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Só um adendo, 
professor Gilberto: 

por muito tempo, 
houve mesmo o 

"sonho iluminista" de 
impor a todos uma 
homogeneização 

cultural. Em nome 
da igualdade de 

direitos e 
oportunidades, 
defendia-se o 

desaparecimento 
da diferença. 

Até porque 
inicialmente a 
invenção das 

raças se deu por 
meio da indicação 

das diferenças 
entre os seres 
humanos, e isso 
gerou um medo 

inconsciente 
do outro, do 

diferente, 
que deve ser 
controlado, 

anulado. 

Ok. Vou 
repetir a pergunta que a 

colega f�z para que todos 
ouçam: E possível acabar 

com a diferença? 
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Se faz um 
simulacro do outro, 

mantendo-o no 
ridículo para que 

eu reforce em mim 
mesmo a boa imagem 

que faço de mim. 

As 
tentativas de 

anular a diferença 
acabam levando à 

colonização e à 
anulação do outro; na 
tentativa de acabar 

com a diferença, 
destrói-se o 

outro. Isso pode 
ocorrer de três 

maneiras: 

E a mais extrema: 
drasticamente se 
elimina o outro. 

É importante 
dizer que existem 

vários estudos 
sobre a temática 

que percorrem 
caminhos distintos. 

No nosso caso, 
entendemos que 
essa história de 
apenas aceitar a 
diferença pode 
carregar um ... 
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Boa 
pergunta! 

A primeira 
coisa é entender 

que diferença não 
é o mesmo que 
desigualdade. 

Educacionalmente 
falando, os termos 

são distintos, porém, 
se o entendermos 
como sinônimos, 
somos levados a 
acreditar que as 

diferenças devem 
acabar. 

Na tentativa de 
transformar o 
outro, anulando 
o que ele tinha

dele mesmo.

Por isso não 
devemos pensar 

no desaparecimento 
da diferença, mas em 

compreender as relações 
de poder envolvidas em 

sua formação e lutar 
para manter, ao mesmo 
tempo, as diferenças 

e a igualdade. 

... "bom-samaritanismo" 
que serve para 

encobrir e perpetuar 
a,própria desigualdade. 
E preciso ir mais fundo 
e compreender toda a 
lógica por trás disso. 
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Veiga-Neto 
nos ajuda nesse 

entendimento ao afirmar 
que o racismo é não apenas 

a rejeição do diferente, mas 
a obsessão pela diferença, 
entendida como aquilo que 

contamina a pretensa 
pureza, sendo vista 
como uma mancha 

Para finalizar, a 
resposta da questão: 
não devemos pensar 

em acabar com a 
diferença, mas 

em tratá-la como 

no mundo. 

questão política. Antes de respeitar 
e admitir a diferença, 
precisamos pensar em 

como a diferença é 
ativamente produzida! 

---UUI�-----��---� 

Bem, com essa brilhante fala, 
encerramos nosso seminário! 

Obrigado pela participação de 
todos, especialmente dos meus 

alunos, que participaram 
ativamente. 
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É UMA 
LUTA DE TODOS, 

A VIOLÊNCIA NÃO É 
SOMENTE SIMBÓLICA, 

ELA SE CONCRETIZA EM 
SÉCULOS DE DOMINAÇÃO 

VIOLENTA. 

o 
C) 
o 

11 

11 Sem i ná r i o 1 

FOI O OPOSTO DO 
QUE EU ESPERAVA! 

QUE ATIVIDADE 
INTERESSANTE ... 

'-----= 
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PRECISAMOS 
APONTAR E NOMEAR 

AS PRÁTICAS RACISTAS, 
CONFRONTAR ESSAS 

ATITUDES COM 
CONHECIMENTO. 



Estou muito feliz com o 
engajamento dos alunos, 
acho que plantamos uma 

semente importante nesta 
noite ... 

Sim, vamos! 
Pensei no seguinte: 
podemos organizar 

uma atividade ... 

Concordo com 
você, Gilberto! 

Gostei muito! 
Entender o problema 

do racismo com 
honestidade é tirar a 

venda que nos cega e criar 
espaços de resistência 

contra ele. 

É necessário alimentar 
a esperança de que dias 
melhores virão e que as 
desigualdades ao menos 

possam ser amenizadas e 
corrigidas. Obrigado pela 

parceria nesse projeto! 
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O único problema 
desse seminário de 
hoje é que acabou. 

Também gostei muito! 

Nossa esperança é 
apoiada em consciência 
e ação crítica. Esse é o 

diferencial. Vamos pensando 
em outros eventos ... 



Tive uma conversa com o 
Nelson que também foi uma 
aula ... O preconceito de ter 

preconceito fez com que não 
olhasse para as minhas 
próprias atitudes. Você 

me perdoa, Amando? 

Aliás, nós 
participamos de um 
grupo de estudo e 

debate sobre obras 
de autores negros, 

nele vemos a própria 
história do Brasil sob 

outra perspectiva. 
Quer participar? 

Está convidado! 

Então aguardo 
você no nosso 
grupo semana 

que vem! 

Se a educação sozinha não transforma a 
sociedade, sem ela tampouco a sociedade 
muda" (Paulo Freire) 
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Adolfo, o ódio é um fardo muito 
pesado para eu carregar. Fico 

feliz que reconheça suas atitudes, 
mas o importante agora é continuar 
nesse caminho, questionando suas 

ideias, se desconstruindo e 
reconhecendo seus privilégios. 

Quero sim! 
Reconheço minha 

ignorância e quero 
combatê-la 



ALGUMAS CONSIDERAÇOES 

Com a leitura da História em Quadrinhos (HQ) A invenção das raças,' colonialidade e 

flcc1ona!tdade, produto da pesquisa de mestrado intitulada Não pensei mas olhe! Os catistas negro� 

vimos alguns pontos importantes, dentre os quais destaco alguns: o primeiro relaciona-se à in

venção das raças como produção, ou seja, algo que não pode ser visto no ambiente escolar de 

forma naturalizada. Como vimos, a invenção das raças se deu por meio da indicação das 

diferenças, que gerou o medo do outro, do diferente, que deve ser evitado e subjugado. No 

entanto, o problema não são as diferenças, não podemos cair na armadilha de discursar sobre 

"acabar" com as diferenças, pois isso implicaria propor uma homogeneização. O problema são as 

desigualdades que a sociedade racializada produz e reproduz: esse é o objetivo da luta 

antirracista. 

Segundo, a democracia racial quer nos fazer acreditar que não há racismo e discriminação 

racial no Brasil, no entanto, os estudos e estatísticas mostram uma grande desigualdade entre 

brancos e negros no Brasil. Isso se deve a alguns fatores, os quais não abordaremos 

profundamente, mas especialmente em razão da inércia do governo ao criar medidas para 

reintegração dos ex-escravizados na sociedade brasileira. Nesse sentido, as cotas raciais podem 

não ser a panaceia, mas atuam no sentido da desracialização de elites intelectuais e econômicas 

majoritariamente brancas. 

Terceiro, há também um discurso muito comum nos ambientes escolares que se limita a 

apelar para a humanidade, a caridade, no sentido de "tolerar" os diferentes 

(multiculturalismo bom-mocista) que levam a um caminho oposto ao imaginado, pois 

tolerar implica uma hierarquização. É importante questionar, investigar e compreender a 

invenção dessas diferenças, a invenção das raças e sua consequente hierarquização com vistas 

a desconstruir as práticas que 
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alimentam e reforçam o racismo estrutural no qual estamos submersos. Em outras palavras, é 

importante questionar o porquê de se dizer que algo é verdadeiro e quais os acordos e os 

interesses envolvidos que declararam que isso é uma verdade. 

Por último, a crítica pós-estruturalista mostra que não há uma verdade, mas sim múltiplas 

configurações construídas por nós, as quais chamamos de verdade. Nessa visão, não há uma 

base para se firmar, não há um ponto de repouso, a luta é constante e para sempre. A liberdade e 

a felicidade estão nessa "possibilidade de permanentemente pensar, criticar e tentar 

mudar - dia a dia, hora a hora - o que é dito sobre o mundo e o que é feito no mundo" 

(VEIGA-NETO, 1996, p, 170)1. Nesse caminho que seguimos"' 

1 VEIGA-NETO, Alfredo. A didática e as experiências de sala de aula: uma visão pós-estruturalista. 

Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 21, n. 2, p, 161-175, jul/dez, 1996, Disponível em: 

< h t t  p s :  //s e e r ,  u f r g s ,  b r /e d u c a  c a o e r e a I i d a  d e /  a r t  i c I e /v i  e w / 71 6 2 2 / 4 O 6 2 5 >, 

Acesso em: 07 out 2 019, 
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REFERENCIAS AS INFORMAÇOES APRESENTADAS 
PELOS PERSONAGENS- TEXTOS UTILIZADOS. i ,11 

Olá, leitor! Apresentamos abaixo as referências dos textos utilizados para a construção 
dos personagens na ordem em que os conceitos aparecem no texto. As leituras abaixo 
ajudam a ampliar os conceitos trazidos pelos personagens. Sinta-se convidado a buscar 

mais informações sobre: 

1. ESCRITA DE "RAÇAS" ENTRE ASPAS:
GUIMARÃES, Antônio Sérgio A. Classes, raça e democracia. São Paulo: Editora 34, 
2002. 

2. IMAGEM QUE AINDA NOS PRENDE:
WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Tradução: José Carlos Bruni. 
São Paulo: Nova Cultural, 1999. (Coleção Os Pensadores). 

3. CENSOS DE PORTUGAL SEM DISTINÇÃO ENTRE AS RAÇAS:
BARRIO, Francisco. A partir de 2021 o censo de Portugal pedirá a raça. El País, Madri, 
08 set. 2017. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2017 /09/06/intemacional/ 
1504711344 406302.html>. Acesso em: 02 out. 2019. 

4. RAÇA COMO CATEGORIA POLÍTICA NECESSÁRIA PARA
RESISTENCIA CONTRA O RACISMO: 
GUIMARÃES, Antônio Sérgio A. Classes, raça e democracia. São Paulo: Editora 34, 
2002. 

5. LIBERTAR O BRANCO DE SUA BRANQUITUDE E O NEGRO DA
NEGRITUDE: 
F ANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Tradução: Renato da Silveira. 
Salvador: EDUFBA, 2009. 

JESUS, Camila Moreira. Branquitude X branquidade: uma análise conceituai do ser 
branco. Disponível em: <http://www3.ufrb.edu.br/ebecult/wp-content/uploads/2012/05/ 
Branquitude-x-branquidade-uma-ana-%C3%83%C3%85lise-conceitual-do-ser
branco-.pdf>. Acesso: 01 set. de 2019. 

6. SER BRANCO COMO AFIRMAÇÃO POLÍTICA:
KILOMBA, Grada. O racismo é uma problemática branca. ln: RIBEIRO, Djamila. 
Quem tem medo do Feminismo Negro? São Paulo: Companhia das Letras, 2018. p. 
108-112.

7. COLONIALISMO E COLONIALIDADE:
MALDONADO-TORRES, Nelson. Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al 
desarrollo de un concepto. ln: CASTRO-GÓMEZ, S.; GROSFOGUEL, R. (Orgs.) El 
giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo 
global. Bogotá: Universidad Javeriana-Instituto Pensar, Universidad Central - IESCO, 
Siglo del Hombre Editores, 2007. p. 127-167. 
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8. EUROPEUS E CIVILIZAÇÕES DIFERENTES:
JUNIOR, Wilmo Ernesto Francisco. Educação Anti-Racista: reflexões e contribuições 
possíveis ao ensino de ciências e de alguns pensadores. Ciência & Educação, Bauru, v. 
14, n. 3, p. 397-416, 2008. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v14n3/a03v14n3.pdf>. Acesso em: 07 out. 2019. 

9. FÓRMULA DAS RAÇAS PARA DOMÍNIO:
LEITE, D. M. O caráter nacional brasileiro: história de uma ideologia. 3 ed. Pioneira: 
São Paulo, 1976. 

10. BRASIL E INTERNET - PESQUISA MOSTRA QUE É UM DOS
PAÍSES MAIS RACISTAS DO MUNDO: 
MARTÍN, María. A internet chegou para provar que somos um dos países mais racistas 
do mundo. El País, Madri, 15 jun. 2016. Disponível em: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2016/05/10/politica/1462895132_579742.html>. 
Acesso em: O 1 out. 2019. 

11. CRIMINOLOGIA BRASILEIRA INSPIRADA EM LOMBROSO:
GÓES, Luciano. A "tradução" de Lombroso na obra de Nina Rodrigues: o racismo 
como base estruturante da criminologia brasileira. Rio de Janeiro: Revan, 2016. 

12. DIETA UNILATERAL:
Tamayo-Osorio, C. A colonialidade do saber: um olhar desde a Educação Matemática. 
Revista Latinoamericana de Etnomatemática, Pasto, v. 10, n. 3, p. 39-58. Disponível 
em: <http://www.revista. etnomatematica. org/index. php/Rev LatEm/ article/view / 
475/409>. Acesso em: 07 out. 2019. 

13. PERIGO DA HISTÓRIA ÚNICA:
ADICHIE, Chimamanda Ngozi. O perigo de uma história única. Tradução: Julia 
Romeu. 1 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2019. 

14. RACISMO REVERSO:
DOUGLAS, William; SILVA, Irapuã Santana do Nascimento da. Não existe monopólio 
sobre racismo, tampouco o "racismo reverso". Geledés, São Paulo, 31 ago. 2017. 
Disponível em: <https://www.geledes.org. br/nao-existe-monopolio-sobre-racismo
tampouco-o-racismo-reverso/>. Acesso em: 03 out. 2019. 

15. DESIGUALDADE ENTRE NEGROS E BRANCOS:
GOMES, Irene; MARLI, Mônica. IBGE mostra as cores da desigualdade. Revista 
Retratos, Agência IBGE Notícias, Rio de Janeiro, 11 mai. 2018. Disponível em: 
<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/ 
noticias/21206-ibge-mostra-as-cores-da-desigualdade>. Acesso em: 03 out. 2019. 

16. DIFERENÇA DE DISCRIMINAÇÃO PARA INJÚRIA:
A VIZ, Raphael. Racismo e Injúria Racial. Diferença. Disponível em: 
<https://www.diferenca.com/racismo-e-injuria-racial/>. Acesso em: 25 set. 2019. 

17. CASO ELLWANGER:
STF nega Habeas Corpus a editor de livros condenado por racismo contra judeus. 
Supremo Tribunal Federal, Brasília, 17 set. 2003. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/porta1/cms/verNoticiaDeta1he.asp?idConteudo=61291>. Acesso 
em: 01 out. 2019. 

35



18. JÁ OUVI ESSA HISTÓRIA ANTES - SOBRE SER CHAMADO DE
"PALMITO": 
RIBEIRO, Djamila. Falar em racismo reverso é como acreditar em unicórnios. ln: 
__ . (Org.). Quem tem medo do Feminismo Negro? São Paulo: Companhia das 
Letras, 2018. p. 41-43. 

19. TRÊS CONCEPÇÕES DE RACISMO:
ALMEIDA, Sílvio Luiz de. Racismo Estrutural. Coordenação: Djamila Ribeiro. São 
Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019. (Coleção Feminismos Plurais). 

20. ESTUDO QUE MOSTRA QUE AS DESIGUALDADES
CRESCERAM: 
LAPORTA, Taís. Disparidade de renda cresceu entre brancos e negros em 5 anos, 
mas caiu entre homens e mulheres. Gl - Economia, Rio de Janeiro, 19 abr. 2019. 
Disponível em: <https :// g 1. globo. com/ economia/noticia/2019 /04/ 19 / disparidade-de
renda-cresceu-entre-brancos-e-negros-em-5-anos-mas-caiu-entre-homens-e
mulheres.ghtml>. Acesso em: 01 set. 2019. 

21. ALGUNS NEGROS REJEITAM BRANQUITUDE:
RIBEIRO, Djamila. Falar em racismo reverso é como acreditar em unicórnios. ln: 
__ . (Org.). Quem tem medo do Feminismo Negro? São Paulo: Companhia das 
Letras, 2018. p. 41-43. 

22. POSTURA BRANCA DE SALVADOR OU INTERMEDIÁRIO DA
CAUSA: 
BIKO, Steve. Escrevo o que eu quero. Tradução: Grupo Solidário São Domingos. São 
Paulo: Ática, 1990. 

23. IDENTIDADE: ESSENCIALISMO X NÃO ESSENCIALISMO:
SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.); HALL, Stuart; WOODW ARD, Kathryn. Identidade e 
diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 15 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 

24. PRIMEIRA FEDERAL A ADOTAR COTAS:
VELOSO, Serena. Aprovação das cotas raciais na UnB completa 15 anos. UnB 
Notícias, Brasília, 06 jun. 2018. Disponível em: <https://noticias.unb.br/publicacoes/76-
institucional/2319-aprovacao-das-cotas-raciais-na-unb-completa-15-anos>. Acesso em: 
14 out. 2018. 

25. "VIDAS NEGRAS IMPORTAM!":
Vidas Negras: pelo fim da violência contra a juventude negra no Brasil. Vidas Negras, 
Nações Unidas. Disponível em: <http://vidasnegras.nacoesunidas.org/>. Acesso em: 01 
out. 2019. 

26. NELSON MANDELA - ENSINAR A AMAR:
MANDELA, Nelson. Um longo caminho para a liberdade. Tradução: Victor Antunes. 
São Paulo: Planeta, 2012. 

27. EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA - RAÇA COMO MODO ANALÍTICO:
GUIMARÃES, Antônio Sérgio A. Classes, raça e democracia. São Paulo: Editora 34, 
2002. 

28. RECORTE DO IPEA:
IPEA - Igualdade Racial. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Anexo Estatístico 
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2012. 
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