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RESUMO:  

Este trabalho tem por objetivo utilizar o filme “Pantera Negra” para promover a reflexão e 

discussão sobre o racismo. O personagem Pantera negra foi criado por Stan Lee (1922- 

2018) em 1966 e inspirado no líder político Martin Luther king, que lutou pelos direitos dos 

negros nos Estados Unidos. A Marvel faz seus heróis inspirados nos problemas da 

sociedade, e assim o fizeram com Pantera Negra em relação ao racismo. Nos dias atuais 

muitas pessoas realizam piadas e brincadeiras racistas, que se originam, muitas vezes, na 

educação infantil. Devido a isso, o projeto tem como objetivo conscientizar as pessoas, e 

tentar amenizar essas ações, principalmente nas escolas, com aulas que promovam 

raciocínio crítico sobre os problemas sociais. Além disso, intui-se verificar a  diferença do 

racismo dos anos 50 com o racismo atual. A fim de cumprir tais objetivos, primeiramente 

será realizada a seleção de textos, vídeos e filmes que tratem sobre o tema e sejam 

capazes de propor a discussão.  Em seguida, será proposto a introdução do racismo nas 

matérias curriculares, tais como o português, filosofia e história, por exemplo, com o uso de 

charges e tirinhas a respeito do tema. Em seguida, será apresentada a proposta à 

coordenação e, após isso, será feito um questionário como forma de diagnóstico em relação 

ao resultado da introdução do racismo nas matérias escolares. 
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1. INTRODUÇÃO 



 
O racismo  é onde raças ou povos acham que são superiores a outras, 

predominando a discriminação, julgamento e o preconceito exagerado contra  pessoas ou 

grupos por conta de sua raça ou cor, e isso pode ocorrer como Racismo Cultural que eles 

acreditam que existe superioridade entre as culturas existentes, ou como o Racismo 

Comunitarista, onde pensam que  a sociedade é mais importante que o indivíduo em si, e 

isso se torna racista na medida que sempre privilegia a sua comunidade em prejuízo de 

outra.  

Muitos pensam que o racismo é um problema do passado, mas isso é um erro. 

Hoje, muitos negros sofrem ainda mais o preconceito racial, de várias formas, como piadas, 

menosprezo, falta de oportunidade, agressões físicas e psicológicas. Devido a isso, nos 

anos anteriores, pesquisou-se sobre este tema com o propósito de comparar a realidade 

dos anos 50 com o “Pantera Negra”, representado na HQ, onde teve sua primeira aparição 

em 1966. Nesta, T’challa precisa lidar com um dramático problema em Wakanda, território 

que governa, que tornará a tarefa de liderar a nação africana ainda mais difícil, onde um 

grupo terrorista super humano aterroriza a população. T’challa reúne seus cidadãos em 

uma assembleia onde surge um antigo inimigo, Pantera Negra. Contudo, os cidadãos de 

Wakanda juntam seu poder ao do Pantera Negra para enfrentarem um inimigo em comum.  

 Anteriormente o personagem Pantera Negra era visto como um vilão, que fazia 

aparições nos HQs do Quarteto Fantástico. Ao longo do tempo ele foi se  tornando um herói, 

passando a ter o seu prórpio HQ e tornou-se representação da luta do negro desde os anos 

50 até hoje.  

 

Tanto no plano nacional quanto no plano internacional, temos um histórico 
de estereótipos degradantes da figura do negro [...] Quando a gente chega 
em 2018 com a Marvel fazendo o primeiro filme de um super-herói negro, é 
fundamental e muito importante quando pensamos em representatividade 
(SANTOS, 2018).  

 

O movimento Pantera Negra foi uma organização revolucionária fundada por Balery 

Ruley, 1966, surgindo como um grupo que defendia a resistência armada, a opressão dos 

negros. Criado na década de 1960 faziam parte dos movimentos afro-americanos que 

reivindicavam direitos civis a essa parcela da população. Até o momento, os negros não 

possuíam direitos civis em uma série de locais. A organização revolucionária foi fundada 

por Balery Reale e Huey Newton em Outubro de 1966, surgindo como um grupo que 

defendia a resistência armada, a opressão dos negros. Esse movimento nasceu 



 
prometendo patrulhar os bairros dos negros para proteger seus moradores contra violência 

policial.  

Este é um projeto de continuidade e nos anos anteriores foi realizado um 

questionário para evidenciar as atitudes racistas no cotidiano escolar Este ano, pretende-

se pensar em propostas para amenizar esse problema, dentro do ambiente escolar, 

colaborando com a construção de uma sociedade mais igualitária.  

 

foto 1: Martin Luther King Jr 
fonte: https://www.todamateria.com.br/martin-luther-king/ 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Representatividade negra 

A criação do filme do Pantera Negra foi muito importante para a representação do 

negro, dando orgulho e auto estima a essa parte da população, afinal, dá visibilidade a 

cultura e história dos africanos e traz uma reflexão na influência da cultura africana e 

desigualdade no processo de colonização, um dos motivos pelos quais a figura do negro na 

sociedade é mal vista. 

 



 

 
foto 2: Imagem do Filme Pantera Negra  

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Black_Panther_(filme) 

 

        Os negros tiveram uma grande conquista na sociedade quando falamos sobre a 

representação. Tendo como exemplo, o fato de antigamente, serem representados em 

novelas ou filmes, como cargos secundários, como faxineiros, funcionários, etc. Ou até em 

alguns casos que reforçava os estereótipos, como o negro que mora na periferia, ou atua 

em ações criminosas; e a partir do momento em que a Marvel traz um filme com um super-

herói negro, vemos o quanto é importante essa representatividade, afinal, os negros tiveram 

muita luta para que hoje sejam representados de tal forma, assim tambem encontra-se o 

livro da  Dijamila Ribeiro, “O pequeno manual antirracista” que foi publicado no ano de 2019. 

        Foi lido o livro de Djamila Ribeiro, o "Pequeno manual antirracista", no qual é refletido 

o que é feito para combater o racismo, quais são os privilégios da branquitude, além de 

servir como um guia para adentrar debates complexos e com desdobramentos diversos 

          Por fim, os negros tiveram uma grande conquista em relação a sua 

representatividade, hoje em dia o negro esta cada vez mais sendo usado em propagandas, 

revistas, brinquedos como a Barbie, que tem agora bonecas negras, ou até mesmo em 

cargos de poder politico, onde podemos citar o Barack Obama como exemplo, sendo o 

primeiro presidente dos Estados Unidos afro-americano, governando de 2009 a 2017, 

ocupando o cargo de 44.º comandante dos EUA, mas ainda há muito para que os negros 

conquistarem, afinal, o racismo continua presente, apesar de ser menos frequente 

 



 

       
imagem 3: HQ do Pantera Negra 

Fonte: https://www.amazon.com.br/Pantera-Negra-Uma-Na%C3%A7%C3%A3o-Nossos/dp/8542607023 

 

2.1.1 O que já foi feito para amenizar o problema?  

      Deve-se trazer diversidade cultural para dentro das salas de aula, ensinando a 

igualdade entre as raças aos alunos, através de obras e livros, não só isto, como também 

o ensinamento de coisas básicas, como a justiça social. 

 

Da Educação Infantil à Superior, é essencial conhecer e ressaltar o 
protagonismo africano e afro-brasileiro na produção do conhecimento, como 
Dandara, Acotirene, Milton Santos, João José Reis, Muniz Sodré, Conceição 
Evaristo, Chiquinha da Silva, e relacionar esses exemplos positivos a cada 
um de nossos estudantes negros”, aponta Eduardo Oliveira, professor de 
História e Cultura Africana e Afro-brasileira na Universidade Federal  da 
Bahia (OLIVEIRA, apud Centro de Referência em Educação Integral, 2017) 

 

    Acredita-se, por parte do que foi lido, que com a colaboração da sociedade em relação a 

conscientização, seja uma boa forma de evitar tal problema social, que é o racismo, e ao 

mesmo tempo, trazendo a valorização da autoestima dos povos negros, indígenas, entre 

outros. 

   Mas apesar de todos esses problemas, houve um grande progresso na luta contra o 

racismo na sociedade, já foram colocadas algumas leis em prática para a prevenção e 

conscientização do racismo, como por exemplo, a Lei nº 10.639, de 2003, em que obriga 

as instituições de ensino a ensinar a história e Cultura Afro-Brasileira ou a lei Nº 7.716, de 

5 de janeiro de  1989, onde proíbe preconceitos de raça ou cor. Mas mesmo com tais 

normas, ainda há muito a se fazer a respeito de tal problema social. Afinal vivencia-se muito 

o problema, como por exemplo a violência nas escolas e a falta de oportunidades. 



 
 

O último Índice de Inclusão Racial Empresarial (IIRE) mostrou que os negros 
ocupam 4,7% dos quadros de executivos. Nos cargos de gerência, eles 
representam 6,3% do total. Os pretos e pardos são maioria entre os 
aprendizes: 57% do total. Na política, 75,6% dos deputados federais eleitos 
em 2018 são brancos e apenas 24,4% são pretos ou pardos. 
(LISBOA, OLIVEIRA, SOUZA). 

 

 
imagem 4: garoto sofrendo racismo em ambiente escolar                                  
 fonte:https://images.app.goo.gl/AsUUaWUBHnUFuNCD6 

 
2.2 Proposta de intervenção:  

    Desde pequeno, é necessário conversar e desenvolver na criança o entendimento 

de que o racismo é errado, afinal, ninguém nasce sendo racista, a sociedade que traz 

estereótipos e é cheia de preconceitos; por isso, de forma interativa, devemos fazer com 

que a pessoa mostre interesse ao tema abordado (o racismo), possivelmente trazendo o 

conteúdo através de atividades, livros, obras e charges, tudo isso em sala de aula. Com 

isso, além de conscientizar e mostrar que não há nada de errado em ter uma cor de pele 

diferente, estaremos trazendo uma melhor autoestima a quem possui tal diferença. 

     Seria uma boa ideia, conversar com os professores e convencê-los a abordar o problema 

social ao qual se fala, em suas matérias, mesmo de forma indireta, seja através de 

interpretação de textos ou charges sobre o assunto. Ou até mesmo a abordagem direta, 

trazendo uma aula em especial para a conscientização do problema.  

      Tudo isso, deve ser feito logo cedo, quando a criança não tem uma perspectiva, um 

conhecimento de mundo totalmente constituído e para que a mentalidade antirracista seja 

construída logo cedo e corretamente, para que não haja problemas no futuro, afinal, a 

pessoa já possuiria uma maior perspectiva e consequentemente, opiniões difíceis de serem 

mudadas. 

 

https://images.app.goo.gl/AsUUaWUBHnUFuNCD6


 

 
imagem 5: duas crianças de cores diferentes de mãos dadas.                                                                                                         

fonte:https://s2.glbimg.com/cf-kRXSj6kHoXF1-
BYPF2pnmdbw=/620x453/e.glbimg.com/og/ed/f/original/2015/03/20/thinkstockphotos-

139885429.jpg 
 
 

3. OBJETIVO  

Objetivo geral: 

         Mostrar para as pessoas a influência do personagem Pantera Negra na sociedade 

com o racismo em questão, com isso tentar acabar/amenizar o racismo, principalmente 

nas escolas  

Objetivos específicos: 

         Introduzir informações sobre o racismo nas matérias escolares, e conscientizar as 

pessoas sobre o racismo 

  

4. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

        Nos dias atuais muitas pessoas realizam piadas e brincadeiras racistas, que se 

originam, muitas vezes, na educação infantil. Sabendo disso, questiona-se: Como 

conseguir conscientizar as pessoas sobre o racismo por meio das redes sociais? Como 

os professores podem acatar a ideia de introduzir o tema do racismo em suas disciplinas? 

 

 

 

 

5. MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

Este é um projeto de continuidade do ano passado, no ano anterior, lemos o livro Pequeno 

manual antirracista de Djamila Ribeiro, fizemos um questionário no Google Forms para as 

https://s2.glbimg.com/cf-kRXSj6kHoXF1-BYPF2pnmdbw=/620x453/e.glbimg.com/og/ed/f/original/2015/03/20/thinkstockphotos-139885429.jpg
https://s2.glbimg.com/cf-kRXSj6kHoXF1-BYPF2pnmdbw=/620x453/e.glbimg.com/og/ed/f/original/2015/03/20/thinkstockphotos-139885429.jpg
https://s2.glbimg.com/cf-kRXSj6kHoXF1-BYPF2pnmdbw=/620x453/e.glbimg.com/og/ed/f/original/2015/03/20/thinkstockphotos-139885429.jpg
https://s2.glbimg.com/cf-kRXSj6kHoXF1-BYPF2pnmdbw=/620x453/e.glbimg.com/og/ed/f/original/2015/03/20/thinkstockphotos-139885429.jpg
https://s2.glbimg.com/cf-kRXSj6kHoXF1-BYPF2pnmdbw=/620x453/e.glbimg.com/og/ed/f/original/2015/03/20/thinkstockphotos-139885429.jpg


 
turmas do fundamental I, no qual foi solicitado que as crianças determinassem quais eram 

as bonecas mais bonitas, e a maioria considerou a boneca branca como bela.  

Este ano busca-se maneiras de amenizar os problemas detectados, tal como o racismo, 

ainda na infância. Em face disso, esta é uma pesquisa em parte bibliográfica, e para tal, se 

utiliza de sites, livros e artigos para fundamentar o seu texto. A fim de cumprir tais objetivos, 

primeiramente será realizada a seleção de textos, vídeos e filmes que tratem sobre o tema 

e sejam capazes de propor a discussão. Em seguida, esta pesquisa terá uma parte 

experimental, na qual será proposto a introdução do racismo nas matérias curriculares, tais 

como o português, filosofia e história, por exemplo, com o uso de charges e tirinhas a 

respeito do tema, após isso, iremos analisar as respostas e as observações feitas pelos 

alunos e iremos propor discussões sobre o tema.  

Após isso, será feito um questionário no Google Forms, para a turma do 9º ano da manhã 

do Colégio Interativa de Londrina, como forma de diagnóstico em relação ao resultado da 

introdução do racismo nas matérias escolares 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Desde sempre, o negro não foi muito bem representado na mídia. A criação do filme do 

Pantera Negra foi muito importante para a representação do negro. É necessário conversar 

e desenvolver na criança o entendimento de que o racismo é errado, afinal, ninguém nasce 

sendo racista, a sociedade que traz estereótipos e é cheia de preconceitos. Seria uma boa 

ideia, conversar com os professores e convencê-los a abordar o problema social ao qual se 

fala, em suas matérias, talvez trazendo uma aula em especial para a conscientização do 

problema. Apesar de todos os problemas, houve um grande progresso na luta contra o 

racismo na sociedade. Já foram colocadas algumas leis em prática para a prevenção e 

conscientização do racismo, como por exemplo, a Lei nº 10.639, de 2003, em que obriga 

as instituições de ensino a ensinar a história e Cultura Afro-Brasileira ou a lei Nº 7.716, de 

5 de janeiro de 1989, onde proíbe preconceitos de raça ou cor. Mas mesmo com tais 

normas, ainda há muito a se fazer a respeito de tal problema social. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

    Conclui-se, através de pesquisas teórica e prática, que o número de racismo vivenciado 

e sofrido no Colégio e no mundo é significante. Os resultados do questionário apontam que, 

metade das 68 pessoas que o fizeram já o vivenciaram, em sua maioria (61,3%), já ouviram 



 
piadas ou brincadeiras racistas e vivenciam o racismo no seu cotidiano. Além disso 8,9% 

dos entrevistados sentem-se preocupados, com medo ou desconfiados ao ficar perto de um 

negro, desse modo com nossos estudos vamos colocar em prática algumas medidas. 

Realizar algumas aulas abordando o problema social e uma conversa com os professores 

para que coloquem este problema em suas matérias para observamos o efeito e assim 

tentar  
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