seu nome no Município do Rio de

Janeiro ou ao seu in�uente e importante desempenho como abolicionista.

Poucas vezes é lembrado como homem de ciência.4 O objetivo foi desvelar os

trabalhos cientí�cos e contribuições tecnológicas de Rebouças e apresentá-los

em formato de palestra e texto histórico para as(os) estudantes. O Texto

nasceu fruto de pesquisa5 realizada em conjunto com o professor de Histó-

ria Ivan Cerqueira de Oliveira Silva sobre a vida e produção cientí�ca de

Rebouças.

Cabe ressaltar que, a apresentação de histórias aprisionadas � como

por exemplo as de Latimer e Rebouças � tem por �nalidade corrigir erros

históricos e gerar debates sobre as questões que permeiam o universo racial,

social e econômico, além de contribuir para decolonização epistêmica.

É comum em nossas aulas apresentarmos somente homens da ciência de

origem europeia: Newton, Celsius, Joule, entre outros. Todos comprovada-

4Termo genérico utilizado antes da criação da pro�ssão de cientista. O termo não
deve ser interpretado como uma ideia machista e sim dentro de um contexto histórico,
refererindo-se a todas as pessoas, tanto homens como mulheres, ou seja, a todos os traba-
lhadores e todas as trabalhadoras em ciência.

5Foram efetuadas visitas ao Arquivo Nacional, a Biblioteca Nacional, ao Instituto His-
tórico Geográ�co Brasileiro onde tivemos acesso a documentos de época, publicações em
revistas cientí�cas, cadernos de cursos ministrados e diários de Rebouças.
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mente contribuíram em suas áreas. Entretanto, levar ao conhecimento do

alunado negro referências de cientistas negras(os), tem o propósito de a par-

tir da identi�cação pela semelhante geogra�a do corpo e história de vida6,

motivá-los, diminuir o sentimento de inferioridade, reforçar a identidade e

despertar um maior interesse pela física e pela ciência em geral.

6Por exemplo, Latimer era �lho de um ex escravizado, trabalhou como forrador de
parede na infância, trabalhou como o�ce boy, serviu na marinha norte americana, ou
seja, provavelmente teve uma vida semelhante a da maioria das(os) estudantes negras(os)
que frequentam as escolas estaduais.
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Capítulo 5

A colonialidade e o projeto de

ocidentalização e universalidade

A colonialidade como a forma moderna do colonialismo histórico penetra

e se perpetua entre os povos e consegue sobreviver mesmo com a emancipação

das colônias, ou seja, sobrevive entre os sujeitos colonizados mesmo com o �m

do colonialismo moderno. Na dimensão saber, a colonialidade propõe/impõe

em suas bases a ocidentalização/universalidade do conhecimento e da própria

ciência, mantendo assim seu controle e poder sobre outros saberes e sobre

as(os) próprias(os) colonizadas(os).

De acordo com o pensador senegalês Cheikh Anta Diop (1923-1986):

Muitas vezes, aquilo que o Ocidente designa de universalidade da ciência, da

história ou da �loso�a indica apenas o sentido do seu próprio conforto de viver

e de dominar. O grau de universalidade que se atribui a si mesmo re�ete uma

aferição do peso do imperialismo � em boa consciência � que está disposto a

lançar sobre as nossas vidas. Com efeito, o imperialismo representa uma fonte

de conforto (intelectual, social ou econômico) em detrimento do próximo

(DIOP apud ELA, 2013, p. 11).

Os discursos que propõem-se cientí�cos e por sua vez universais têm por

�nalidade sustentar-se na pretensa supremacia dos ocidentais sobre o restante

da humanidade (ELA, 2013, p. 29).
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Dessa forma, sob um alicerce do discurso ocidental pressuposto universal

a colonialidade invade e destrói o imaginário do outro tornando-o invisível

e subalternizando suas histórias de conquistas, sua cultura, suas produções,

seus saberes, dentre outros. Em outras palavras, a colonialidade rejeita,

por exemplo, o patrimônio cultural, histórico e intelectual de povos não-

europeus (OLIVEIRA; CANDAU, 2010), apagando ou renegando a segundo

plano mesmo a produção intelectual nos moldes ocidentalcêntricos de latino-

americanos, africanos, asiáticos, dentre outros. Em outras palavras, inclusive

os não-europeus e não-norte-americanos que se posicionam epistemicamente

no norte global,1 com raríssimas exceções, têm suas produções reconhecidas.

5.1 A colonialidade e o ensino de física

Muitos leitores, ao ter contato com um livro de física, podem ser induzidos

a acreditar que as teorias e leis que explicam os fenômenos da natureza foram

exclusivamente produzidas na Europa, e de lá irradiadas ao resto do planeta

sendo, por consequência, universais e incontestáveis. Inevitavelmente, essa

visão transmitida durante as aulas, orientada por currículos e materiais didá-

ticos eurocentrados corrobora para que estudantes assimilem a ideia errônea

de que exclusivamente um grupo � constituído por homens caucasianos eu-

ropeus � foi predestinado a construir a ciência hegemônica. De maneira

planejada ou não, esse tipo de apresentação unilateral cumpre o papel de

omitir, negar ou obliterar a produção cientí�ca desenvolvida por grupos não

brancos, como por exemplo cientistas africanos, africanas e descendentes da

diáspora africana. Cabe ressaltar que mesmo as(os) cientistas africanas(os)

ou afrodiaspóricas(os) que também contribuíram para construção da ciência

ocidental eurocêntrica são esquecidos nos manuais de física, quer dizer, ainda

1Cabe ressaltar que pesquisadores dedicados aos estudos decoloniais consideram euro-
norte-americanos aqueles identi�cados como pertencentes ao norte global (que não é um
lugar geográ�co), em contraposição ao sul global. Nesse sentido, participam do sul global
todos os chamados excluídos, inclusive os de descendência européia que se criaram nas
ex-colônias. Sendo assim, os efeitos de colonialidade se manifestam em povos africanos,
latino-americanos e asiáticos (de diversas etnias).
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que seguindo de perto as tradições, os pensamentos e os métodos cientí�cos

eurocentrados suas produções intelectuais e contribuições tecnológicas são

contestadas e/ou invisibilizadas.

Problematizando, é evidente que a simples presença de pesquisadores

africanos ou afrodiaspóricos no desenvolvimento da ciência hegemônica não

muda o caráter dessa ciência, pois esse saber é utilizado para desconstruir

ou obliterar outros saberes (das diferentes culturas, ancestrais, consuetudiná-

rios, dentre outros.) Entretanto, no escopo desta tese não será aprofundado

especi�camente a questão da colonialidade do saber em termos do poder

hegemônico de um saber � por exemplo a própria física � sobre outros.2

Almejo neste trabalho mostrar que a ciência hegemônica também foi cons-

truída por cientistas africanas(os) e afrodiaspóricas(os) e, nesse sentido, como

já relatado, busco trabalhar a superação da baixa autoestima e do sentimento

de inferioridade que imobiliza estudantes negras(os).

Não obstante, o caminho a ser seguido é sem dúvidas contra-hegemônico,

já que o processo de ensino e aprendizagem em física nas escolas brasileiras

se desenvolve profundamente enraizado em colonialidade e fundamentado no

racismo epistêmico e no epistemicídio. O sociólogo porto-riquenho Ramón

Grosfoguel argumenta que:

O racismo epistêmico considera os conhecimentos não-ocidentais como inferi-

ores aos conhecimentos ocidentais. Se observarmos o conjunto de pensadores

que se valem das disciplinas acadêmicas, vemos que todas as disciplinas, sem

exceção, privilegiam os pensadores e as teorias ocidentais, sobretudo aquelas

dos homens europeus e/ou euro-norte-americanos (GROSFOGUEL, 2007, p.

32).

O racismo epistêmico � assim como o epistemicídio � normatizado

pela própria academia, desencadeia uma intensa �onda� de práticas guia-

das pela colonialidade que se propaga através dos diversos cursos universi-

tários. Consequentemente, embebecidos por pensadores e teorias brancoci-

dentais ao longo de suas trajetórias acadêmicas, geralmente, docentes das

diversas dimensões do ensino básico, convertem-se em Educadoras(es) eu-

rocentradas(os). Não é difícil constatar que a visão greco-ocidental ainda

2Esse tema � a hierarquização entre os saberes � pretendo explorar no Pós-doutorado.
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é hegemônica e domina currículos e atividades pedagógicas no espaço es-

colar. Em particular, na física, normalmente durante as aulas estudantes

entram em contato somente com nomes, a história e teorias de representan-

tes da ciência, como, a título de exemplo: Isaac Newton (1643-1727), Anders

Celsius (1701-1744), Georg Simon Ohm (1789-1854), James Prescott Joule

(1818-1889), André-Marie Ampère (1775-1836), ou seja, homens brancos de

nacionalidade europeia ou americanos descendentes de europeus (MORAIS;

SANTOS, 2017, p. 29).

Seguindo de perto este raciocínio, constata-se que a massi�cação de en-

sinamentos eurocentrados � pretensos universais � nas escolas terminam

por fomentar nas mentes do corpo discente uma imagem de superioridade

intelectual europeia e norte-americana. Por conseguinte, realizando um re-

corte que nos interessa nesse estudo, levantamos a hipótese de que efeitos

da colonialidade ajudam a reforçar em estudantes negras(os), complexos de

inferioridade do saber e consequentemente do ser, que podem afastá-las(os)

das diversas áreas do conhecimento. Aliado a isso, posições socioeconômica

(históricamente) desfavoráveis contribuem fortemente para manter, também

em nosso país, um caráter de branquitude nos diferentes cursos universitários,

em particular e majoritariamente na área de ciências exatas.

5.2 A colonialidade e re�exo sobre o pensa-

mento do corpo discente

Dentre inúmeras ações a�rmativas realizadas calendário escolar do ano de

2017, vamos destacar três atividades que aconteceram em momentos diferen-

tes, porém, que colaboraram para identi�car/con�rmar aspectos de colonia-

lidade absorvidos por estudantes quando transmitidos/reforçados por aulas

eurocentradas durante o ensino de física.

Nas primeiras semanas do primeiro bimestre, em um primeiro momento,

foi aplicado o questionário 2 (apêndice C) para as três séries do ensino médio

(16 turmas). A análise particular da pergunta número dois Você saberia
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dar o nome de um(a) físico(a)? Qual? forneceu um panorama pre-

ocupante. De um total de duzentos e vinte e nove (229) estudantes que

responderam o questionário: 44% não souberam citar um nome sequer, 47%

citaram nomes de homens europeus (majoritariamente os nomes de Albert

Einstein e Isaac Newton), 2% citaram nomes de americanos e 1% citaram o

nome de mulheres europeias, mais precisamente o nome de Marie Curie. Os

9% restantes, citaram o nome do professor de física, no caso, o autor desta

tese. A partir desses resultados preliminares, pude re�etir e inicialmente con-

cluir que:

(i) O grupo pesquisado ao longo de suas trajetórias escolares possuem

limitados (ou nenhum) recurso(s) ideacional(is) em física;

(ii) os restritos recursos ideacionais apresentados pelos estudantes não

fugiram à colonialidade;

(iii) o(a) próprio(a) professor(a) pode funcionar como recurso ideacional.

No decorrer do primeiro bimestre, em um segundo momento, solicitou-se

aos estudantes das três séries do ensino médio que realizassem uma pesquisa

sobre cientistas de exatas. Foi previamente explicado que a escolha do(a)

cientista não deveria limitar-se à área da física. Com isso, esperávamos que

a liberdade oferecida para a escolha os motivassem a pesquisar trajetórias

cientí�cas de personagens que de fato os interessassem. Cento e vinte e seis

(126), ou seja, cerca de 86% não fugiram à �regra� do con�namento racial e

de gênero em ciências, em outras palavras, os personagens escolhidos foram

homens brancos europeus ou americanos. Somente dez trabalhos contavam

as histórias e trajetórias cientí�cas de cientistas brasileiros pelos alunas(os).

E apenas dez trabalhos representavam as mulheres. Desses dez trabalhos

com representantes femininas, oito eram da mesma personagem, a cientista

polonesa naturalizada francesa: Marie Curie. Uma única brasileira escolhida

foi a neurocientista Suzana Herculano-Houzel e apenas a história e trajetória

cientí�ca de uma cientista negra, Shirley Ann Jackson, foi pesquisada por
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uma das estudantes. Durante as entrevistas, identi�quei que a autora do

trabalho já havia participado de atividades promovidas por movimentos so-

ciais que defendem a causa negra. Desta forma, já tinha tido contato com a

representatividade negra em outras áreas, já possuía alguns recursos ideacio-

nais. Segundo ela: �tive a curiosidade de pesquisar uma cientista negra, pois

acho importante que as pessoas conheçam [a cientista], já que quase não se

vê negras em lugares altos [de destaque] na sociedade.�

O grá�co (Figura 5.1) mostra número de trabalhos, sobre cientistas, en-

tregues antes das atividades/ações a�rmativas serem implementadas:

Figura 5.1: Número de trabalhos sobre cientistas entregues antes de serem implementa-
das as atividades/ações a�rmativas.

Ainda no primeiro bimestre, em um segundo momento, foi aplicado um

método indireto de pesquisa (ALMEIDA, 2015, p. 218). Aliada as outras

ações, este tipo de metodologia indireta nos permitiu que fossem identi�-

cados/con�rmados aspectos de preconceito racial sustentados pela colonia-

lidade arraigada no imaginário do corpo discente.3 Um total de duzentos e

vinte estudantes receberam uma folha que continha fotos vinte e oito fotos

de cientistas4 (Apêndice D). Destes dezoito eram brancos (uma mulher e de-

zessete homens), nove negros (duas mulheres e sete homens) e um oriental.

3Destaco como fruto dessa pesquisa a minha participação no X Congresso de Pesqui-
sadores Negros do Brasil (COPENE - Nacional) na Universidade Federal de Uberlândia
(UFU) onde apresentei o trabalho intitulado Identi�cando e desconstruindo a colonialidade
no Ensino de Física.

4Mesmo correndo o risco de sermos anacrônicos, consideramos como cientistas neste
trabalho homens e mulheres que ao longo da roda viva da história contribuíram para o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia.
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Cada estudante deveria � marcando S para sim e N para não em lacunas

abaixo das fotos � dizer a partir da observação das fotos quem eles consi-

deravam ou não consideravam cientistas. Foram computadas, folha por

folha, as opções marcadas por cada estudante. Em outras palavras, as respos-

tas das(os) estudantes (por cientista) passaram por contagem e em seguida

lançadas em planilhas do Excel. Dessa forma, determinou-se os percentuais

de aceite e rejeição para cada cientista.

Apresento a seguir, brevemente, os dados provenientes da referida ativi-

dade, assim como as interpretações a respeito dos resultados encontrados.

O produto dessas analises indicaram que o ensino de física colabora para

a manutenção da colonialidade no espaço escolar. O fato é que dos dezes-

sete homens brancos (de diversas nacionalidades, inclusive brasileira), doze

foram aceitos como cientistas e cinco refutados. O único representante da

raça amarela também foi aceito pelos estudantes como cientista. Orientais

frequentemente são considerados pessoas intelectualmente superiores em se

tratando de ciência exatas. Entretanto, todos os homens negros apresenta-

dos nas fotos foram rejeitados como cientistas. Da mesma maneira, as três

mulheres também não foram aceitas pelos estudantes como cientistas. Após

a dinâmica proposta foram feitos debates e realizadas entrevistas com os(as)

estudantes com a �nalidade de desvelar os motivos pelos quais os levaram

aceitar ou rejeitar, como cientistas, os personagens apresentados. Dentre os

depoimentos sobre os personagens brancos que foram aceitos como cientistas

podemos destacar argumentos como: �ele [Max Karl Ernst Ludwig Planck]

tem cara de con�ante�, �sim, esse sim [Michael Faraday] tem cara de inteli-

gente,� �esse [José Leite Lopes] parece que sabe tudo� e �ele [Erwin Rudolf

Josef Alexander Schrödinger] pelo cabelo, óculos, arrumadinho, é cientista�

e �ele [Dmitri Mendeleev] tem jeito de tipo: eu sei muito.� Dos personagens

da ciência brancos que não foram aceitos como cientista, o mais comum foi a

associação a políticos, como por exemplo nos casos de Richard Phillips Feyn-

man e Wolfgang Ernst Pauli, que nas fotos usavam terno e gravata, assim

como associação a artistas famosos como no caso de Werner Karl Heisenberg

que foi classi�cado como �bonitão� e �artista de cinema�, em clara assimila-

ção ao padrão de beleza branco � eurocentrado � transmitido em primeira
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escala pela mídia e arraigado no tecido social. Podemos considerar que o

ponto fora da curva foi Isaac Newton. Consideramos um empate técnico, já

que 51% dos alunos aceitaram que ele era um cientista e 49% rejeitaram-no.

Mesmo provavelmente sendo o físico mais popular entre os estudantes, não

foi reconhecido. As(os) alunas(os) o consideraram um personagem da revo-

lução francesa, um rei ou até mesmo o associaram a um personagem do �lme

Piratas do Caribe. A explicação se dá pelo fato de Newton na foto usar uma

peruca de época.

Quanto a rejeição às(aos) cientistas da ciência negras(os) as justi�cativas

das(os) estudantes rea�rmaram a ausência de recursos ideacionais negros em

suas trajetórias escolares. De maneira geral, as argumentações foram coinci-

dentes, onde identi�camos que a supressão da representatividade negra nos

livros e durante as aulas cria no imaginário dos estudantes que o universo ci-

entí�co constituído exclusivamente por homens brancos : �Quando penso em

um cientista penso em um cara branco, ele [André Pinto Rebouças] não tem

cara de cientista� e �Professor, pelo padrão todos os cientistas são brancos,

não é? Esse então [Lewis Howard Latimer] não pode ser�. Para problema-

tizar, destacamos duas declarações esclarecedoras. A primeira a respeito de

Rebouças (Figura 5.2) e a segunda a respeito de Carl Hart (Figura 5.3).

Sobre Rebouças (refutado por 82% dos entrevistados) um estudante argu-

mentou �Esse não é [cientista], aqui em Madureira, em cada esquina tem

alguém parecido com ele.�

Figura 5.2: André Pinto Rebouças (DOS SANTOS S., 1985).

André Pinto Rebouças é normalmente reconhecido como grande abolicio-
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nista, porém, mesmo entre especialistas ligados a exatas, a formação de cien-

tí�ca de Rebouças é ignorada. Rebouças bacharelou-se em Ciências Físicas

e Matemáticas no ano de 1859, conquistando também o grau de engenheiro

militar no ano de 1960.

Sobre o PhD em neurociência Carl Hart (Figura 5.3 � refutado por 88%

dos pesquisados) , chamou atenção o depoimento: �Esse não é [cientista]!

Parece cantor de reggae, parece o Bob Marley.�

Figura 5.3: Carl Hart. Fonte: https://www.tedmed.com/speakers/show?id=308946
(Acesso em 26.01.2019).

Geogra�as humanas negroides semelhantes as de Rebouças e de Hart não

estão incluídas nos livros de física em posições ligadas a ciência. Normalmente

as(os) negras(os) são apresentados nos livros de física como atletas ou em

funções de trabalhadores braçais. As declarações con�rmam que o contato,

direto ou indireto, que estudantes têm com tais características fenotípicas

ocorrem longe das aulas de ciências.

As personagens mulheres foram identi�cadas como escritoras, professoras

e secretárias. Ora, a explicação é simples, a�nal, estudantes estão acostu-

mados a observar com regularidade representantes femininas exercendo essas

pro�ssões. Mulheres costumam, assim como negros, a serem apresentadas

nos livros em posições afastadas da ciência. Além disso, chamou a atenção o

depoimento sobre Marie Curie (preterida por 75% dos pesquisados): �mulher

não podia ser [cientista] na época, e hoje em dia não tem quase nenhuma

não é mesmo? Eu não lembro de nenhuma� onde o estudante nitidamente

considerou em sua interpretação a roupa pouco usual para os nossos tempos
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que Curie vestia na foto e concluiu que somente homens poderiam ser cien-

tistas no �nal do século XIX e início do século XX. E o mais alarmante, o

estudante em seu depoimento deixou claro que não se lembrava se existiam

representantes do gênero feminino colaborando para construção da ciência.

Além de depoimentos que levavam em consideração tanto o gênero quanto

o fenótipo como requisitos preponderantes, por exemplo, sobre engenheira

química, médica e primeira astronauta afro-americana Mae Carol Jemison

(Figura 5.4) um estudante a�rmou: �ela não tem nenhuma aparência de ci-

entista,� por ser mulher e negra. Jamison foi preterida por 69% dos alunas(os)

que responderam a atividade.

Figura 5.4: Mae Carol Jemison. Fonte: https://www.gcfdn.org/News-Events/View-
Article/ArticleId/1360 (Acesso em 02.07.2018).

O fato é que temos ainda um número minoritário de mulheres, princi-

palmente mulheres negras, em ciência (ROSA, 2015, p. 4) e para agravar

o estado de invisibilidade, suas trajetórias cientí�cas de sucesso são omiti-

das. Embora negros e mulheres (negras ou não negras) tenham contribuído

de maneira substancial para ciência e avanços tecnológicos, suas histórias

continuam aprisionadas, esquecidas, longe dos livros didáticos e, salvo pelo

esforço de algumas(uns) educadoras(os), distantes das práticas pedagógicas

no espaço escolar.

Além do mais, mesmo quando utiliza-se a história da física no transcorrer

de uma aula, geralmente, são exploradas não mais que a vida e a produção

cientí�ca de homens brancos europeus e euro-americanos. E ainda que feitas
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com boas intenções, a constante repetição dessas práticas educacionais não

fornece ao estudante uma visão geral sobre a diversidade de trabalhadores

que contribuíram para construir as teorias e leis cientí�cas. Sob esse ponto de

vista, podemos ressaltar que as práticas educacionais em física não são dife-

rentes das realizadas em outras áreas do conhecimento (MORAIS; SANTOS,

p. 29) . Para citar, em �loso�a, salvo pelo esforço próprio de algumas(uns)

educadoras(os), a maioria dos �lósofos (o gênero aqui é proposital) apresen-

tados para estudantes é grego, ignorando por exemplo as(os) pensadoras(es)

árabes e africanas(os) - ambos de epiderme mais escura (MACHADO A.,

2014; VASCONCELOS, 2015).

Sem precisar ser especialista no assunto, é fácil constatar que a história

de lutas, vitórias e conquistas das(os) negras(os), de forma consciente ou in-

consciente, são omitidas pela historiogra�a o�cial. Não sendo diferente com

a produção cientí�ca dos descendentes da diáspora africana, que é simples-

mente relegada a segundo plano ou apagadas dos livros e consequentemente

das aulas.

O fato é que grandes nomes das ciências da natureza e das ciências hu-

manas costumam despertar o interesse dos discentes durante as aulas. Em

particular, nas aulas de física, perguntas como �O que diz a teoria da relati-

vidade de Albert Einstein?�, �A maçã realmente caiu na cabeça de Newton?�

são frequentes. O que não impede o surgimento de questionamentos que en-

volvam outras áreas do conhecimento, do tipo: �Quem foi Platão?� ou até

mesmo �Professor(a), o que defendia Karl Marx?� (MORAIS; SANTOS, p.

29). O físico José Leite Lopes, em uma de suas palestras a�rmou: �A aven-

tura humana é uma beleza�, aconselhando jovens físicos a criarem o hábito de

lerem sobre Filoso�a, Sociologia, História, para que não perdessem dimensões

em sua formação (LOPES, 2000, p. 14). Seguindo os conselhos de Leite Lo-

pes, o capítulo 6 dessa tese apresenta propostas que poderão ser utilizadas em

de aulas contextualizadas com outras dimensões a partir da apresentação de

dois cientistas negros, em meio à demogra�a cientí�ca predominante branca,

com o objetivo de apresentar as(aos) estudantes a diversidade que permeia a

construção cientí�ca, além de contribuir para criar re�exões e debates sobre

questões étnico-raciais durante as aulas.
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Ademais, acredito que a escola possa tornar-se uma das engrenagens, no

mecanismo de libertação (descolonização e desalienação), que podem oferecer

sensível contribuição na erradicação das injustiças sociais, assim como tem

papel preponderante na emancipação dos grupos racializados e discrimina-

dos. Sobre o alicerce de práticas pedagógicas decoloniais e ações a�rmativas,

almejo despertar na juventude negra o interesse pelas ciências exatas. Desejo

também que essas ações antirracistas colaborem para reforçar as identidades

desses jovens e reduzam possíveis complexos de inferioridade associados.
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Capítulo 6

As contribuições visando o início

do processo de desalienação e

descolonialidade: exemplos de

cientistas afrodiaspóricos para as

atividades/ações a�rmativas

�Uma vez que o outro hesitava em me conhecer, só havia uma solução: fazer-me

conhecer.� (Frantz Fanon)

A ciência e o cientista são conceitos muito difundidos no imaginário oci-

dental. Quando se estuda história da ciência ou dela toma-se conhecimento,

tem-se a impressão que toda produção cienti�ca teve origem no ocidente.

Em outras palavras, a idealização de que conceitos e teorias que sustentam

a ciência foram elaborados no Hemisfério Norte, mais precisamente e majo-

ritariamente em um único referencial geográ�co: a Europa.

Aparentemente, a região citada fora predestinada a fornecer a huma-

nidade os seus mais importantes e geniais rebentos, integralmente pessoas

comprometidas em trabalhos intelectuais complexos, toda a �intelligentsia�.

Como relatado anteriormente neste trabalho, sempre que pensamos em
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um cientista, ou nos deparamos com a sua �gura em um livro didático,

sentimo-nos tentados a concordar com tal predestinação.

Nesses compêndios há um des�le de cientistas europeus, euro-americanos

ou europeizados, o que traduz em nosso imaginário a sentença capital de

que apenas a Europa ou os brancos (o gênero empregado aqui é proposital)

construíram os pilares da ciência. Essa assertiva não é uma exclusividade

do campo da ciências exatas. Para citar, espaços acadêmicos tradicionais

insistem há anos que o pensamento �losó�co � ato de re�etir sobre si mesmo

�, e as ciências seriam universais e exclusividade do ocidente.

John Burnet no prefácio da 3a edição inglesa de sua tese clássica Early

Greek Philosophy publicada em 1892 e que sobrevive ainda hoje, diz que,

�uma descrição adequada da ciência seria dizer que ela consiste em pensar

sobre o mundo à maneira grega� (BURNET, 2006, p. 11).

Porém, essa maneira greco-ocidental de ver, perceber e interpretar o mundo,

que tem em Burnet um de seus principais arquitetos, vê agora os muros que

a protegem serem acossados pelos que vivem à margem, pelos que de forma

desa�adora pensam o mundo a partir do Sul e com o Sul. Dizer hoje que não

há �loso�a fora da Grécia, ou que ela nasce lá começa a gerar certos constran-

gimentos, denotando certa limitação de quem profere sentenças de natureza

semelhante tendo em vista que �ca cada vez mais claro o quanto esta tese é

sectária e racista em sua formulação. O �lósofo Renato Nogueira1 tem nos

presenteado com uma produção acadêmica de qualidade e em diversas en-

trevistas tem divulgado novas perspectivas possíveis acerca do pensamento,

um pensamento pluriversal2. Nogueira, contrariando a perspectiva da tese

tradicional, diz também que a Filoso�a não teria nascido na Grécia, portanto

não teria uma certidão de nascimento, tampouco local e ano de surgimento

1Renato Nogueira é Professor Adjunto de Filoso�a do Departamento de Educação e
Sociedade (DES), do Programa de Pós-Graduação em Filoso�a da Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Pesquisador do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros
e Indígenas (Leafro) e do Laboratório Práxis Filosó�ca de Análise e Produção de Recursos
Didáticos e Paradidáticos para o Ensino de Filoso�a (Práxis Filosó�ca) da UFRRJ. Doutor
em Filoso�a pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

2Ver: NOGUERA, R. Denegrindo a educação: Um ensaio �losó�co para uma pedagogia
da pluriversalidade. Revista Sul-Americana de Filoso�a e Educação, n. 18, p.
62-73, 2012. Assim como: NOGUERA, R. Afroperspectividade: por uma �loso�a que
descoloniza. Revista África e Africanidades, Ano 3, n.11, 2010
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(NOGUERA, 2012, 2016).

Para teóricos eurocentrados tanto a Ciência moderna do século XVII e

XVIII, da qual somos herdeiros, quanto a Filoso�a greco-ocidental estariam

inseridas nessa esfera do milagre grego original. De acordo com essa visão �

transmitida pelo colonizador � a exclusividade do pensamento seria europeia

e branca. Ou seja, A única epistemologia plausível, travestida de neutra e

universal, seria a masculina e branca (GROSFOGUEL, 2016). Não existindo

para o pensamento nem o sumério, nem o chinês, nem o hindu, nem o mu-

çulmano, nem o ameríndio. O conhecimento �superior� seria produzido por

poucos homens ocidentalizados de cinco países apenas: Alemanha, França,

Inglaterra, Itália e Estados Unidos da América (GROSFOGUEL, 2016). Se-

guindo essa lógica, estruturas civilizacionais extremamente complexas como

as andinas seriam fruto de mero acaso. Seus feitos em matéria de engenharia

e astronomia nem poderiam ser cientí�cos, já que não há uma re�exão sobre

a prática, pois, segundo Burnet, a �loso�a e a ciência surgem na Europa.

É plangente que tenhamos que �provar� algo tão �agrante como a insus-

tentabilidade de uma história única e de seus desdobramentos no discurso

cienti�co, epistemicamente centralizado na Europa. O epistemicídio,3 que

sistematicamente os que estão de fora do circuito europeu sofrem, produz

uma deturpação do nosso senso de realidade, pois é dito que apenas a pers-

pectiva universal é possível, perspectiva essa regida pelo ideal civilizacional

ocidental. De acordo com Ramón Grosfoguel:

O privilégio epistêmico dos homens ocidentais sobre o conhecimento produ-

zido por outros corpos políticos e geopolíticas do conhecimento tem gerado

não somente injustiça cognitiva, senão que tem sido um dos mecanismos usa-

dos para privilegiar projetos imperiais/coloniais/patriarcais no mundo. A in-

feriorização dos conhecimentos produzidos por homens e mulheres de todo o

planeta (incluindo as mulheres ocidentais) tem dotado os homens ocidentais

do privilégio epistêmico de de�nir o que é verdade, o que a realidade e o que

melhor para os demais. Essa legitimidade e esse monopólio do conhecimento

3Ver: RAMOSE, M.B. Sobre a legitimidade e o estudo da �loso�a africana. Ensaios
�losó�cos, v. 4, p. 6-23, 2011. Assim como: GROSFOGUEL, R. A estrutura do co-
nhecimento nas universidades ocidentalizadas: racismo/sexismo epistêmico e os quatro
genocídios/epistemicídios do longo século XVI. Sociedade e Estado, v. 31, n. 1, p.
25-49, 2016.

118



dos homens ocidentais tem gerado estruturas e instituições que produzem o

racismo/sexismo epistêmico, desquali�cando outros conhecimentos e outras

vozes criticas frente aos projetos imperiais/coloniais/patriarcais que regem o

sistema - mundo (GROSFOGUEL, 2016, p. 25).

Como suprarrelatado, basta abrirmos os livros didáticos para constatar-

mos a ausência de �lósofos(as), matemáticos(as), físicos(as), químicos(as),

biólogos(as), dentre outros(as), que não pertencem ao grupo dominante. Ar-

risco dizer que hoje ainda é raro não vermos mais do que uma projeção desse

ideário em nossos espaços escolares. É bom que se diga que a reivindicação

que se faz aqui não é a de perscrutar toda a história da humanidade em

busca das origens da ciência, ou de dar proeminência a uma civilização em

detrimento de outra, mas sim de aceitarmos vários locais de produção do

saber, de aceitarmos que o conhecimento é pluriversal.

Em acordo com esse pensamento, o presente capítulo tem por �nali-

dade apresentar e gerar subsídios para a formulação e desenvolvimento de

ações/práticas pedagógicas livres da colonialidade e do racismo epistêmico.

Em outras palavras, o capítulo pretende apresentar aos estudantes e as es-

tudantes, aos Educadores e as Educadoras personagens negros e negras que

contribuíram para a construção da ciência.

Embora tenhamos hoje algumas políticas públicas como a importante Lei

10.639/03 que alterou a redação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional (Lei n. 9.394/1996) tornando obrigatório o ensino da História e

Cultura Afro-brasileira e Africana em todos os estabelecimentos de ensino

fundamental e médio, julgamos insu�ciente o número de ações, práticas e

trabalhos que se valem desta legislação em ensino de física. Acreditamos

ser de extrema urgência e importância a implementação de ações e práticas

pedagógicas que objetivem a decolonialidade em física. Ou seja, executar

ações a�rmativas amparadas pela Lei 10.639/03 que tenham por �nalidade

reduzir/eliminar a colonialidade no ensino de física. Com isso, esperamos

contribuir para: aumentar a percepção dos estudantes quanto ao caráter

plural e pluriversal da construção da ciência, aproximar jovens negros e ne-

gras da física, auxiliar o fortalecimento da identidade da juventude negra e

sobretudo diminuir o estado de alienação colonial internalizada pelo corpo

119



discente.

As próxima seção (6.1) segue de perto o artigo Lewis Howard Latimer

e sua história aprisionada4 de Rodrigo Fernandes Morais e Antonio Carlos

Fontes dos Santos, publicado na revista A Física na Escola (FnE) editada

pela Sociedade Brasileira de Física (SBF) A seção 6.2 percorre os passos da

pesquisa realizada em conjunto com o professor de História e mestrando do

Programa de Pós-Graduação em Relações Étnico-Raciais (PPRER) do Cen-

tro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ)

Ivan Cerqueira de Oliveira Silva sobre a vida e trajetória cientí�ca de André

Pinto Rebouças. Na seção 6.3 serão apresentadas propostas de recursos ide-

acionais ligados a cientistas afrodiaspóricos que poderão servir de subsídios

para a construção de novas ações a�rmativas por Educadores e Educadoras.

6.1 O inventor negro Lewis Howard Latimer

(1848-1928)

A escolha do episódio histórico da invenção da lâmpada incandescente

retomando a história aprisionada do inventor negro Lewis Howard Latimer,

tem o objetivo de apresentar aos alunos e alunas a diversidade que per-

meia a construção cientí�ca, além de contribuir para criar re�exões e debates

sobre questões étnico raciais. Histórias aprisionadas de personagens como

Lewis Latimer quando libertadas e bem trabalhadas servem a não apenas

para fornecer uma visão alternativa a historiográ�ca tradicional, mas prin-

cipalmente em termos pragmáticos apresentar para estudantes uma imagem

representativa do(a) negro(a) em acontecimentos históricos importantes para

a sociedade.
4MORAIS, R. F; SANTOS, A.C.F. Lewis Howard Latimer e sua história aprisionada.

A Física na Escola. v. 15, n.2, p. 29-33, 2017.
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6.1.1 Lewis Howard Latimer e sua história aprisionada

No dia 4 de setembro de 1848, em Chelsea, Massachusetts, nascia Lewis

Howard Latimer, �lho de um escravo fugitivo do sistema escravocrata ame-

ricano. Lewis Latimer enfrentou as di�culdades de nascer em uma família

humilde, em uma época de extremo preconceito e segregação racial. Porém,

superando todas as di�culdades, tornou-se um grande inventor. Latimer, na-

turalmente, por conta do preconceito racial, guardava dissabores. Contudo,

sua jornada de superação iniciou-se aos dez anos de idade, quando começou

a trabalhar aplicando papel de parede com seu pai, que nessa época ha-

via adquirido a liberdade. Em seguida, trabalhou como o�ce-boy para um

renomado advogado de Boston. Aos 16 anos alistou-se na marinha norte-

americana e lutou contra a escravidão no período da Guerra Civil Ameri-

cana (1861-1865). Tendo cumprido o período referente ao serviço militar,

voltou para casa, quando foi contratado por um advogado do ramo de pa-

tentes como auxiliar de escritório. Foi nessa época que os interesses de Lewis

Latimer pelo desenho se iniciaram. Detectada sua habilidade, logo se tornou

projetista e em seguida foi nomeado projetista-chefe da empresa de patentes.

Foi quando teve a oportunidade de desenvolver e preparar projetos de inven-

ções que foram incorporadas ao acervo do escritório de patentes na capital,

Washington. Foram dele também os desenhos iniciais que cooperaram para

a preparação do pedido de patente do telefone de Alexander Graham Bell

(EDISON'S ASSOCIATE, 1985, p. 5).

Infelizmente, a historiogra�a tradicional parece ter esquecido esse impor-

tante personagem da história das ciências exatas, já que o nome de Latimer

(Figura 6.1) não costuma frequentar os relatos �o�ciais� dos autores que es-

crevem sobre o episódio da invenção da lâmpada.

Nesses relatos sobre essa invenção de imprescindível utilidade para a hu-

manidade na era moderna, somente o nome de Thomas Alva Edison é lem-

brado. Porém, é importante reescrever a história e retomar um detalhe que

completa esse episódio. A história conta que no �nal da década de 70 do

século XIX, foi criada uma nova demanda de conhecimento elétrico a partir

da emergência exigida pela indústria elétrica (HUNT, 2008, p. 320).
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Figura 6.1: Lewis H. Latimer (MORAIS; SANTOS, 2017, p. 31).

Nesse período, um grande número de inventores buscava elaborar protó-

tipos de fontes arti�ciais de luz que utilizassem energia elétrica como fonte

alimentadora. Em resposta a esse recente mercado, Thomas Edison desenvol-

veu seu protótipo de lâmpada incandescente em 1879, porém essas lâmpadas

tinham vida útil muito baixa, em termos atuais, queimavam rapidamente.

Olhando em retrospectiva, a partir de 1874 as invenções de Latimer co-

meçaram a aparecer e se destacar no cenário. Em 1880, Hiram S. Maxim, um

inventor e também fundador da United States Electrical Lighting Company,

convida Latimer para fazer parte da sua companhia. Enquanto trabalhava

nessa empresa, no ano de 1882, Lewis Latimer inventou e patenteou o pro-

cesso para fazer o �lamento de carbono presente nas lâmpadas (EDISON'S

ASSOCIATE, 1985, p. 6).

Nas palavras do próprio Latimer:

Saiba-se que Eu, LEWIS H. LATIMER, de Nova York, no condado de Nova

York e estado de Nova York, inventei novos e úteis melhoramentos na ma-

nufatura de carbono para lâmpadas elétricas (...) Minha invenção se refere

mais particularmente a carbonizar os condutores para lâmpadas incandes-

centes, embora seja igualmente aplicável a manufatura de folhas delicadas

de carbono denso e duro projetado para qualquer propósito (...) (Tradução

livre � LATIMER, 1882)5

5�Be it known that I, LEWIS H. LATIMER, of New York, in the county of New
York and State of New York, have invented certain new and useful Improvements in the
Manufacture of Carbons for Electric Lamps (...) My invention relates more particularly
to carbonizing the conductors for incandescent lamps, though it is equally applicable to
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O processo consistia na carbonização de tiras de materiais �brosos ou

têxteis. Essas tiras eram inseridas dentro de uma espécie de envelope feito

com folhas de papel cartão - ou qualquer material equivalente - de maneira

que fosse prevenida a entrada de ar (Figura 6.2). Em seguida, esse conjunto

era submetido a temperaturas elevadas.

Figura 6.2: Esquema que buscava representar e auxiliar a explicação de como era feito
o processo de carbonização proposto por Latimer (MORAIS; SANTOS, 2017, p. 31).

Esse processo, ao contrário dos processos utilizados anteriormente, evitou

que as tiras extremamente delicadas viessem a se romper ou serem distorci-

das. Somente após a fabricação de �lamentos que utilizavam esse processo o

tempo de vida útil das lâmpadas incandescentes se tornou considerável. Além

disso, o processo tornou-as mais em conta �nanceiramente. Sendo assim, o

�lamento de carbono de Latimer foi fundamental tanto para o funcionamento

das lâmpadas desenvolvidas por Edison quanto para a comercialização das

mesmas pela indústria (Figura 6.3).

the manufacture of delicate sheets or strips of dense and tough carbon designed for any
purpose whatever (...)� LATIMER, 1882).
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Figura 6.3: Lâmpada original com �lamento de carbono fabricado pelo processo de
carbonização de condutores inventado por Lewis H. Latimer em 1882 (MORAIS; SANTOS,
2017, p. 32).

Em 1884, Latimer junta-se à Edison Eletric Light Company, sendo no-

meado engenheiro projetista. A famosa Edison General Eletric Company

nasceu em 1889, a partir da coligação entre a Edison Eletric Light Company

e outras empresas. Em 1890 Latimer publicou um livro técnico, altamente

conceituado e de extrema relevância para estudantes de engenharia e enge-

nheiros, intitulado Incandescent Electric Lighting - A Practical Description

of the Edison System. Esse livro serviu como guia geral para a engenharia

elétrica da época (EDISON'S ASSOCIATE, 1985, p. 7).

É importante ressaltar que mesmo com todas as restrições que a vida

lhe impôs, sua �força de vontade�6 aliada a suas habilidades, talento para

desenhar e aptidão para criação de projetos o transformaram em um expoente

da engenharia elétrica, grande inventor e especialista em patentes. Além

dessas qualidades, Latimer também desenvolveu outros variados desejos e

interesses, tornando-se poeta e músico, como relata sua história.

6?Deve-se tomar cuidado com esse termo, pois apesar do empenho pessoal ser funda-
mental, o êxito ou fracasso pro�ssional do indivíduo não depende apenas de sua dedicação.
�Força de vontade� é uma expressão presente nos editoriais de auto-ajuda que funcionam
como pilar de sustentação da concepção meritocrática burguesa que ignora as condições
sociais a partir de uma perspectiva individualista, responsabilizando cada ser humano pela
sua condição. �É fundamental compreender que em uma sociedade dividida em classes não
existe igualdade de oportunidades� (GADOTTI, 2012, p. 128).
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6.1.2 A�luz� de �lamento de carbono

As lâmpadas incandescentes atuais utilizam �lamentos de tungstênio, mas

mesmo esses modelos estão sendo substituídos por lâmpadas que utilizam,

cada uma delas, tecnologias próprias e explicações físicas diferentes em suas

produções de luminosidade. Por exemplo, as lâmpadas �uorescentes e as

modernas lâmpadas de LED (light emitting diode). No entanto, variados mo-

delos com �lamento de carbono, releituras das lâmpadas do início do século

XIX, vêm ganhando destaque em projetos de iluminação. Essas lâmpadas

têm fascinado pro�ssionais da decoração e clientes, já que no interior de seu

bulbo de vidro o �lamento incandescente de carbono forma uma espécie de

desenho, além de emitir uma luz amarela e de menor intensidade luminosa

do que sua �irmã� caçula de �lamento de tungstênio. Em outras palavras,

uma lâmpada de �lamento de carbono, que produz a mesma potência elétrica

que uma de �lamento de tungstênio, fornece aos nossos sentidos visuais uma

luminosidade que interpretamos como mais �suave�.

O interessante é que em pleno século XXI conseguimos com facilidade

adquirir lâmpadas de �lamento de carbono para elaboração de práticas ex-

perimentais. Tais práticas podem ser elaboradas para serem apresentadas

após os debates gerados pelo texto da seção anterior.

Com criatividade, um circuito simples e aparelhos de medidas apropriados

podemos em nossas aulas aferir corrente elétrica e voltagem, além de calcular

a resistência elétrica do �lamento de carbono e sua potência. Estudantes

terão a oportunidade de trabalhar a Primeira Lei de Ohm, o Efeito Joule,

entre outros conceitos, em proximidade com as características da lâmpada

idealizada por Edison e aperfeiçoada por Latimer.

Da mesma forma, comparando-a a outros exemplares, estudantes terão

a possibilidade de veri�car a diferença de luminosidade entre os diferentes

tipos de lâmpadas construídas a partir de diferentes recursos e tecnologias,

assim como analisar as diferenças no consumo de energia elétrica entre os

diferentes tipos de lâmpadas.

É importante deixar claro para os alunos e as alunas que essas lâmpadas
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retrô de �lamento de carbono não são os protótipos originais do século XIX.

Porém, avaliamos que a contextualização é válida e, ainda, a visualização, o

contato, o manuseio e o estudo de uma lâmpada construída com o �mesmo�

�lamento descrito no texto histórico pode colaborar para despertar e avivar

o interesse de estudantes pela física envolvida.

6.1.3 A importância da ressigni�cação histórica

A ressigni�cação da história da invenção da lâmpada incandescente apre-

sentada é um exemplo signi�cativo que parece con�rmar a frase atribuída a

George Orwell: �a história é escrita pelos vencedores�. Com efeito, a histori-

adora da matemática Tatiana Roque, em seu livro, História da Matemática:

uma visão crítica desfazendo mitos e lendas, corroborando com a célebre

frase, salienta que:

Os europeus foram erigidos em herdeiros privilegiados dos milagres gregos

e a ciência passou a ser vista como uma criação especí�ca do mundo greco-

ocidental (ROQUE, 2012, p. 23).

Endossando esse ponto de vista e acrescentando a questão racial como

mantenedora de poder, Achille Mbembe em sua obra Crítica da Razão Negra,

argumenta:

(...) ainda há bem pouco tempo, a ordem do mundo fundava-se num dua-

lismo inaugural que encontrava parte das suas justi�cações no velho mito da

superioridade racial. Na sua ávida necessidade de mitos destinados a funda-

mentar o seu poder, o hemisfério ocidental considerava-se o centro do globo,

o país natal da razão, da vida universal e da verdade da humanidade. Sendo

o bairro mais civilizado do mundo, só o Ocidente inventou um �direito das

gentes� (MBEMBE, 2014, p. 27).

Visando contribuir para o desmanche dessa visão, durante as aulas de

física propomos a adoção de práticas educacionais que trabalhem com a di-

versidade étnico-racial (e também de gênero) em ciências e que contribuam

com a formação geral (dimensões) de estudantes. A proposta não deve ser
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confundida e tampouco deve ser interpretada como um concurso étnico-racial

entre sujeitos da ciência. Pelo contrário, o que se almeja é, a partir da apre-

sentação da diversidade demográ�ca cientí�ca, contribuir para construção

coesa da equidade. Apresentar o(a) negro(a) como construtor(a) da ciência

em um universo onde o(a) negro(a) é associado(a), na maioria das vezes,

a trabalhos braçais é de extrema riqueza educacional e importância social.

Histórias aprisionadas de personagens como Lewis Latimer, quando liberta-

das e bem trabalhadas, servem a esse propósito � não apenas por fornecer

uma visão alternativa à historiogra�a tradicional, mas principalmente em

termos pragmáticos apresentar para estudantes uma imagem representativa

do(a) negro(a) em acontecimentos históricos importantes para a sociedade.

Colocar o nome de Latimer no hall de grandes inventores, ao lado de gran-

des personagens da ciência, como o próprio Thomas Edison, serve para de-

monstrar para alunos e alunas que o processo de criação cientí�ca é feita

por trabalhadores(as) (em ciência), desfazendo a sensação de que somente o

grupo demográ�co constituído por homens brancos europeus é capaz de fazer

ciência.

6.2 André Rebouças, o engenheiro negro do Im-

pério (1838-1898)

A escolha da �gura de André Pinto Rebouças não é um mero acaso, estarei

apresentando uma �gura que é atravessada por questões de identidade racial,

que foram determinantes na sua formação como sujeito e consequentemente

como homem da ciência7 em sua época.

7O termo homem da ciência era frequentemente utilizado nos textos do século XVIII
e XIX, indicando a imposição/dominação do gênero masculino nas áreas cientí�cas no
referido período.
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6.2.1 André Rebouças e a questão racial

André Rebouças nasceu em 1838 na cidade de Cachoeiras Bahia em plena

Sabinada. Era �lho primogênito de Carolina Pinto Rebouças e do advogado

autodidata e conselheiro do Império Antônio Pereira Rebouças (CARVA-

LHO, 1998; PESSANHA, 2015)

Os Rebouças mudam-se para a cidade do Rio de Janeiro em 1846, pas-

sando a residir num sobrado na Rua Matacavalos (atual Rua do Riachuelo).

André foi alfabetizado por seu pai, já na Corte, dá início aos seus estudos

primários frequentando o Colégio de Camilo Tertuliano Valdetaro no Campo

de Sant'Ana, depois no Colégio Curiáceo onde aprende Latim e em 1849, e

aos 10 anos já encontrava-se no Colégio Köpke (DOS SANTOS S., 1985). Na

mocidade, então com 16 anos, André ingressa na Escola Militar, em 15 de

março de 1854 onde cursou e obteve êxito nas disciplinas classi�cadas como

preparatórias e foi promovido a 2o tenente do Corpo de Engenheiros.

André Rebouças bacharelou-se em Ciências Físicas e Matemáticas em

abril de 1859 e obteve grau de engenheiro militar em dezembro de 1860.

Nesse período, dividiria seu tempo de estudo entre a Escola Politécnica no

Largo de São Francisco, centro do Rio de Janeiro, e a Escola de Aplicação

da Praia Vermelha (CARVALHO, 1998, p. 85)

Desta forma, militar, graduado e presença constante entre as elites da

época, Rebouças não se adequava ao estereótipo do �preto� ou �negro� dentro

da sociedade escravocrata brasileira, em outras palavras, não se enquadrava

no locus classicamente consagrado ao escravizado negro, constantemente as-

sociado ou a subalternização perante a violência do sistema escravista ou a

resistência ao mesmo. Logo, André é uma �gura que foge as estereotipações

vinculadas ao �preto� ou �negro� no Brasil no século XIX. Visto que os termos

�preto� e �negro� eram classi�cações (por bem reforçar, naquela época, extre-

mamente depreciativas) comuns atribuídas a apenas escravizados. Durante

a maior parte da vida, Rebouças se auto-classi�cava e fora reconhecido como

mulato. Cabe lembrar que Rebouças viveu em um período onde as teorias

(pseudocientí�cas) raciais, de certa maneira, estavam introjetadas no tecido
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social brasileiro. De certa forma, André foi adepto dessas teorias evolucio-

nistas que classi�cavam os negros e miscigenados como inferiores cultural,

moral e intelectualmente. Ademais, no Brasil oitocentista a visão dominante

atribuía ao branqueamento da população a condição necessária para a na-

ção alcançar o almejado progresso. Tendo a pele escura, Rebouças deve ter

passado por inúmeros e intensos con�itos internos para equacionar esse pa-

radoxo. Buscar se aproximar dos padrões classi�cados como civilizados e se

distanciar da cor preta e cultura negra parece ter sido um caminho natural.

Sua aparência também seguia a moda européia: usava pequeno bigode e o

cabelo curto cortado de lado. Falava �uente o italiano, o inglês e o francês

(PESSANHA, 2015, p. 58)

A Figura 6.4 mostra André na cidade de Paris em sua primeira viagem

para estudos (CARVALHO,1998, p. 93).

Figura 6.4: André Rebouças em sua primeira viagem para estudos em Paris (DOS
SANTOS S., 1985, p. 33).
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A história de André possui muitas contradições, � como o fato de ser

negro, símbolo do abolicionismo e mesmo assim possuir escravos, até década

de 70 dos oitocentos � que a primeira vista pode gerar uma certa decepção

em quem busca idealizar um personagem histórico, que era humano acima

de tudo e fruto de uma sociedade ocidentalizada e escravocrata8.

André Rebouças, como qualquer colonizado, sofreu com a assimilação

cultural, e não surpreende que tenha sido assim, dado o percurso educacio-

nal que o mesmo trilhou. Sua �(de)formação� cultural, em contraste com o

quadro geral da realidade da maioria da população negra brasileira dos oito-

centos é gritante. Embora não fosse membro de uma família nobre da corte o

mesmo circulava nesses extratos, tendo tido a �boa educação� própria de um

�lho das elites e, como já ressaltado, conviver a maior parte da sua vida com

a corte no período do Brasil Império. Desde sua chegada de�nitiva ao Rio de

Janeiro, André e seu irmão Antônio gozaram de estabilidade �nanceira e não

passaram por nenhuma das graves privações de seus pares (�pretos� ou �ne-

gros�), que ao contrário, viviam uma rotina de trabalhos pesados e castigos

físicos. Entretanto, uma análise mais detalhada de seus diários, como relata

Anita Maria Pequeno Soares, em seu enegrecedor9 artigo �O Negro André:�

a questão racial na vida e no pensamento do abolicionista André Rebouças10

nos revela que Rebouças conviveu com inúmeros episódios de discriminação

racial.

Alguns insucessos tanto na academia quanto pro�ssionais se deram por

conta do racismo, mais precisamente �por malditos preconceitos de cor�, como

o próprio Rebouças narrou em seu diário. Para citar, André e seu irmão

Antônio não receberam as expensas do Exército brasileiro que subsidiariam

sua especialização em engenharia civil na Europa (SOARES, 2017, p. 247;

PESSANHA, 2015, p. 57; CARVALHO, 1998, p. 78).

A historiadora e autora do livro Da abolição da escravatura à abolição

8Cabe ressaltar, Rebouças libertou seus escravos, para servir de exemplo, antes da
abolição.

9Para �xar a proposta contra-hegêmonica deste trabalho, utilizo �enegrecedor� como
sinônimo de �esclarecedor� ou �elucidador� (NOGUERA, 2012)

10SOARES, Anita Maria Pequeno. �O Negro André�: a questão racial na vida e no
pensamento do abolicionista André Rebouças. Plural (São Paulo. Online), v. 24, n. 1, p.
242-269, 2017.
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da miséria. A vida e ideias de André Rebouças.11 em seu ensaio Prestígio

e preconceito. Engenheiro reconhecido e amigo das elites, André Rebouças

também sofreu discriminação por sua cor, relata que Rebouças viveu uma

�alternância entre o prestígio e a rejeição� (PESSANHA, 2015, p. 58). É

sabido que Rebouças é autor de projetos essenciais para o desenvolvimento

da cidade nos oitocentos. Rebouças foi responsável por dirigir parte das obras

das Docas da Alfândega e das Docas Pedro II , que modernizaram o porto

colonial que existia na cidade, aumentando a capacidade de entrada e saída de

mercadorias e a obra que garantiu o abastecimento de água da cidade do Rio

de Janeiro na crise hídrica de 1869. Todas essas obras possuíam uma função

social para a cidade e para o Império. Porém, durante a construção das Docas

da Alfândega e das Docas Pedro II, Rebouças �tornou a fazer referência

à sua cor, de�nindo-a como uma barreira as suas pretensões pro�ssionais�

(PESSANHA, 2015, p. 58). Segundo ele, em uma carta anônima enviada ao

seu amigo pessoal Conde de Estrada, o autor desconhecido solicitava o seu

afastamento da empreitada por conta de sua cor mulata (PESSANHA, 2015,

p. 59).

Em 1973, durante uma viagem a Nova Iorque, Rebouças enfrentou mais

uma experiência com o racismo, dessa vez norte americano. Sem conseguir

um quarto para sua estadia, depois de inúmeras recusas de hotéis, somente a

intervenção do consulado brasileiro o caso foi solucionado. Rebouças conse-

guiu se hospedar, porém, com ressalvas. Poderia dormir, mas não se relacio-

nar socialmente com os hospedes. Não poderia ter acesso as mesas que eram

servidos o as refeições (PESSANHA 2015, p. 57-58; SOARES; 2017, p. 248).

O fato de ter se tornado um Engenheiro de prestígio e amigo das elites

e da própria Família Real não evitou que Rebouças sofresse preconceito por

sua cor. Mesmo assimilando os valores e padrões culturais estabelecidos pela

elite intelectual branca, continuava sendo negro dentro de um Império escra-

vocrata. É notório que o racismo foi um fator marcante em sua trajetória.

Nesse momento, impossível não recordar Frantz Fanon (2008) quando o �ló-

sofo da diáspora africana no clássico Pele negras, máscaras brancas analisa

11PESSANHA, Andréa Santos. Da abolição da escravatura à abolição da miséria. A
vida e ideias de André Rebouças. Rio de Janeiro: Quartet, 2005.
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os complexos psíquicos desenvolvidos por negros e negras ao longo de suas

relações sociais. Como sugere Fanon (2008, p. 27) � colonizado, vivendo

sob as determinações da pauta ocidental �, �O negro quer ser branco� já

que o �o branco incita-se em assumir a condição de humano,� construtor,

desenvolvedor e único dono da razão, da cultura e das ciências. Detectando

a impossibilidade de �se tornar branco,� não por inferioridade intelectual,

mas por sistemas/projetos racistas que lhe impõe extensos labirintos sem

saída. Perturbado, emocionalmente fragilizado, inferiorizado, sofre com esse

fantasma que poderá assombra-lo por toda vida.

Monarquista convicto, após a proclamação da República, Rebouças re-

solve acompanhar a família real portuguesa no retorno a Europa. Depois do

falecimento de seu amigo Dom Pedro II, André mora um período na África

e em seguida na Ilha da Madeira em Portugal, onde morreu em 1898 (SOA-

RES, 2017, p. 246). Os anos de 1891 e 1893, período que planejou e realizou

sua jornada em solo africano, foram marcados por intensa depressão. De

acordo com Hebe Mattos, a professora de História da Universidade Federal

Fluminense (UFF), o período pós abolição foi marcado por �uma profunda

in�exão na construção de si de André, sobretudo no que diz respeito à sua

identidade racial� (MATTOS, 2013). Na fase que viveu no exílio parece ter

percebido que a assimilação dos valores culturais da metrópole não o retira-

ram da sua �selva.� Em outras palavras, rejeitar sua negritude e se aproximar

dos valores brancos não o �transformaram� em um homem branco. Sua pas-

sagem pela África despertou em Rebouças �o Negro André,� como ele mesmo

referiu-se a si mesmo em 1881. Ao perceber-se preterido e obliterado pelo

preconceito racial colocou em dúvida seu pertencimento ao grupo hegemô-

nico, despertando em Rebouças uma inevitável crise de identidade que �o

levou à completa desilusão e à conscientização de sua posição marginalizada

entre dois mundos� (SOARES, 2017, p. 255). No supracitado período An-

dré se reconheceu como homem negro e fez referência a sua ancestralidade

africana em seus escritos (SOARES, 2017, p. 248), e ainda � ainda que sob

uma perspectiva monogenista �, conclamou que o Brasil sanasse sua dívida

com o continente africano �civilizando� a África (SOARES, 2017, p. 254).
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6.2.2 O Educador Rebouças, a ciência e sua �nalidade

Rebouças é pouco lembrado por sua atuação como Educador e menos

ainda por suas contribuições cientí�cas. Sua �gura é sempre invocada e vin-

culada ao abolicionismo e suas lutas políticas, secundarizando o valor de sua

atuação como homem de ciência. Em outros termos, sua destacada atuação

em projetos de infraestrutura viária e de saneamento no Brasil, durante o

Segundo Reinado �cam em segundo plano quando comparara a sua atuação

como abolicionista. Para citar, Rebouças foi responsável por dirigir parte

das obras das Docas da Alfândega e das Docas Pedro II, que modernizaram

o porto colonial que existia na cidade, aumentando a capacidade de entrada

e saída de mercadorias e a obra que garantiu o abastecimento de água da ci-

dade do Rio de Janeiro na crise hídrica de 1869. Todas essas obras possuíam

uma função social para a cidade e para o Império. Esses empreendimentos de

engenharia representavam a materialização do progresso técnico e cientí�co

típico das mentalidades progressistas do século XIX.

Desde 1879 rebouças já aparecia como Dr. colaborador da primeira edição

da Revista de Engenharia do Rio de Janeiro , tendo neste periódico publicado

inúmeros artigos. Revista que se auto-intitulava, em seu primeiro editorial,

como sendo scienti�ca (Figura 6.5).

Figura 6.5: Primeiro editorial da Revista de Engenharia (RJ), 16 de maio de 1879, Ano
1, N. 1, 1879.

Qual o tipo de ciência que o mesmo realizava? O engenheiro André Re-
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bouças, como homem da ciência, pensou o progresso de forma prática e não

apenas retórica pois tinha projetos para a sociedade como um todo. Sua

ciência achou-se sustentada nas ideias positivistas, nas teorias evolucionistas

e em ideias liberais.12

Em seus artigos, foram constantes as referências aos abolicionistas estrangei-

ros, à escola positivista, à evolucionista e aos liberais. Charles Darwin, Au-

gusto Comte, Jeremias Bentham, Quesnay, Jean-Baptiste Say, Adam Smith,

por exemplo, eram citados para demonstrar que os �princípios cientí�cos�

deveriam gerar a organização social. Ele justi�cava através do liberalismo

e da �Ciência Econômica� a premência do �m do cativeiro e a consequente

adoção do trabalho livre com todos os benefícios à sociedade. A crença no

progresso e na civilização, que chegariam pelos caminhos apontados pela ci-

ência, respaldava o discurso de Rebouças. A concepção de uma sociedade

liberal como aquela em que a intromissão do Estado na economia seria mí-

nima possível também fez parte de suas argumentações (PESSANHA, 2005,

p. 92).

O lema �ordem e progresso� estampado da bandeira nacional, não tem

sido mais do que uma retórica vazia, a biogra�a política de André Rebouças

e o atual estado dos pais atestam isso. A �ordem� impetrada pelo Estado

brasileiro, desde os tempos do império até o presente, em nossa frágil Repú-

blica, tem sido uma questão policial. A ordem se dá pela força bruta e não

pela ciência como idealizou André, que seria o motor da organização da so-

ciedade. O conceito positivista de ordem ganhou uma nova roupagem, uma

nova signi�cação, ao invés do sentido organizativo, ou seja, de simplesmente

organizar as instituições e a vida, foi transformado numa palavra de ordem

autoritária totalmente desvinculada da sua origem cientí�ca.

Dentro do projeto de Rebouças para a sociedade, a utilização das técnicas

e da própria ciência deveriam ter a �nalidade de superar das desigualdades

sociais. Necessitariam ser utilizadas na condução de obras que oferecessem

melhorias (sociais e econômicas) ao povo brasileiro. Com suas ideias inclusas

nesse ponto de vista, para ele, o pensamento cientí�co conduziria a nação ao

12Cabe ressaltar, que quando André assume sua identidade africana, de certa forma, se
desencanta com os ideais liberais ao perceber que na África a postura dos colonizadores
(em particular os ingleses, �pais� do liberalismo) eram amplamente ostensiva ao bem estar
da população africana.
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progresso e serviria de parâmetro crucial e único mecanismo mental con�ável

a ser seguido na luta contra a miséria. Embora monarquista convicto, se

aproximou e admirou os preceitos defendidos pelos teóricos do liberalismo

(tradicional), deste modo se constituiu como antiescravista. Em outros ter-

mos, dentro desta aparente contradição, conseguiu articular e conciliar sua

convicção política monarquista com preceitos econômicos liberais. Somado

ao preconceito de cor, sua atuação política � que entrava em choque contra

diversos grupos políticos oligárquicos dos oitocentos �, ofereceram a André

inúmeros problemas em sua trajetória de vida e pro�ssional. Segundo Santos

(1985, p. 355), sua �formação moral e avançada trama de concepções soci-

ais e de instituições político-econômicas� cooperaram sensivelmente para as

hostilidades que Rebouças sofreu durante sua vida. Enfrentou adversidades,

quando por exemplo nos momentos que foi espezinhado por escravocratas

ou repelido em seus objetivos pro�ssionais durante o tempo que exerceu a

função de professor (DOS SANTOS S., 1985, p. 356).

Como professor da escola politécnica, André teve a preocupação de edu-

car não apenas em uma dimensão. Teve o objetivo de formar engenheiros

que não fossem �monofásicos.� Em outras palavras, que desenvolvessem as

habilidades cientí�cas e técnicas, porém, não anulassem as dimensões ligadas

as humanidades.

Durante um curso introdutório de engenharia Rebouças explica as atri-

buições de um engenheiro passo a passo:

Há duas partes distintas na pro�ssão de engenheiro: uma pratica ou artística

e a outra scienti�ca. A pro�ssão de engenheiro é attingida depois de certos

conhecimentos mathemáticos que são preliminares indispensáveis para ella

(REBOUÇAS, 1877, n.p ).

E alerta, de acordo com ele, para que o engenheiro atingisse a formação

técnica e cientí�ca completa seria necessário:

(...) o estudo da astronomia, depois precisa-se da Physica, Chimica, os quais

dão o caminho para o estudo de toda a natureza; tem-se ainda a Botânica e

a Zoologia que constituem a Biologia. (REBOUÇAS, 1877, n.p)
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Entretanto, além dos conhecimentos cientí�cos e técnicos, nesse mesmo

curso (1o ano de engenharia civil), Rebouças a�rma que o engenheiro pre-

cisa saber encaminhar-se nos negócios sociais, argumentando que para que o

engenheiro obtivesse formação geral seria necessário adquirir conhecimentos

nas áreas de economia e política.

É constante ao longo de sua trajetória de vida e pro�ssional a preocu-

pação com as questões sociais de sua época. Em particular, a escravidão,

as desigualdades econômico-sociais e a situação que ex-escravos se encontra-

vam com a recente abolição da escravidão conduziram suas mais profundas

re�exões. Rebouças publicou, no pós escravidão, entre setembro de 1888 e

fevereiro de 1889 na Revista de Engenharia (entre os números 194 e 204)13 em

uma seção destinada a estudos econômicos uma série de escritos sob o título

A Abolição da Miséria: Estudos Sociales � o Famisterio de Guise Solução

da Questão Operária. É interessante notar que uma revista de engenharia

abrisse espaço para esse tipo de tema, algo pouco comum hoje em dia. De

acordo com Rebouças:

A extinção da escravidão elevou o problema da Abolição da Miseria ao pri-

meiro plano. O Escravagismo era uma grande machina de produzir proletá-

rios e miseráveis. Foi elle que tornou possivel, durante tres seculos, o mono-

polio territorial mais monstruoso, que se ha visto na super�cie do globo.

Esse monopolio territorial produzio a Miseria Urbana, sem chão, sem ar, sem

luz; accumulada em pocilgas; mendigando durante o dia e dormindo a noite

em monturos humanos; foi elle que produzio a Miseria Rural, sem terra, sem

salario; sem compensação alguma sem a minima idéa de justa e equitativa

entre o capital e o trabalho... (REBOUÇAS, 1888a, p. 208).

Para Rebouças, a justa repartição de terras seria o caminho para a eli-

minação das injustiças sociais. Para ele a propriedade territorial deveria ser

�explorada por aquelles, que a occupam, quer como rendeiros, quer como

proprietários� (REBOUÇAS, 1888b, p. 220).

Em outro ponto, André argumenta que caberia a �Moral Scienti�ca� de-

monstrar que a plutocracia14 era um erro e que esse erro seria a causa prin-
13Disponível em: http://bndigital.bn.br/acervo-digital/revista-engenharia/709743

(Acesso em 22.09.2017).
14Sistema político no qual o poder é exercido pelos mais ricos.
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cipal da miséria da humanidade.

Rebouças destaca como na sociedade é comum relacionar a ignorância e o

�Erro� como sendo os responsáveis pela miséria. Entretanto, André salienta

que este argumento recai sempre os pobres e proletários. Segundo ele, a

ignorância plutocrática é ainda mais nociva à Humanidade (REBOUÇAS,

1888c, p. 241).

De acordo com ele:

O organismo humano foi constituído para alternativas de trabalho physico e

de trabalho mental; de goso material e de goso immaterial. O erro do Egoismo

é suppôr que o rico póde gozar sempre; perpetua e inde�nidamente; que o

ouro supprime a dôr do mesmo modo que possibilita não trabalhar.

A verdade é que não trabalhar é o primeiro determinante da dôr; do atrophi-

amento do organismo; e embrutecimento do ndividuo e da sua geração.

Quando a Moral Scienti�ca houver generalizado estas verdades; quando elas

forem do dominio commum; então desappareceram da super�cie da terra a

ganancia, a avareza, a sede de ouro, o furor de enriquecer a todo o custo;

atropelando todas as leis de Moral, de Justiça e de Equidade. Nesse dia, que

o bom Deus approxime, estará muito porto da solução o terrivel problema

da Miséria (REBOUÇAS, 1888d, p. 230).

Rebouças a�rmava que �Moral Scienti�ca� teria um �plano de ataque�

contra o egoísmo plutocrático e a avareza (REBOUÇAS, 1888c, p. 241).

Para o Educador social e homem da ciência André Rebouças, o pensamento

cienti�co está entrelaçado com as leis da própria moral humana. Assim, para

ele, se a Moral Cientí�ca fosse compartilhada em todo tecido social exerce-

ria o papel de um e�caz remédio que curaria pessoas da ganancia, da sede

de enriquecer e do egoísmo. Ou seja, a Moral Cientí�ca, o próprio pensa-

mento cientí�co seria o parâmetro necessário para que homens e mulheres se

posicionassem a favor da verdadeira justiça e real equidade.

6.2.3 Os oitocentos e as identidades racializadas

As personagens do século XIX são ricas para o debate das identidades ra-

cializadas, principalmente a família Rebouças, que tinha negros vivendo no
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seio da corte portuguesa. Esse século foi marcado pelas teorias �cienti�cas�,

eugenistas raciais, que a�rmavam ser o negro inferior moral e intelectual-

mente ao branco. No entanto, a própria vida dos Rebouças foi uma prova

contrária a essas teorias.

André Rebouças foi um personagem que viveu no limite entre dois mun-

dos. Apesar de sua formação cientí�ca acadêmica um fato era determinante

em sua vida, tanto pro�ssional quanto social: ser negro. Se por um lado sua

inteligência admirável o alçou aos salões da alta sociedade, por outro, sua ne-

gritude fez com que a realidade do mundo no qual vivia se mostra de forma

nua e crua. A negritude de André associada ao fato de ser culturalmente

assimilado é o eixo pelo qual temos de pensar sua vida.

A conformação social e educacional da qual a assimilação recorre abriu

uma brecha para a in�ltração da(o) negra(o) em espaços dominados por

brancas(os). Não tenho a ilusão de que isso signi�cou a mudança da relação

do mundo com a(o) negra(o), mas que signi�cou a mudança da(o) negra(o)

em relação ao mundo, visto que essa aproximação aumentou a tensão e expôs

a realidade das relações, visto que apesar de toda a assimilação, a porta para

os salões universais estavam fechadas para as(os) negras(os).
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Capítulo 7

Alguns resultados positivos: o

começo da desalienação colonial

Nesse capítulo serão apresentados alguns resultados positivos frutos das

atividades/ações a�rmativas realizadas no decurso do ano letivo de 2017.

7.1 A mudança de atitude: resultados qualita-

tivos

Ao �nal do terceiro bimestre, as(os) estudantes já haviam participado das

práticas educacionais de caráter afrocentrado. Em outras palavras, já haviam

participado das atividades/ações a�rmativas sustentadas pelas histórias de

vida e produções cientí�cas de cientistas negras(os). Lewis H. Latimer (1848-

1928), André P. Rebouças (1838-1898), Elijah J. McCoy (1844-1929), Shirley

Ann Jackson, Sônia Guimarães, dentre outras(os), foram apresentadas(os)

para estudantes de 16 turmas do ensino médio. Essas atividades/ações a�r-

mativas foram realizadas durante os tempos de aula de física, normalmente

planejadas para ocorrerem em 8 tempos de aulas por bimestre em cada turma,

organizadas da seguinte maneira: 4 tempos para apresentação das histórias

dos cientistas sob o formato oral com a utilização de slides, 2 tempos para
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apresentação de vídeos1 que problematizavam as relações raciais e 2 tempos

para rodas de conversas e debates � com a presença de educadoras(es) e es-

tudantes � sobre os temas preconceito racial e racismo. Cabe ressaltar que,

os vídeos apresentados durante as atividades/ações a�rmativas demonstra-

vam de que forma a sociedade � com seus valores e padrões brancos � age

sobre os sujeitos e pode in�uenciar e modi�car comportamento de mulheres

negras e de homens negros em suas relações sociais.

À vista disso, no início do quarto bimestre, novamente solicitou-se que

os discentes realizassem uma pesquisa sobre um(a) cientista, mais uma vez

sem imposição de nomes. Como no primeiro bimestre foi solicitado que o(a)

cientista escolhido tivesse sua trajetória ligada a exatas. Dessa vez, foi requi-

sitado que os estudantes na introdução do trabalho justi�cassem os motivos

da escolha. Podemos veri�car que algumas justi�cativas sustentaram, ainda

que sob in�uência da colonialidade, a funcionalidade dos recursos ideacionais.

Para exempli�car, tomamos mão do relato da estudante Mel do primeiro ano

em um trabalho sobre Robert Hooke:

Eu resolvi escrever sobre Robert Hooke, porque eu estava assistindo uma

série americana de documentário cientí�co (Cosmos: A Spacetime Odyssey)

e um dos capítulos dessa série fala sobre Robert Hooke, no qual eu vi e me

interessei bastante.

Foram entregues no �nal do terceiro bimestre um total de 189 trabalhos.

Mesmo com a evasão escolar2 nos bimestres �nais, o número de trabalhos

entregues foi superior ao primeiro bimestre. Mostrando o comprometimento

dos estudantes com as propostas originárias das atividades a�rmativas. O

grá�co (Figura 7.1) mostra número de trabalhos, sobre cientistas, entregues

após as atividades/ações a�rmativas:
1(1) https://www.youtube.com/watch?v=d9i-PJetE0o (Acesso 27.03.2017)
(2) https://www.youtube.com/watch?v=d7ll9eGNs (Acesso 15.02.2017)
(3) https://www.youtube.com/watch?v=h0hv9fg88n8 (Acesso 10.03.2017)
(4) https://www.youtube.com/watch?v=OJmPEaMNNaM (Acesso 16.05.2017)

2Desde 2013 o Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com políticas públicas que
culminam no fechamento de turmas, turnos e escolas. Somadas a estas ações, a constante
falta de professoras(es), pro�ssionais de educação e infraestrutura adequada precarizam o
ambiente escolar, arrastando inúmeros estudantes para fora das salas de aula. Um número
considerável de discentes também se afasta da escola por motivos econômicos, neste caso,
a escola não consegue concorrer com as propostas de emprego e os primeiros salários.
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Figura 7.1: Número de trabalhos sobre cientistas entregues após as atividades/ações
a�rmativas.

Mesmo após as atividades a�rmativas, um total de noventa e nove traba-

lhos (cerca de 52%) avaliados não fugiram a colonialidade, sendo os cientistas

escolhidos homens, brancos, europeus ou norte-americanos.

Vinte e sete estudantes (cerca de 14%) escolheram como cientistas homens

brasileiros, no qual José Leite Lopes, César Lattes e Marcelo Gleiser foram

preferidos.

Sobre Leite Lopes o estudante Raphael do primeiro ano declarou:

Eu estava navegando na internet pesquisando [...] quando um me chamou a

atenção, esse físico tinha uma coisa em comum comigo, o simples sobrenome.

Como relatado anteriormente, estudantes costumam ter o primeiro con-

tato com cientistas a partir de leis, unidades, relações matemáticas ou até

mesmo fenômenos físicos que recebem os seus sobrenomes. Por isso, a apa-

rente surpresa e interesse inicial despertado por Leite Lopes, a partir da

constatação do sobrenome em comum, não corriqueiro nos textos de livros

didáticos.

Outra explicação que justi�cava a escolha do físico brasileiro Leite Lopes

a ser destacada foi elaborada por Félix, estudante do terceiro ano:

Eu achei esse físico através de um trabalho [que �z] no primeiro ano e até

hoje não esqueci dele porque[,] ele combateu a ditadura [...] a ditadura mexe

comigo [,] por isso [,] tenho ele sempre comigo, é o único cientista não muito

conhecido que �cou gravado na minha mente.
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Lopes defendeu em sua trajetória acadêmica que a formação dos estu-

dantes deveria ser completa, orientando aos jovens estudantes não perderem

nenhuma dimensão do conhecimento. Aconselhando, por exemplo, jovens

físicos a lerem sobre �loso�a, sociologia, dentre outros. A caminhada das

ciências exatas não é solitária, está sempre acompanhada por outros sabe-

res. Ser lembrado por ter combatido a ditadura certamente deixaria Leite

Lopes orgulhoso. Além do mais, na justi�cativa do aluno extraímos mais um

exemplo da funcionalidade e importância dos recursos ideacionais. Embora

Leite Lopes tenha sido considerado pelo estudante um cientista �não muito

conhecido� � indicando nítida colonialidade � em algum momento de sua

trajetória escolar o estudante teve contato com esse personagem, tendo, como

ele mesmo argumenta, o nome de Leite Lopes �cado gravado em sua mente.

Quarenta e cinco trabalhos (cerca de 24%) eram de cientistas mulheres,

divididas em trinta e uma caucasianas (americanas ou europeias) e doze

negras (oito americanas e quatro brasileiras) e dois trabalhos sobre a física

chinesa Chien Shiung Wu. Mais uma vez, Marie Curie foi a campeã de

aparições entre as mulheres, com um total de dezoito trabalhos. Destacamos

o seguinte justi�cativa da estudante Fernanda do segundo ano:

Eu escolhi Marie Curie porque foi a primeira mulher que eu conheci no meio

cientí�co e sempre tive a curiosidade de saber mais sobre ela.

Sua explicação pela opção de Marie Curie con�rma que durante toda a

sua vida escolar, Curie foi a primeira e única cientista mulher que ela teve

contato. E que, quando teve oportunidade, este recurso ideacional � ainda

que único � se fez presente e foi utilizado.

A brasileira Sônia Guimarães também foi lembrada, a estudante negra

Iza do primeiro ano fez a seguinte observação:

Escolhi essa cientista por ser a primeira negra brasileira doutora em física.

Conversando com a aluna após a entrega do trabalho, ela revelou: �eu

mesma não sabia que existiam cientistas negras, o senhor sempre bate nessa

tecla , descobri em suas aulas.� Perguntada sobre o que ela sentia, a resposta

foi imediata: �orgulho!� Em seu trabalho de pesquisa a estudante descobriu
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que Sônia sofreu duas vezes, por ser mulher e por ser negra em uma sociedade

dominada por homens e pelo padrão branco. Histórias e trajetórias cientí�cas

como as de Sônia Guimarães, que se distanciam do con�namento racial e de

gênero dominante em ciências, quando libertas servem para gerar debates

sobre a questão racial, social e econômica, além de auxiliar no reforço da

identidade de jovens negros e negras.

Homens negros cientistas (aproximadamente 10%) apareceram represen-

tados em um total de dezoito trabalhos. Neil deGrasse Tyson, apresentador

da série Cosmos, foi lembrado por Jorge � estudante negro do primeiro �

ano que fez a seguinte a�rmação ao justi�car sua escolha pelo astrofísico:

Eu escolhi Tyson para este trabalho por conta de ser um dos maiores astro-

físicos da atualidade. Eu também pretendo ser [astrofísico]. Ele produziu e

apresentou uma série chamada Cosmos: uma odisseia no espaço-tempo, que

é uma série que gosto muito.

O interesse pela astrofísica despertado no estudante nasce do seu contato

com série cientí�ca Cosmos, um exemplo de como esse modelo de recurso

ideacional pode in�uenciar os estudantes a de�nirem suas escolhas pro�ssio-

nais.

Ainda sobre Tyson, um aluno do primeiro ano explica que sua escolha foi

motivada por considerá-lo um grande cientista e também pelo fenótipo do

cientista, argumentando �[...] sem contar que ele é negro� e complementa �o

que não é comum de ver [na ciência].�

Chama atenção, a tentativa de Jacira � estudante negra do segundo ano

� explicar sua escolha de cientista e como ela, a sua maneira � porém,

não equivocada � interpretou o que é e como atuam a colonialidade, o

preconceito, o racismo cientí�co e epistêmico:

Escolhi Lewis Latimer porque como muitos outros ele não foi reconhecido

pelo seu trabalho, só por causa da cor.

Latimer não foi reconhecido como merecia pelos seu importante trabalho,

pois sua história foi aprisionada, já que, como relatado anteriormente, seu

nome sequer aparece ao lado de Edison no episódio da invenção da lâmpada.
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Pesquisadores em educação cientí�ca vêm identi�cando uma variedade de

atitudes e crenças que moldam e são moldadas pela experiência de sala de

aula das(os) estudantes (ADAMS et al, 2006, p. 010101-1). Após as ativi-

dades/ações a�rmativas, durante as entrevistas veri�camos a ampliação da

visão dos alunos e das alunas a respeito do universo demográ�co variado que

constitui e constrói a ciência. Notamos que, embora o número de trabalhos

tenha crescido (146 no primeiro bimestre e 189 ao �nal do terceiro bimestre),

a colonialidade representada percentualmente sofreu uma queda considerá-

vel, já que um bom número de trabalhos se referiam à trajetória cientí�ca de

homens e mulheres que nasceram fora do eixo euro-americano dominante. Foi

identi�cado também a partir da análise de discursos de natureza reivindica-

tória a insatisfação com o currículo mínimo de caráter eurocentrado da Rede

Estadual do Rio de Janeiro. Constatou-se também em alguns depoimentos e

ações de alguns participantes da pesquisa a demonstração do orgulho de ser

negro, em outros termos, ao reforço da identidade e emancipação dessas(es)

jovens. De acordo com Michel Thiollent:

Emancipação é o contrário de depêndencia, submissão, alienação, opressão,

dominação, falta de perspectiva. O termo caracteriza situações em que se

encontra um sujeito que consegue atuar com autonomia, liberdade, autorre-

alização etc (THIOLLENT, 2006, p. 161).

Indubitavelmente as atividades/ações a�rmativas de caráter emancipa-

tório movimentaram o espaço escolar. Depois de negociações, conversas e

debates a comunidade escolar foi contemplada com um pré vestibular. Ela-

borado depois de inúmeras reuniões entre a direção e educadores, o Pré-

vestibular Compositor Manacéia José de Andrade (no próprio espaço escolar)

que atende negras(os) e carentes foi fundado ao �nal de 2017 e tiveram as

atividades realizadas durante o ano letivo de 2018. Considero a conquista

desse espaço contra-hegemônico uma grande vitória para a comunidade esco-

lar. Cabe ressaltar que, o Pré -vestibular funcionou em caráter de colegiado

colaborativo e contou com a participação de diversos educadores vinculados

ao colégio contando também com a participação de educadores convidados.

A Figura 7.2 mostra o logo do pré Vestibular Compositor Manacéia.
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Figura 7.2: Logo do Pré Vestibular Compositor Manacéia.

Ademais, os estudantes que participaram das atividades/ações a�rma-

tivas também se mobilizaram. Sendo construído pelas(os) estudantes o pri-

meiro coletivo negro do C.E. Compositor Manacéia José de Andrade, fundado

em maio de 2018. A Figura 7.3 mostra o logo do pré Vestibular Compositor

Manacéia.

Figura 7.3: Logo do coletivo negro Confederação Negra Compositor Manacéia.

Esse coletivo, batizado de Confederação Negra Compositor Manacéia pro-

move círculos de estudo sobre temáticas que envolvam as questões étnicos-

raciais e eventos que socializam amostras da cultura afro-brasileira no espaço

escolar.

145



7.2 A mudança de atitude: resultados quanti-

tativos

Serão apresentadas nessa seção as análises do teste intitulado Declara-

ções (Apendice A) baseado no Colorado Learning Attitudes about Science

Survey (CLASS) realizado no início do primeiro bimestre e repetido nas se-

manas �nais do quarto bimestre após as atividades/ações a�rmativas serem

realizadas ao longo do ano letivo de 2017. O CLASS é um instrumento de

pesquisa que serve para estudar as crenças do alunado sobre a física e como

eles são afetados pelas práticas de ensino. Nesse teste buscamos veri�car

se as atividades/ações a�rmativas de caráter étnico-racial concretizadas ao

longo do ano letivo de 2017 no C.E. Compositor Manacéia José de Andrade

auxiliaram as(os) estudantes a melhorarem suas crenças e atitudes frente a

física. Foram consideradas apenas as respostas de estudantes que partici-

param da pesquisa nos dois momentos. Em outros termos, os dados foram

pareados, com os mesmos estudantes (total de trinta e seis discentes) par-

ticipando do primeiro bimestre e do quarto bimestre. Foram comparados

os resultados encontrados antes das atividades/ações a�rmativas serem im-

plementadas com os resultados posteriores a realização das atividades/ações

a�rmativas. Como relatado no capítulo 3, as análises foram empreendidas

para sete grupos, intitulados: conexão com o mundo, interesse pessoal, fazer

esforço/fazer sentido, con�ança para solucionar problemas, conexões concei-

tuais, compreensão conceitual e resolução de prolemas gerais.

Os resultados encontrados a partir da analise das planilhas do CLASS

apontaram para algum grau de mudança de crença e atitude das(os) estu-

dantes frente a física. Entretanto, o parâmetro estabelecido previamente de

pareamento de dados gerou um obstáculo. O número reduzido de estudantes

que responderam a pesquisa nos dois momentos contribuiu para que o desvio

padrão encontrado nos cálculos efetuados fossem aquém do esperado. Sobre

esse aspecto, cabe ressaltar que, a pesquisa sofreu certas limitações causa-

das pela dinâmica do próprio universo que a investigação foi empreendida,

já que nos colégios da Rede Estadual do Rio de Janeiro é comum ocorrer
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um amplo o �uxo de estudantes que se matriculam e pedem transferência ao

longo do ano letivo. Entretanto, como explicado no capítulo 3 deste trabalho,

para fornecer maior con�abilidade e veri�car se ocorreram ou não alterações

signi�cativas comportamentais das(os) estudantes em relação a física, os da-

dos angariados passaram pelo tratamento proposto pelo método do teste de

diferença entre médias denominado teste t ou t de Student (Apêndice F e

Apêndice G).

7.2.1 Conexão com o mundo

Esse tópico continha o conjunto de a�rmações (números: 16, 17, 20, 22)

que disseminavam ideias de ligações entre a física e o mundo real. Visava cap-

tar se as(os) estudantes desenvolviam conexões entre a física que aprendem

durante as aulas e o que eles veem em suas vidas cotidianas (SAWTELLE;

BREWE; KRAMER, 2009, p. 023101-3). A tabela 7.1 e o grá�co (Figura

7.4) apresentam as respostas de estudantes em dois momentos diferentes para

o conjunto de a�rmações intituladas conexão com o mundo.
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Tabela 7.1: A Tabela exibe os dados pertencentes ao CLASS aplicado no 1o bimestre
e 4o bimestre do ano letivo de 2017 relacionados a categoria intitulada conexões com o
mundo � signi�cância estatística p < 0.05.

Média
Favorável Neutro Desfavorável

47% 26% 27%

Variância
0,10 0,07 0,06

Desvio Padrão
31% 26% 25%

Concordo 47% ± 31%
Neutro 26% ± 26%
Discordo 27% ± 25%

Média
Favorável Neutro Desfavorável

55% 27% 18%

Variância
0,11 0,09 0,04

Desvio Padrão
34% 30% 21%

Favorável 55% ± 34%
Neutro 27% ± 30%

Desfavorável 18% ± 21%

Figura 7.4: O grá�co mostra os resultados obtidos no teste CLASS referentes ao 1o

bimestre(coluna preta) e 4o bimestre (coluna hachurada) para as respostas favoráveis (F,
ou seja, as que estão em concordância com a opinião do especialista), respostas neutras
(N, ou seja, que não indicaram nenhuma posição a respeito da a�rmação apresentada) e
respostas desfavoráveis (NF, ou seja, as que não estão em concordância com a opinião do
especialista) relacionadas ao grupo denominado conexões com o mundo.
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A resposta favorável, ou seja, a resposta em concordância com a opi-

nião do especialista obteve um crescimento percentual saltando de 47% no

primeiro bimestre para 55% no quarto bimestre quando as atividades/ações

a�rmativas já haviam sido concretizadas. Esse item também passou pelo

análise do teste t de Student e a hipótese nula H0 foi rejeitado com 5% de

signi�cância (t35 = −1, 971798628). Em outras palavras para esse grupo o

teste aplicado foi aceito com 95% de con�abilidade na melhora dos resultados.

Defendo que maneira como as atividades/ações a�rmativas foram condu-

zidas � com a apresentação de cientistas afrodiaspóricos � colaborou para

a aproximação de estudantes negras(os) da física. Criando nelas(es) um in-

teresse até antes inexistente, revelando a elas(es) uma realidade até então

desconhecida. Considero que a melhora nos resultados do tópico conexões

da física com o Mundo foi estabelecida a partir do despertar de interesse que

essas(es) jovens tiveram pela física depois das aulas afrocentradas. Ampliado

o interesse pela ciência, as(os) estudantes passaram a correlacionar mais re�e-

xivamente a física estudada em sala de aula com o cotidiano. Cabe destacar

que, após uma aula de educação física, o professor dessa disciplina, durante

o intervalo na sala dos professores, a�rmou de forma categórica: �Não sei o

que você fez com esses alunos[as], mas eles só falam em física.� Segundo o

professor, as(os) estudantes tentavam correlacionar as atividades propostas

durante a aula de educação física com conceitos de física.

7.2.2 Interesse pessoal

Esse item foi caracterizado pelo agrupamento de a�rmações (números: 2,

7, 15, 16 e 17) almejava identi�car o interesse pessoal das(os) estudantes pela

física. E ainda, veri�car se o que as(os) estudantes assimilam em sala de aula

exibem algum tipo de conexões com o que eles experimentam em suas vidas

pessoais. A tabela 7.2 e o grá�co (Figura 7.5) apresentam as respostas dos

alunos em dois momentos diferentes para o conjunto de a�rmações intituladas

interesse pessoal.

Nesse tópico o crescimento percentual aferido entre o primeiro bimestre
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Tabela 7.2: A Tabela exibe os dados pertencentes ao CLASS aplicado no 1o bimestre e
4o bimestre do ano letivo de 2017 relacionados a categoria intitulada interesse pessoal
� signi�cância estatística p < 0.10.

Média
Favorável Neutro Desfavorável

43% 31% 26%

Variância
0,09 0,06 0,07

Desvio Padrão
30% 24% 27%

Favorável 43% ± 30%
Neutro 31% ± 25%

Desfavorável 26% ± 27%

Média
Favorável Neutro Desfavorável

44% 32% 24%

Variância
0,08 0,06 0,06

Desvio Padrão
29% 24% 24%

Favorável 44% ± 29%
Neutro 32% ± 24%

Desfavorável 24% ± 24%

Figura 7.5: O grá�co mostra os resultados obtidos no teste CLASS referentes ao 1o

bimestre(coluna preta) e 4o bimestre (coluna hachurada) para as respostas favoráveis (F,
ou seja, as que estão em concordância com a opinião do especialista), respostas neutras
(N, ou seja, que não indicaram nenhuma posição a respeito da a�rmação apresentada) e
respostas desfavoráveis (NF, ou seja, as que não estão em concordância com a opinião do
especialista) relacionadas ao grupo denominado interesse pessoal.
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e o quarto bimestre foi apenas cerca de 1%. As respostas em concordância

com a opinião do especialista sofreram uma pequena melhora de 43% para

44% (Figura 7.5). Mesmo com baixo crescimento percentual, cabe destacar

que, a distribuição de probabilidade estatística t de Student quando analisada

garantiu 90% de con�ança na melhora dos resultados (t35 = −1, 563814498).

No inicio da pesquisa notavelmente as(os) estudantes não mantinham elos

de ligação com a física. Como demostrado no capítulo 4 deste trabalho não

possuíam recursos materiais, ideacionais e relacionais. Concluo que a repre-

sentatividade trabalhada durante as aulas aproximaram as(os) estudantes

da física. Atesto que após a implementação das atividades/ação a�rmativas

ampliou-se o interesse pessoal de uma fração das(os) jovens pela ciência. Para

citar, um aluno do primeiro ano do turno da tarde após uma atividade/ação

a�rmativa me con�denciou que iria tentar cursar física.

7.2.3 Fazer esforço/fazer sentido

Esse grupo de a�rmações (números: 13, 14, 18, 21, 23 e 25) almejava

veri�car se as(os) estudantes compreendiam a necessidade de entender a me-

cânica que permeia a física antes de solucionar os problemas (SAWTELLE;

BREWE; KRAMER, 2009, p. 023101-3). A tabela 7.3 e o grá�co (Figura

7.6) apresentam as respostas das(os) estudantes em dois momentos diferentes

para o conjunto de a�rmações intituladas fazer esforço/fazer sentido.

As respostas em concordância com a opinião do especialista sofrem um

crescimento percentual de 53% para 64%. Para esse grupo o tratamento

dado pelo o teste t de Student garantiu 90% de con�abilidade na melhora

dos resultados (t35 = −1, 675415633).

Quem já teve a experiência de ministrar aulas na Rede Estadual do Rio

de Janeiro pode atestar que devido a inúmeros fatores e contratempos o ce-

nário de uma sala de aula muitas vezes beira a apatia. Reclamações e recusas

das(os) discentes frequentemente recaem sobre propostas de atividades. En-

tretanto, constatei que a maioria das(os) estudantes que participaram das ati-

vidades/ações a�rmativas mudaram suas posturas em relação aos trabalhos
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Tabela 7.3: A Tabela exibe os dados pertencentes ao CLASS aplicado no 1o bimestre e
4o bimestre do ano letivo de 2017 relacionados a categoria intitulada fazer esforço/fazer
sentido � signi�cância estatística p < 0.10.

Média
Favorável Neutro Desfavorável

53% 22% 25%

Variância
0,06 0,05 0,05

Desvio Padrão
25% 22% 22%

Favorável 53% ± 25%
Neutro 22% ± 22%

Desfavorável 25% ± 22%

Média
Favorável Neutro Desfavorável

64% 21% 15%

Variância
0,07 0,04 0,03

Desvio Padrão
27% 20% 18%

Favorável 64% ± 27%
Neutro 21% ± 20%

Desfavorável 15% ± 18%

Figura 7.6: O grá�co mostra os resultados obtidos no teste CLASS referentes ao 1o

bimestre(coluna preta) e 4o bimestre (coluna hachurada) para as respostas favoráveis (
F,ou seja, as que estão em concordância com a opinião do especialista), respostas neutras
(N,ou seja, que não indicaram nenhuma posição a respeito da a�rmação apresentada) e
respostas desfavoráveis (NF, ou seja, as que não estão em concordância com a opinião do
especialista) relacionadas ao grupo denominado fazer esforço/fazer sentido.
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requisitados. Observei constantemente nas aulas que, mesmo enfrentando

di�culdades matemáticas e conceituais, as(os) jovens passaram a tentar com-

preender previamente os problemas propostos e buscaram soluciona-los com

a�nco.

7.2.4 Compreensão conceitual

Esse grupo foi composto pelas a�rmações de números 1, 3, 4, 5, 10, 113

e 24. Destaco a a�rmação número 1: �Um problema em aprender física é ser

capaz de memorizar todas as informações que eu preciso saber.� Tanto os

números fornecidos pela pesquisa quanto durante as entrevistas identi�cou-se

que um número signi�cativo de estudantes julgam necessário a memorização

de todas fórmulas para poder compreender a física e solucionar um pro-

blema. A compreensão conceitual e as técnicas para solucionar problemas

para elas(es) ainda está intimamente ligada ao esforço mental de memoriza-

ção. Esse tipo de esforço desperta entre as(os) estudantes uma espécie de

repulsa a Matemática e a física. A tabela 7.4 e o grá�co (Figura 7.7) apresen-

tam as respostas de estudantes em dois momentos diferentes para o conjunto

de a�rmações intituladas compreensão conceitual.

Embora as respostas em concordância com a opinião do especialista te-

nham alcançado um crescimento percentual saltando de 36% no primeiro

bimestre para de 42% no quarto bimestre, o tratamento estatístico exigido

pelo teste t de Student indicou que a hipótese nula H0 não pode ser rejeitada

(t35 = −0, 869072499).

A di�culdade de compreensão conceitual das(os) estudantes é um dos

pontos mais problemáticos do ensino/aprendizagem de física. Em se tratando

da realidade dos colégios públicos estaduais do Rio de Janeiro essa di�culdade

é potencializada por fatores internos e externos ao ensino. Fatores que esta

tese almejou em suas linhas apresentar e problematizar. Cabe ressaltar que, o

objetivo das atividades/ações a�rmativas buscavam decolonizar, desalienar,

reforçar a identidade das(os) jovens negras(os) e contribuir para que as(os)

3Como relatado e explicado no capítulo 3 essa questão foi descartada do teste.
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Tabela 7.4: A Tabela exibe os dados pertencentes ao CLASS aplicado no 1o bimestre
e 4o bimestre do ano letivo de 2017 relacionados a categoria intitulada compreensão
conceitual.

Média
Favorável Neutro Desfavorável

36% 23% 41%

Variância
0,05 0,03 0,04

Desvio Padrão
22% 19% 21%

Favorável 36% ± 22%
Neutro 23% ± 19%

Desfavorável 41% ± 21%

Média
Favorável Neutro Desfavorável

42% 25% 33%

Variância
0,05 0,04 0,04

Desvio Padrão
23% 20% 20%

Favorável 42% ± 23%
Neutro 25% ± 20%

Desfavorável 33% ± 20%

Figura 7.7: O grá�co mostra os resultados obtidos no teste CLASS referentes ao 1o

bimestre(coluna preta) e 4o bimestre (coluna hachurada) para as respostas favoráveis (F,
ou seja, as que estão em concordância com a opinião do especialista), respostas neutras
(N,ou seja, que não indicaram nenhuma posição a respeito da a�rmação apresentada) e
respostas desfavoráveis (NF, ou seja, as que não estão em concordância com a opinião do
especialista) relacionadas ao grupo denominado compreensão conceitual.
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estudantes mudassem suas crenças e atitudes frente a física. Concluo que

para maior avanço na assimilação conceitual se faz necessário um trabalho

com maior durabilidade temporal (em uma nova etapa do projeto) e melhores

condições estruturais (laboratórios, computadores, dentre outros.)

7.2.5 Conexões conceituais

Esse grupo foi formado pelas a�rmações números 1, 3, 4, 6, 10 e 18.

Em concordância com o grupo compreensão conceitual as(os) estudantes

apresentam, de maneira geral, ampla di�culdade compreenderem e correlaci-

onarem os conceitos de física. Por exemplo, é comum conceitos como tempe-

ratura e calor serem não serem diferenciados ou correlacionados de maneira

equivocada. Além disso, as(os) estudantes se prendem a relações matemáti-

cas �xas e não visualizam possibilidades de solucionar um mesmo problema

de formas diferentes. A tabela 7.5 e o grá�co (Figura 7.8) apresentam as

respostas das(os) estudantes em dois momentos diferentes para o conjunto

de a�rmações intituladas conexões conceituais.

Tabela 7.5: A Tabela exibe os dados pertencentes ao CLASS aplicado no 1o bimestre e 4o

bimestre do ano letivo de 2017 relacionados a categoria intitulada conexões conceituais.

Média
Favorável Neutro Desfavorável

35% 23% 42%

Variância
0,04 0,04 0,05

Desvio Padrão
21% 20% 22%

Favorável 35% ± 21%
Neutro 23% ± 20%

Desfavorável 42% ± 22%

Média
Favorável Neutro Desfavorável

42% 26% 32%

Variância
0,06 0,04 0,05

Desvio Padrão
25% 19% 22%

Favorável 42% ± 25%
Neutro 26% ± 19%

Desfavorável 32% ± 22%
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Figura 7.8: O grá�co mostra os resultados obtidos no teste CLASS referentes ao 1o

bimestre(coluna preta) e 4o bimestre (coluna hachurada) para as respostas favoráveis (F,
ou seja, as que estão em concordância com a opinião do especialista), respostas neutras
(N, ou seja, que não indicaram nenhuma posição a respeito da a�rmação apresentada) e
respostas desfavoráveis (NF, ou seja, as que não estão em concordância com a opinião do
especialista) relacionadas ao grupo denominado conexões conceituais.

Embora esse grupo apresente uma melhora percentual após a aplicação

das atividades/ações a�rmativas, obtendo um crescimento percentual de 35%

para 42%, mesma forma que para o grupo compreensão conceitual, o

teste estatístico t de Student para esse conjunto de a�rmações indicou que a

hipótese nula H0 não pode ser rejeitada (t35 = −1, 299443215).

Cabe ressaltar que as identidades racializadas trabalhadas nas ativida-

des/ações a�rmativas tinham por �nalidade de reforçar a identidade das(os),

reduzir a colonialidade propagada pelo espaço escolar e mudar as atitudes des-

sas(es) jovens frente a física. Como Educador, considero que a aprendizagem

signi�cativa seja necessária e fundamental, todavia, não foi objetivo desta

tese medir o desempenho das(os) alunas(os). O trabalho do conteúdo mais

duro de física visando uma compreensão conceitual mais ampliada por parte

das(os) estudantes necessitaria de um tempo maior. Ademais, a construção

conceitual da compreensão signi�cativa dos conceitos cientí�cos das(os) estu-

dantes deve estar aliada a melhoria nas condições do próprio espaço escolar.

São necessárias melhorias na infraestrutura escolar, assim como seu apare-
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lhamento (construção de laboratórios, aquisição de computadores e livros,

etc.) e aumento da insu�ciente carga horária de física que conta com apenas

dois tempos de aula de 50 minutos (cada) por semana.

7.2.6 Con�ança para solucionar problemas

Esse grupo foi composto pelas a�rmações de números 8, 9, 19 e 24. Esse

conjunto de a�rmações almejava veri�car se as(os) participantes da pesquisa

melhoraram sua segurança frente aos problemas de física. A tabela 7.6 e o

grá�co (Figura 7.9) apresentam as respostas dos alunos em dois momentos

diferentes para o conjunto de a�rmações intituladas con�ança para solu-

cionar problemas.

Tabela 7.6: A Tabela exibe os dados pertencentes ao CLASS aplicado no 1o bimestre
e 4o bimestre do ano letivo de 2017 relacionados a categoria intitulada con�ança para
solucionar problemas � signi�cância estatística p < 0.10.

Média
Favorável Neutro Desfavorável

53% 20% 26%

Variância
0,07 0,06 0,07

Desvio Padrão
27% 24% 26%

Favorável 53% ± 27%
Neutro 20% ± 24%

Desfavorável 26% ± 26%

Média
Favorável Neutro Desfavorável

63% 17% 19%

Variância
0,07 0,05 0,05

Desvio Padrão
26% 22% 22%

Favorável 63% ± 26%
Neutro 17% ± 22%

Desfavorável 19% ± 22%

Nessa categoria a resposta em concordância com o especialista atigiu um

crescimento percentual de 10%, passando de 53% (primeiro bimestre) para

63% no quarto bimestre quando as atividades/ações a�rmativas já haviam

sido realizadas. Essa categoria ao passar pelo teste t de Student teve hipó-

tese inicial H0 rejeitada com 10% de signi�cância. Em outros termos, nessa
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Figura 7.9: O grá�co mostra os resultados obtidos no teste CLASS referentes ao 1o

bimestre(coluna preta) e 4o bimestre (coluna hachurada) para as respostas favoráveis (F,
ou seja, as que estão em concordância com a opinião do especialista), respostas neutras
(N,ou seja, que não indicaram nenhuma posição a respeito da a�rmação apresentada) e
respostas desfavoráveis (NF, ou seja, as que não estão em concordância com a opinião do
especialista) relacionadas ao grupo denominado con�ança para solucionar problemas.

categoria o teste aplicado indicou 90% de con�abilidade na melhora dos re-

sultados (t35 = −1, 45787662).

Embora, como relatado, as(os) estudantes tenham profundas di�culdades

conceituais, já no decorrer das atividades/ações a�rmativas constatei a mu-

dança de atitude das(os) frente aos problemas. A postura de apatia e rejeição

foi substituída pelo comprometimento e dedicação em relação aos problemas

propostos em sala de aula e trabalhos solicitados para casa.

7.2.7 Resolução de prolemas gerais

Esse item foi caracterizado pelo agrupamento de a�rmações de números 6,

8, 9, 15, 19, 24 e 25. Essa categoria busca avaliar se as(os) estudantes julgam

ser importante compreender e identi�car o sentido das relações matemáticas

antes de solucionar um problema. Além de disso visa veri�car se o estudante

antes de solucionar um problema re�ete em quais ideias ligadas a física se

158



aplicam ao problema, ao invés de apenas memorizar e aplicar fórmulas. A ta-

bela 7.7 e o grá�co (Figura 7.10) apresentam as respostas dos alunos em dois

momentos diferentes para o conjunto de a�rmações intituladas resolução

de prolemas gerais.

Tabela 7.7: A Tabela exibe os dados pertencentes ao CLASS aplicado no 1o bimestre
e 4o bimestre do ano letivo de 2017 relacionados a categoria intitulada resolução de
problemas gerais � signi�cância estatística p < 0.10.

Média
Favorável Neutro Desfavorável

49% 23% 28%

Variância
0,05 0,04 0,05

Desvio Padrão
21% 20% 23%

Favorável 49% ± 21%
Neutro 23% ± 20%

Desfavorável 28% ± 23%

Média
Favorável Neutro Desfavorável

58% 21% 21%

Variância
0,05 0,04 0,04

Desvio Padrão
22% 20% 20%

Favorável 58% ± 22%
Neutro 21% ± 20%

Desfavorável 21% ± 20%

A resposta favorável obteve um crescimento percentual avançando de

49% no primeiro bimestre para 58% no quarto bimestre quando as ativi-

dades/ações a�rmativas já haviam sido efetivado. Esse item também passou

pelo análise do teste t de Student e a hipótese inicial H0 foi rejeitado com 10%

de signi�cância (t35 = −1, 376323378). Sendo assim, para essa categoria o

teste aplicado foi aceito com 90% de con�abilidade na melhora dos resultados.

Atividades em aula que envolvem resoluções de problemas sempre são com-

plexas. As(os) estudantes do C.E. Compositor Manaceia José de Andrade

apresentam bagagens matemáticas insatisfatórias e carregam concepções con-

ceituais alternativas que diferem das concepções aceitas como corretas pela

comunidade cientí�ca. Por hipótese considero que este item demonstra que

a mudança de atitude das(os) estudantes frente a física pode ter contribuído

para melhor entendimento dos caminhos e métodos que orientam as soluções

de problemas. O fato é que o teste comprova que uma fração das(os) es-
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tudantes deixaram de lado a crença equivocada que o bom desempenho em

provas advém apenas da memorização das relações matemáticas.

Figura 7.10: O grá�co mostra os resultados obtidos no teste CLASS referentes ao 1o

bimestre(coluna preta) e 4o bimestre (coluna hachurada) para as respostas favoráveis (F,
ou seja, as que estão em concordância com a opinião do especialista), respostas neutras
(N, ou seja, que não indicaram nenhuma posição a respeito da a�rmação apresentada) e
respostas desfavoráveis (NF, ou seja, as que não estão em concordância com a opinião do
especialista) relacionadas ao grupo denominado resolução de problemas gerais.
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Capítulo 8

Considerações �nais

�Apurei não só a fala, mas os ouvidos da favela.� (Trilha Sonora do Gueto - Carlos

Eduardo Taddeo - Ferrez).

Em uma sociedade governada por comportamentos e valores eurocentra-

dos, que vive sob intensa colonialidade e, portando, intrinsecamente ligada

a valores culturais da classe dominante predominantemente caucasiana, con-

sidero que a escola é peça fundamental no mecanismo da decolonização de

grupos racializados.

Este trabalho demonstrou em suas linhas, que após a implementação das

práxis educacionais alternativas tanto os resultados qualitativos quanto os

resultados quantitativos encontrados indicaram que ocorreram melhoras nas

crenças e atitudes das(os) estudantes � cerca de 80% negras(os)� frente

a física. Melhorias considerávies na conectividade das(os) estudantes com o

mundo, aumento do interesse pessoal das(os) estudantes em relação a física,

progresso na con�ança das(os) estudantes na resolução de problemas gerais

de física foram comprovadas pela análise do teste CLASS e do tratamento

estatístico t de Student. As categorias que julgavam a melhora nas conexões

e compreensão conceitual também apresentaram melhorias no teste CLASS,

entretanto a hipótese inicial H0 para essas categorias não pode ser rejeitada.

Além disso, a colonialidade � que normatiza o processo de ensino e aprendi-

zagem em física �, entre as(os) estudantes foi reduzida. Como apresentado
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nas linhas deste trabalho, o número de trabalhos de pesquisa realizado pelo

corpo discente sobre cientistas racializados cresceu sensivelmente. A razão

desse crescimento atribuo as atividades/ações a�rmativas com características

afrocentradas onde foram exploradas principalmente as histórias aprisiona-

das de cientistas afrodiaspóricos durante as aulas no ano letivo de 2017 no

C.E. Compositor Manacéia José de Andrade.1

Essas intervenções se tornam fundamentais e necessárias se lembrarmos

que a Europa resolveu se apropriar, com exclusividade, da prerrogativa de

escrever a história de todo o resto do mundo (FINCH III; NASCIMENTO,

2009, p. 37). Se nos recordarmos que a partir do período que �cou conhecido

como século das luzes toda a denominada Intelligentisia europeia passou a

se autoproclamar como superior intelectual e culturalmente, sendo a única

capaz e quali�cada para determinar a verdadeira história dos povos (FINCH

III; NASCIMENTO, 2009, p. 37). Ademais, presumiam, baseados no mi-

lagre grego, que pertencia a Europa a exclusividade da produção cientí�ca.

Um grande projeto de dominação inicialmente territorial que se converteu em

dominação cultural e intelectual baseada na criação e propaganda da imagem

de mitos e gênios ocidentais. Dessa forma, não causa surpresa constatar que

os currículos de física são eurocentrados, machistas, heterossexistas, ociden-

talcêntricos, colonialistas, imperialistas e consequentemente racistas.

Amparados pela Lei 10.639/2003 e pelo bom senso, considero que a ciên-

cia da natureza não deve se posicionar fora das fronteiras da missão solidária,

a saber: a busca da desalienação, da decolonização, da diversidade, da equi-

dade, da emancipação das identidades racializadas. A física deve, agregada

a outros saberes, rumar a partir do novo humanismo solicitado por Fanon.

Para isso deve-se oferecer nos espaços escolares educação pluriversal que

1Cabe ressaltar que não �quei limitado as fronteiras do C.E. Compositor Manaceia,
tendo ministrado palestras e composto mesas em inúmeras instituições de ensino. Para
citar: em 2017 na semana da normalista nos colégios de formação de professores C.E.
Heitor Lira e I.E. Carmela Dutra, no programa de educação de Jovens e Adultos do CIEP
João Mangabeira, semana da consciência negra no C.E. Paulo Freire, C.E. Sargento Wol�,
no C.E. Luiza Marinho, no C.E Visconde de Cairu, no C.E. Tomás Antônio Gonzaga, C.E.
Marechal Canrobert Pereira da Costa, C.E. Don João VI, Escola Municipal Henrique de
Magalhães e Pré Vestibular do SINTUPERJ; em 2018 na semana da consciência negra do
I.E. Carmela Dutra, no C.E. João Alfredo, C.E. José Leite Lopes e na unidade centro do
Colégio Pedro II.
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sirva ao povo pautada no antirracismo, no antissexismo, na anti-homofobia,

dentre outros. Educação basedada no que classi�quei como pedagogia deco-

lonial libertária e movimentada pelas atividades/ações a�rmativas. Os textos

históricos como os apresentados nesta tese podem servir como alicerce para

a gênese de inúmeros debates de cunho socioeconômico e racial em sala de

aula, podendo, inclusive, ser trabalhados de maneira interdisciplinar.

Latimer e Rebouças fazem parte de um pluriverso rico em exemplos, po-

rém, esquecidos ou apagados pela historiogra�a tradicional escrita pelo colo-

nizador. Identi�cada a obliteração dessas histórias, torna-se urgente desvelá-

las. Torna-se improrrogável nos distanciarmos da visão monocultural das

sociedades ocidentais (NOGUERA, 2012, P. 63) De maneira geral, em um

país constituído majoritariamente por negras(os), por coerência, faz-se ina-

diável denegrir2 a educação.

É importante destacar que foi dado continuidade a este trabalho durante

o ano letivo de 2018, onde foram trabalhadas durante as aulas as histórias

aprisionadas de outras(os) cientistas negras(os). Uma delas foi a provocativa

história de Elijah McCoy (1844-1929). McCoy embora fosse um engenheiro

mecânico, por ser negro, o melhor trabalho que conseguiu foi o de alimenta-

dor de carvão para os motores de locomotiva a vapor. Exercendo essa função

e observando o funcionamento das máquinas, McCoy inventou um dispositivo

de lubri�cação automático simples, porém, e�caz. Esse dispositivo revoluci-

onou as indústrias ferroviárias e as máquinas da época.

Outra signi�cativa história trabalhada durante as aulas foi a do inven-

tor negro Garrett Augustus Morgan (1877-1973). Os principais inventos de

Morgan foram: uma espécie de capa de proteção respiratória que originou

a máscara de gás e o semáforo. Entretanto chama atenção que Morgan pa-

tenteou e inventou o primeiro alisante químico para cabelos. Cabe destacar

que o próprio Morgan alisava os cabelos, particularidade que gerou intenso

debate sobre assimilação durante as aulas.

A história da brasileira e primeira doutora negra Sônia Guimarães tam-

2No sentido original do vocábulo: Tornar-se negra(o). Ver: NOGUERA, R. Denegrindo
a educação: Um ensaio �losó�co para uma pedagogia da pluriversalidade. Revista Sul-
Americana de Filoso�a e Educação, n. 18, p. 62-73, 2012.
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bém enriqueceu as aulas e debates. A própria Sônia relata como foi difí-

cil chegar até sua posição em um universo controlado por homens brancos.

Mesmo com o título de doutora em física, Sônia continuou enfrentando em

seu dia a dia o preconceito racial e de gênero.

Em comum, as histórias de Rebouças, McCoy e Guimarães demonstram

que o diploma em sociedades racistas diminui distâncias, porém, não erradica

o preconceito de cor.

Os resultados positivos continuaram acontecendo, logo nas primeiras se-

manas de aula de 2018, estudantes que participaram da pesquisa em 2017

perguntaram se continuariam conhecendo �novos cientistas� e se seriam so-

licitadas novas pesquisas. A Figura 8.1 exibe capas de trabalhos entregues

em 2018. Na capa do trabalho sobre Sônia Guimarães a estudante da turma

3002 descreve a motivação para realizar a pesquisa, segundo ela o motivo da

escolha foi �[a] representatividade, [por Sônia ser uma] mulher brasileira e

negra na ciência.�

Figura 8.1: Trabalhos realizados por estudantes do C.E. Compositor Manaceia sobre as
vidas e produção cientí�cas das pesquisadoras brasileiras Katemari Rosa e Sônia Guima-
rães

As práticas educacionais alternativas implementadas tiveram por �nali-

dade reduzir a colonialidade em física, reforçar a identidade de jovens ne-

gras(os), reduzir possíveis complexos de inferioridade desses estudantes. Em

outros termos desconstruir possíveis imagens negativas de si introjetadas em

relação ao mundo, bem como as referentes à área das exatas.
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Da mesma forma, acredito que textos com o �espírito�, ou melhor, com

propósito semelhante ao apresentado neste trabalho possam ser utilizados

para que estudantes tomem conhecimento da produção cientí�ca de mulheres

� minoria na construção da ciência3 � que registraram seus nomes na roda

viva da história das ciências exatas. Servirão, assim, para desmiti�car a

errônea, preconceituosa e determinista visão introjetada no tecido social de

que a mulher não desenvolve as habilidades e competências necessárias para

área de exatas.

Pesquisas no campo da psicologia social têm demonstrado a in�uência

do denominado stereotype threat (ou ameaça de estereótipo, numa tradu-

ção livre). Stereotype threat é de�nido como uma ameaça psicológica que

um indivíduo sente quando ele(a) acredita que um determinado estereó-

tipo pode in�uenciá-lo(a) a realizar uma certa atividade de maneira ine�caz.

Com tal visão enraizada, o indivíduo acaba, consciente ou inconscientemente,

afastando-se de certas funções, assim como de algumas categorias pro�ssio-

nais. Estudos atuais realizados na psicologia mostram que esse tipo de crença

prejudica o rendimento de estudantes que pertencem a grupos étnico-raciais

e de gênero diferentes dos dominantes em ciência.

Espero que este trabalho colabore com a produção de mais materiais e

que promova e estimule a inclusão de cientistas representantes africanas(os)

e da diáspora africana nos livros e materiais didáticos de física e de ciências

exatas em geral. Além disso, almejo que as discussões sobre diversidade e

equidade no ensino de ciências exatas, tanto na comunidade acadêmica como

no ambiente escolar, se torne pauta relevante e práxis entre educadoras(es).

E ainda, desejo que a implementação de mais práticas educacionais seme-

lhantes à recomendada neste trabalho colaborem para melhorar o interesse

em exatas de grupos minoritários, além de colaborar para que cada vez mais

a diversidade cresça em ciência.

Baseado no pensamento que conduziu as linhas desta tese, pretendo cons-

truir e desenvolver � em conjunto com meus pares � materiais instrucionais

3Ver a contribuição sobre o tema apresentado em: ROSA, Katemari. A (pouca) pre-
sença de minorias étinico-raciais e mulheres na construção da Ciência. in: XXI Simpósio
Nacional de Ensino de Física - SNEF, SBF, São Paulo, p. 1-12, 2015.
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para educadoras(es) que atuem no ensino infantil fundamental, médio e uni-

versitário. Intenciono também disponibilizar uma nova versão do teste base-

ado na metodologia indireta (Apêndice D) online, para que mais educadores

possam aplicá-lo e, sendo assim, para que um número maior de respostas de

estudantes possam ser colhidas e analisadas.

Como proposta para além da tese, vislumbro a possibilidade de iniciar

nova pesquisa pautada no ponto de vista do opressor.4 Estudar e aprofundar

a questão da branquitude que se apresenta em nosso país como locus de pri-

vilégios, percorrendo a hipótese de que �ser branco pode signi�car ser poder

e estar no poder� (CARDOSO, 2014, p. 50). Ademais, como relatado neste

trabalho, explorar colonialidade do saber em termos do poder hegemônico

de um saber � por exemplo a própria física � sobre outros. Aprofundar o

estudo sobre os paradigmas dominantes e confrontá-los com as Epistemolo-

gias do Sul.5 Esse importante e intrigante tema � a hierarquização entre os

saberes � pretendo explorar no Pós-doutorado. Nesse sentido o estudo mi-

nucioso da obra contra-hegemônica do pensador, físico e egiptólogo africano

Cheikh Anta Diop será fundamental e servirá para sulear meus caminhos

nessa nova pesquisa.

Percebo a necessidade e deixo a proposta/recomendação que seja criado

e desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática

(PEMAT) um curso de extensão para educadores de matemática, física, quí-

mica, dentre outros, que queiram adquirir subsídios os quais lhes auxiliem a

tratar as questões étnico-racias e a decolonização em suas aulas.

No II Seminário de Formação Política de Grupo de Pesquisa em Políti-

cas Públicas, Movimentos Sociais e Culturas - GPMC intitulado Pesquisar,

Desobedecer, Agir para o Bem Viver realizado na UERJ, Catherine Walsh

4Albert Memmi em seu fundamental estudo � que deu origem ao livro Retrato do
colonizado precedido de retrato do colonizador � efetua análise das relações coloni-
zado/colonizador. O fato interessante é que Memmi, embora não esqueça o cololizado,
foca também seu estudo no comportamento do opressor. Em outras palavras, analisa
a conduta, costumes e hábitos do colonizador. Ver para aprofundamento: MEMMI, A.
Retrato do colonizado precedido de Retrato do colonizador. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2007.

5Ver: DE SOUSA, B.S; MENESES, M. P. Epistemologias do sul. São Paulo: Cortez
Editora, 2014.
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a�rmou que devemos atuar nas rupturas. Argumentando que mesmo as su-

perestruturas, por mais sólidas que pareçam, possuem fendas. A Figura 8.2

mostra um pequeno arbusto que nasceu nas estruturas de concreto e aço do

C.E. Compositor Manacéia José de Andrade.

Figura 8.2: Arbusto nascido nas fendas das estrutudas de concreto e aço do C.E. Com-
positor Manaceia José de Andrade.

Por vezes utilizei minhas aulas como espaço para re�exão e levei as(os)

estudantes para observarem e pensarem sobre aquele arbusto que mesmo

em condições adversas crescia naquela �ssura. Se desenvolvendo na fenda,

sendo ao mesmo tempo vida e resistência, desa�ava a dureza estrutural e

sistemática do concreto e aço.

Em acordo com o pensamento de Walsh, em todo período da pesquisa

busquei atuar nas fendas do universo imperialista e colonizador eurocêntrico,

buscando decolonizar não só as estruturas de poder que sustentam o processo

de ensino de física, mas da mesma forma as mentes e, porque não dizer, os

corações das(os) estudantes.
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Apêndice A

Declarações

1. Um problema signi�cativo na aprendizagem de física é ser capaz de

memorizar todas as informações que eu preciso saber.

( )Discordo fortemente ( )Discordo ( )Neutro ( )Concordo ( )Concordo fortemente

2. Eu penso sobre a física o que eu experimento na vida cotidiana.

( )Discordo fortemente ( )Discordo ( )Neutro ( )Concordo ( )Concordo fortemente

3. Depois de estudar um tópico em física e sentir que entendo, tenho

di�culdade em resolver problemas do mesmo tópico.

( )Discordo fortemente ( )Discordo ( )Neutro ( )Concordo ( )Concordo fortemente

4. O conhecimento em física consiste em muitos tópicos desconectados.
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( )Discordo fortemente ( )Discordo ( )Neutro ( )Concordo ( )Concordo fortemente

5. Quando resolvo um problema de física, localizo uma equação que usa

as variáveis dadas no problema e coloco os valores.

( )Discordo fortemente ( )Discordo ( )Neutro ( )Concordo ( )Concordo fortemente

6. Não espero que as equações de física ajudem minha compreensão das

ideias, elas são apenas para fazer cálculos.

( )Discordo fortemente ( )Discordo ( )Neutro ( )Concordo ( )Concordo fortemente

7. Eu estudo física para aprender conhecimento que será útil em minha

vida fora da escola.

( )Discordo fortemente ( )Discordo ( )Neutro ( )Concordo ( )Concordo fortemente

8. Se eu �car preso em um problema de física na minha primeira tenta-

tiva, eu geralmente tento descobrir uma maneira diferente que funciona para

solucioná-lo.

( )Discordo fortemente ( )Discordo ( )Neutro ( )Concordo ( )Concordo fortemente

9. Todos são capazes de entender a física se você trabalhar para isso.

( )Discordo fortemente ( )Discordo ( )Neutro ( )Concordo ( )Concordo fortemente

10. Se eu não me lembro de uma equação particular necessária para resol-
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ver um problema em um exame, não há nada que eu possa fazer (legalmente!)

para chegar a ele.

( )Discordo fortemente ( )Discordo ( )Neutro ( )Concordo ( )Concordo fortemente

11. Se eu quiser aplicar um método usado para resolver um problema

de física para outro problema, os problemas devem envolver situações muito

semelhantes.

( )Discordo fortemente ( )Discordo ( )Neutro ( )Concordo ( )Concordo fortemente

12.Se você estiver lendo esta declaração marque a opção discordo forte-

mente.

( )Discordo fortemente ( )Discordo ( )Neutro ( )Concordo ( )Concordo fortemente

13. Ao fazer um problema de física, se meu cálculo der um resultado

muito diferente do que eu esperaria, con�o no cálculo em vez de voltar as

contas do problema.

( )Discordo fortemente ( )Discordo ( )Neutro ( )Concordo ( )Concordo fortemente

14. Na física, é importante perceber o sentido das fórmulas antes que eu

possa usá-las corretamente.

( )Discordo fortemente ( )Discordo ( )Neutro ( )Concordo ( )Concordo fortemente

15. Gosto de resolver problemas de física.

( )Discordo fortemente ( )Discordo ( )Neutro ( )Concordo ( )Concordo fortemente
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16. Aprender Física muda minhas ideias sobre como o mundo funciona.

( )Discordo fortemente ( )Discordo ( )Neutro ( )Concordo ( )Concordo fortemente

17. As habilidades de raciocínio usadas para entender a física podem ser

úteis para mim na minha vida cotidiana.

( )Discordo fortemente ( )Discordo ( )Neutro ( )Concordo ( )Concordo fortemente

18. Passar muito tempo compreendendo de onde provêm as fórmulas é

perda de tempo.

( )Discordo fortemente ( )Discordo ( )Neutro ( )Concordo ( )Concordo fortemente

19. Eu geralmente costumo descobrir uma maneira de resolver problemas

de física.

( )Discordo fortemente ( )Discordo ( )Neutro ( )Concordo ( )Concordo fortemente

20. Os temas de física possuem pouca relação com o que eu experimento

no mundo real.

( )Discordo fortemente ( )Discordo ( )Neutro ( )Concordo ( )Concordo fortemente

21. Há momentos em que resolvo um problema de física em mais do que

uma maneira para ajudar a minha compreensão.
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( )Discordo fortemente ( )Discordo ( )Neutro ( )Concordo ( )Concordo fortemente

22. Para entender a física, às vezes penso em minhas experiências pesso-

ais e relaciono-as com o tema que está sendo analisado.

( )Discordo fortemente ( )Discordo ( )Neutro ( )Concordo ( )Concordo fortemente

23. Quando resolvo um problema de física, penso explicitamente em quais

ideias de física se aplicam ao problema.

( )Discordo fortemente ( )Discordo ( )Neutro ( )Concordo ( )Concordo fortemente

24. Se eu �car preso em um problema de física, não há nenhuma chance

de descobrir, por mim mesmo, como solucioná-lo.

( )Discordo fortemente ( )Discordo ( )Neutro ( )Concordo ( )Concordo fortemente

25. Ao estudar física, eu relaciono as informações importantes com o que

eu já sei, em vez de apenas memorizar a forma como são apresentadas.

( )Discordo fortemente ( )Discordo ( )Neutro ( )Concordo ( )Concordo fortemente
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Apêndice B

Questionário 1

Esta pesquisa tem por objetivo traçar um per�l do alunado do Ensino Médio

do Colégio Estadual Compositor Manacéia José de Andrade e será utilizada

em uma tese de Doutorado em Ensino e História da Matemática e da Física.

1. Informações Socioeconômicas

1.1 Qual sua idade? anos

1.2 Qual sua identidade de gênero?
( ) Masculino

( ) Feminino

1.3 Qual sua cor?

( ) Preta ou parda

( ) Branca

( ) Outros

1.4 Qual o nível de escolaridade de seu pai?

( ) Fundamental incompleto

( ) Fundamental completo

( ) Médio incompleto

( ) Médio completo

( ) Superior incompleto

( ) Superior completo

1.5 Qual o nível de escolaridade de sua mãe?

( ) Fundamental incompleto

( ) Fundamental completo

( ) Médio incompleto

( ) Médio completo

( ) Superior incompleto

( ) Superior completo

1.6 Você já repetiu o ano escolar?
( ) Sim

( ) Não

1.7 Você trabalha?
( ) Sim

( ) Não

( ) Antes dos 14 anos

1.7.1 Com qual idade você começou a ( ) Entre 14 e 16 anos

trabalhar? ( ) Entre 17 e 18 anos

( ) Depois dos 18 anos

( ) Ser independente

( ) Ajudar minha família

1.7.2 Qual dos motivos ao lado é o mais ( ) Adquirir experiência

importante em sua decisão de trabalhar? ( ) Custear cursos

( ) Outros

1.8 Indique sua renda familiar.

( ) Até R$ 800,00

( ) Entre R$ 800,00 e R$ 1600,00

( ) Entre R$ 1600,00 e R$ 2400,00

( ) Entre R$ 2400,00 e R$ 3200,00

( ) Entre R$ 2400,00 e R$ 3200,00

( ) Acima de R$ 3200,00
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1.9 Quais são suas perspectivas em relação ao futuro?

174



Apêndice C

Questionário 2

Esta pesquisa tem por objetivo traçar um per�l do alunado do Ensino Médio

do Colégio Estadual Compositor Manacéia José de Andrade e será utilizada

em uma tese de Doutorado em Ensino e História da Matemática e da Física.

Baseado no referencial teórico das Identidades Racializadas, este questionário

tem por �nalidade identi�car possíveis Recursos Relacionais, Recursos Ide-

acionais e Recursos Materiais a partir da análise das respostas dos estudantes.

1. Você conhece algum(a) físico(a) ou professor(a) de física? Quan-

tos(as)? Qual(is)?

2. Você saberia dar o nome de um(a) físico(a)? Qual?

3. Como está sendo sua experiência com as aulas de física no Ensino

médio?
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4. Como é o seu relacionamento com o(a) professor(a) de física?

5. Você se identi�ca ou admira algum(a) professor(a) da escola? Qual

matéria?

6. Você teve aulas em laboratório?

7. Você já visitou um museu de ciências?

8. Você já leu alguma revista cientí�ca?

9. Você já se interessou por alguma matéria relacionada da ciência (em

jornais, TV, Internet, etc.)?

10. Você já assistiu �lmes cientí�cos?

176



Apêndice D

Metodologia Indireta

NOME: TURMA:

Marque com S aquele que você acredita ser cientista e N para aquele que

você acredita que não seja.
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Apêndice E

Relações matemáticas utilizadas

no CLASS

E.1 Relação matemática da Média

〈x〉 =

n∑
i=1

xi

n

Onde:

(i)〈x〉 é a média.

(ii)xi conjunto de dados, ou seja, o grau (nível de concordância de 1 a 5)

atribuído a cada resposta das(os) estudantes.

(iii)n é o número de participantes da pesquisa.
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E.2 Relação matemática da Variância

s2 =

n∑
i=1

(xi − 〈x〉)2

n− 1

E.3 Relação matemática do Desvio padrão

s =

√√√√√ n∑
i=1

(xi − 〈x〉)2

n− 1
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Apêndice F

Relações matemáticas utilizadas

no teste t de Student

F.1 Hipótese

Diferença entre as médias deve ser suposta inicialmente igual a zero, ou

seja, o oposto do que se deseja-se provar:

H0 : µ = 0

Caso se encontre H1 : µ < 0 (onde µ = µantes−µdepois) o teste é validado.

F.2 O valores crítico utilizados (Apêndice G)

tn−1,critico = t36−1;0,05 = t35;0,05 = 1, 690

tn−1,critico = t36−1;0,1 = t35;0,1 = 1, 306
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F.3 Diferença média

d =
Σdi
n

Onde di é a diferença entre cada par de valores, sendo dado por di =

Xantes −Xdepois.

F.4 Desvio padrão da diferença média

sd =

√
Σd2i − [(Σdi)2/n]

n− 1

F.5 Valor da variável de teste (valor t)

tn−1 =
d

(sd/
√
n)

F.6 Resultados

Comparamos a seguir a variavél teste t com os valores críticos ( para 5%

de signi�cância na categoria Conexões com o Mundo e 10% para as demais

categorias) encontrados na tabela do Apêndice G para as categorias: Cone-

xões com o mundo, interesse pessoal, fazer esforço/fazer sentido, compreen-

são conceitual, conexões conceituais, con�ança para solucionar problemas e

resolução de problemas gerais.

Com 5% de signi�cância o teste só foi aceito para a categoria conexões

com o mundo. Nas categorias interesse pessoal, fazer esforço/fazer sentido,

con�ança para solucionar problemas e resolução de problemas gerais o teste
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falhou para 5% de signi�cância, sendo aceito para 10% de signi�cância. Nas

categorias compreensão conceitual e conexões conceituais o tratamento es-

tatístico exigido pelo teste t de Student indicou que a hipótese nula H0 não

pode ser rejeitada.

F.6.1 Conexões com o mundo

tn−1 = t35 = −1, 971798628 < tn−1,critico = t35;0,05 = −t35;0,95 = t35;0,95 = −1, 690

F.6.2 Interesse Pessoal

tn−1 = t35 = −1, 563814498 < tn−1,critico = t35;0,10 = −t35;0,90 = t35;0,90 = −1, 306

F.6.3 Fazer esforço/fazer sentido

tn−1 = t35 = −1, 675415633 < tn−1,critico = t35;0,10 = −t35;0,90 = t35;0,90 = −1, 306

F.6.4 Compreensão conceitual

tn−1 = t35 = −0, 869072499 > tn−1,critico = t35;0,10 = −t35;0,90 = t35;0,90 = −1, 306

F.6.5 Conexões conceituais

tn−1 = t35 = −1, 299443215 > tn−1,critico = t35;0,10 = −t35;0,90 = t35;0,90 = −1, 306

F.6.6 Con�ança para solucionar problemas.

tn−1 = t35 = −1, 45787662 < tn−1,critico = t35;0,10 = −t35;0,90 = t35;0,90 = −1, 306

F.6.7 Resolução de problemas gerais

tn−1 = t35 = −1, 376323378 < tn−1,critico = t35;0,10 = −t35;0,90 = t35;0,90 = −1, 306
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Apêndice G

Tabela do teste t Student para

valores críticos
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Apêndice H

Entrevistas

As entrevistas realizadas foram classi�cadas em dois grupos: entrevistas

indiretas/informais e entrevistas diretas individuais.

H.1 Entrevistas indiretas/informais

No papel de pesquisador, sempre atento aos depoimentos (conversas li-

vres e/ou opiniões) busquei rastrear informações relevantes (para a pesquisa

social) a partir das declarações das(os) estudantes sobre as questões sociais

e raciais.

Inúmeros depoimentos relacionados aos temas preconceito racial e racismo

anti-negro, assim como os depoimentos enraizados a indícios de complexo de

inferioridade, foram registrados no transcorrer atividades/ações a�rmativas.

Deste modo, esses testemunhos foram adquiridos de maneira indireta e infor-

mal, sem uma estruturação prévia para realização da entrevista. Classi�co

como entrevistas indiretas informais, pois, em inúmeras oportunidades, após

os depoimentos voluntários iniciais, questionamentos relativos aos argumen-

tos eram feitos e as correspondentes respostas gravadas ou anotadas para

análise.

Em algumas atividades realizadas sob o formato de roda de conversas, ou
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seja, em grupo, questionamentos também foram efetuados e as respectivas

respostas registradas e aproveitadas para construção das conclusões perti-

nentes a esta pesquisa.

H.2 Entrevistas diretas individuais

As entrevistas diretas individuais foram estruturadas e realizadas para

melhor compreender as respostas dos estudantes, por exemplo, referentes ao

questionário baseado na metodologia indireta, teste das �carinhas�, que con-

tinha fotos de vinte oito cientistas. Basicamente procurou-se diagnosticar

as posições das(os) estudantes quando colocadas(os) frente às geogra�as hu-

manas raciais distintas. As entrevistas comprovaram que no imaginário da

maioria das(os) estudantes apenas os homens caucasianos estão aptos a exer-

cer a função de cientista. A metodologia utilizada foi comparativa, ou seja,

mostrava-se as(aos) estudantes entrevistadas(os) pares de fotos de cientistas

que constavam no teste e questionava-se os motivos pelos quais as(os) leva-

ram aceitar uma pessoa e recusar a outra como cientista. As respostas dadas

foram gravadas e anotadas. Perguntou-se de maneira direta, por exemplo,

quais os motivos as(os) conduziram a aceitar (89%) o austríaco Erwin Schrö-

dinger como cientista e quais motivos as(os) levaram a refutar (82%) o negro

brasileiro André Rebouças. Os depoimentos apontavam majoritariamente

para a diferença de cor entre os cientistas. Além disso, as análises dos de-

poimentos colhidos � antes das atividades/ações a�rmativas implementadas

� indicaram que uma fração substancial do grupo pesquisado considerava

o homem branco com capacidade intelectual superior ao homem negro e as

mulheres (brancas e negras).

Foram também realizadas entrevistas individuais com o grupo pesquisado

� antes e após o cumprimento das atividades/ações a�rmativas � com a �-

nalidade de veri�car possíveis mudanças de atitude das(os) estudantes frente

à física após participarem das práticas educacionais de caráter afrocentrado.

Veri�cou-se, posteriormente a implementação das atividades/ações a�rmati-

vas, que as respostas dos estudantes indicaram melhorias em suas crenças
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e atitudes frente à física. Resultados qualitativos que foram con�rmados

pela análise dos resultados teste CLASS. Além disso, constatou-se que as(os)

estudantes passaram a conhecer/reconhecer que negras(os)forneceram impor-

tantes contribuições para a ciência.

Do mesmo modo, foram concretizadas entrevistas individuais para vali-

dação do CLASS. Investigou-se, dessa forma se, as(os) estudantes compre-

enderam de maneira satisfatória as a�rmações propostas na diagnose. As

vinte e cinco a�rmações foram relidas e a(o) estudante explicava sua com-

preensão sobre cada uma delas. A validação foi satisfatória, já que as(os)

estudantes não compreenderam apenas a questão onze (11) da diagnose, que

prontamente foi descartada.

Cabe ressaltar, que o grupo que participou da validação � total de 15

estudantes � não foi o mesmo grupo que participou da pesquisa. Em ou-

tras palavras, a validação ocorreu posteriormente a pesquisa, com um novo

grupo de estudantes. As respostas foram gravadas, e estão em processo de

estruturação para serem utilizadas em um futuro artigo sobre o tema.
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