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Caros Gestores, Coordenadores Pedagógicos e Professores

     A Divisão de Educação Ambiental e Temáticas apresenta o
segundo Caderno de Atividades com o tema RACISMO. 
        Nele, apresentamos sugestões de atividades que poderão ser
desenvolvidas com os alunos, por meio de textos, vídeos e
reportagens, contextualizando os diversos tipos de racismo e como
estes se encontram em nossa sociedade. 
          O que desejamos com esse segundo Caderno é auxiliar o aluno
no seu desenvolvimento cognitivo e pessoal, oportunizando-o refletir
sobre fatos e ideias, correlacionando os dias atuais com períodos
passados, aprendendo e reaprendendo conceitos, valores, ética,
diversidade e pluralismo, externalizando-os por meio da escrita, a
partir de sua compreensão. 
       O tema em questão se faz necessário porque permeia toda a
sociedade, e a escola, como instituição integrada a sociedade, tem a
responsabilidade de discutir essa temática nos mais diversos
âmbitos do relacionamento humano, promovendo discussões e
reflexões que oportunizem aos alunos possibilidades de mudanças
de paradigmas enraizados na cultura.  
        Recomendamos que as atividades sejam analisadas pela equipe
pedagógica, juntamente com os professores, e as adequem
conforme nível e etapa em que o aluno se encontra.

Bom Trabalho!
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CARO PROFESSOR(A)

          O segundo Caderno visa propor atividades diferenciadas que se
relacionem com o conteúdo a ser trabalhado. Esse tema se assenta
nos seguintes Descritores de Aprendizagem: 
a) A diversidade étnica e as desigualdades sociais: - Caracterizar a
discriminação contra o negro como uma forma de desigualdade social;
- Compreender que a existência de diversidade étnica entre brancos,
negros, índios não significa que apenas um destes segmentos sociais
possui cultura. 
b) - A questão do negro e da violência urbana no Brasil atual: associar
os reduzidos índices de ascensão socioeconômica da população negra
com a existência de discriminação étnica no Brasil atual; avaliar que a
desigualdade socioeconômica derivada do desemprego constitui um
dos fatores geradores do quadro de violência urbana observado no
Brasil atualmente. 
    Objetivos de aprendizagem: promover uma reflexão sobre o
racismo, oportunizando ao aluno expor seus pontos de vista a respeito
do assunto, por meio da defesa de uma opinião fundamentada em
argumentos consistentes.
        Lembramos que as atividades devem ser adaptadas conforme o
nível e a etapa em que seus alunos se encontram.

Toda esta tecnologia que há muito vinha distanciando as pessoas,
agora, mais do que nunca, tem aproximado e facilitado os processos,
pois conta com um “ingrediente” a mais nesta receita deliciosa que é
o ato de educar: O amor. Não este amor fantasioso que
encontramos nos finais felizes das histórias que contamos, mas o
amor verdadeiro destes gigantes que buscam ultrapassar seus
limites e suas dificuldades para oportunizar educação de qualidade
aos seus alunos.

ÉriKa Costa (2020) 
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CARO(A)  ESTUDANTE 

       Para darmos início ao tema, convidamos você a ler a letra da
música “Sampa”. Caso tenha interesse em ouvi-la, acesse o link:
https://www.youtube.com/watch?v=t4pl079t548

VAMOS LÁ!

Alguma coisa acontece no meu coração
Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São
João É que quando eu cheguei por aqui
Eu nada entendi
Da dura poesia concreta de tuas esquinas
Da deselegância discreta de tuas meninas
Ainda não havia para mim Rita Lee
A tua mais completa tradução
Alguma coisa acontece no meu coração
Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida
São João
Quando eu te encarei frente a frente
Não vi o meu rosto
Chamei de mal gosto
O que vi de mal gosto, mau gosto
É que narciso acha feio o que não é espelho (...)
Fonte: LyricFind
Compositores: Caetano Emmanuel Viana Teles Veloso / Elvira Perpinya Brull
Letra de Sampa © Warner Chappell Music, Inc, DistroKid, Terra Enterprises, Inc

     A letra da música nos leva a algumas reflexões: Quando nos
encaramos no espelho, quem somos? Narcisos? Ou Pedro, Maria, João,
Ana, Beatriz, José...  A música “ Sampa” um clássico da Música Popular
Brasileira (MPB), em sua letra trás analogias tão atuais quanto em seu
lançamento na década de 70.

       Nos noticiários “diversos” é frequente lermos ou assistirmos
atrocidades  sobre pessoas, povos e culturas, a partir de critérios
deterministas, onde dividimos, rotulamos, qualificamos ou
desqualificamos o que não nos é espelho, e recaímos no erro de julgar,
tachar, inferiorizar os iguais.
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A Declaração Universal  dos Direitos Humanos em seu art. 1 diz:
"Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos."
No entanto, é comum pessoas terem seus direitos violados pelo

preconceito e pela discriminação.
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Fique por dentro!

Morte de Miguel expõe o racismo
estrutural por trás das desigualdades no
Brasil
Por Laércio Portela em 04/06/2020, 13:45.

A morte de Miguel Otávio Santana da Silva, 5 anos, na terça (4),
expõe sem retoques a brutalidade do racismo por trás das
desigualdades no Brasil. A criança caiu do 9º andas das Torres
Gêmeas, no bairro de São José. centro de Recife, quando
procurava a mãe, a trabalhadora doméstica Mirtes Renata Souza,
que passeava com os cachorros da patroa Sari Gaspar Côrte
Real, esposa do prefeito de Tamandaré, Sérgio Hacker.
Em plena pandemia de coronavírus, Mirtes e Miguel deveriam
estar em casa, protegidos e com o salário integral da mâe
garantido.
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     O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou nesta segunda-feira
(09) dois homens acusados de racismo e injúria racial contra a
apresentadora Maju Coutinho, da TV Globo.
    O juiz Eduardo Pereira dos Santos Júnior, da 5ª Vara Criminal da
Capital Paulista, entendeu que Érico Monteiro dos Santos e Rogério
Wagner Castor Sales utilizaram perfis falsos nas redes sociais para
acessar a página da emissora e proferir injúrias contra a apresentadora
de forma coordenada.
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      A maioria dos que solicitaram ao governo o auxílio emergencial
de 600,00 reais, anunciado à população dos mais vulnerável em
meio à pandemia do coronavírus, é formada de pessoas negras.
      Entre os contemplados até agora, no entanto, a taxa de sucesso
dos não negros é melhor.
      Levantamento feito pelo instituto Locomotiva mostra que, entre
os negros que pediram o auxílio, 74% tiveram o pedido liberado
Essa taxa foi de 81% entre os não negros que fizeram a solicitação.     
       Do grupo total de candidatos ao benefício temporário, 43%
eram negros e 37% não negros.
    A informação é de um estudo mais amplo divulgado nesta
quarta-feira 17, pelo  instituto que mostra como o racismo está
arraigado no Brasil, onde negros ocupam mais posições precária e
com menor renda, mas são menos beneficiados.
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Caso George Floyd

 Morte de homem negro filmado com policial branco com joelhos em
seu pescoço causa indignação nos EUA.
FBI investiga morte em Minneapolis; vídeo filmado por testemunha
mostra George Floyd, de 40 anos, imobilizado no chão, dizendo 'não
consigo respirar', enquanto policial mantém joelho sobre seu
pescoço.
TOPO
Por BBC
27/05/2020 

A morte de um homem negro em Minnesota, nos Estados Unidos,
causou uma onda de indignação depois da divulgação de um vídeo
que mostra um policial branco ajoelhado no pescoço dele.
Nas imagens, colhidas na segunda-feira (25), o homem, identificado
como George Floyd, de 40 anos, reclama e diz repetidamente: "Não
consigo respirar".
Pouco depois, ele parece não se mexer, antes de ser colocado em
uma maca e transferido para uma ambulância.
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É um conjunto de ideias que atribuem uma
inferioridade natural a determinados

grupos em razão da pele, pensamentos,
opiniões,crenças religiosas ou culturais.

Este conceito defende a existência de
uma raça superior a outra.
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O racismo não se limita somente aos
negros,  mas a outras raças e etnias com

indígenas, asiáticos e ciganos.
Os hábitos alimentares, as práticas

culturais e religiosas também são alvo de
preconceitos e discriminações.

Você conhece as formas de racismos que esses outros grupos sofrem?
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Racismo Individual
 
     Esse tipo de racismo se expressa por meio de atitudes
individuais e se caracteriza por causar insultos e rejeição a
uma pessoa que não possui as mesmas características
étnicas que a sua. 
     O racismo individual geralmente acontece em expressões
como: "é preto, mas é limpinho" ou "índio bom é índio
morto" que revelam o profundo desprezo a todo um grupo.

 Existem outros tipos de racismo, 
vamos saber um pouco mais!
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Racismo Institucional
 

     É exercido pelas instituições, como o Estado, a Igreja, as
empresas
privadas e públicas, no qual certos grupos étnicos, como
negros ou índios, são marginalizados e rejeitados, seja direta
ou indiretamente.
     O maior exemplo deste tipo de racismo, ocorrido por um
período que perdurou 46 anos, na África do Sul, é conhecido
como Apartheid, que traduzido, significa separação.
     Esse movimento, criado pelas elites Brancas da época,
proibiam negros de frequentar os mesmos lugares que os
brancos.
     Na luta contra o Apartheid, Nelson Mandela tornou-se um
dos maiores líderes de resistência sul-africana. Ele foi um
dos poucos negros privilegiados da época a ter acesso aos
estudos em boas escolas e ainda conseguiu se graduar em
uma universidade.
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Racismo Ecológico (Ambiental)
 

     As discussões sobre esse tipo de racismo foi mobilizada
em decorrência dos processos de desterritorialização
arbitrária para dar lugares a represas, instalações de eventos
esportivos. Além disso, o racismo ambiental aborda a
maneira como os povos indígenas, populações negras e os
grupos e comunidades pobres são atingidas pelas
consequências da degradação ambiental.

Racismo Cultural
 

     Resulta na crença que existe culturas dominadoras ou
superiores. Podem ser expostos por meio de
crenças, músicas, religiões, idiomas e afins, tudo que englobe
cultura.
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PRECONCEITO E
DISCRIMINAÇÃO,
É TUDO A MESMA
COISA?

 PRECONCEITO: É apenas uma opinião
preconcebida e manifestada racionalmente
pelo livre direito de se expressar e está e de

acordo com convicções de cada ser humano.
 DISCRIMINAÇÃO: faz distinção, rotula as

pessoas pelo seu estereotipo genético e tem
a ver com a discriminação social, racial,

religiosa, sexual e étnica.
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   DESIGUALDADES EM NÚMERO

     As desigualdades raciais são expressadas no número de
homicídios que acontecem na sociedade. Em 2017 foi registrado que
75% das mortes por homicídio eram de pessoas negras e em 2019, o
número de homicídios de mulheres brancas cresceu 4,5%, enquanto
o de mulheres negras cresceu 29,9%. É um número muito alarmante,
e que nem mesmo a diminuição dos casos envolvendo mulheres
brancas, fez com que houvesse diminuição da violência contra a
mulher negra.

 Para maiores informações acesse: http://www.forumseguranca.org.br/wp-
content/uploads/2019/06/Atlas_2019_infografico_FINAL.pdf

SEED
Secretaria de Educação e Desporto

17

http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2019/06/Atlas_2019_infografico_FINAL.pdf
http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2019/06/Atlas_2019_infografico_FINAL.pdf


1.Para ilustrar e aprofundar os conceitos
trabalhados, assista o vídeo RACISMO...
NÃO!!!

     Após assistir o vídeo, pense sobre as informações e as mensagens
veiculadas pelo vídeo e construa um texto de opinião sobre o
assunto.

     A Constituição Federal, em seu Art. 5º, diz que “Todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. A carta também
diz que constitui princípio fundamental da Republica Federativa do
Brasil, promover o bem comum, sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação.
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 AMPLIANDO O CONHECIMENTO

https://www.youtube.com/watch?v=SOlfDYyDfhk&feature=related


2.Protestos realçam divisão racial nos EUA

(UFSC 2015) Os protestos pedindo justiça pela morte do adolescente
negro Michael Rown, 18, assassinado com seis tiros pelo policial
branco Darren Wilson, 28, estão tão “rachados” quanto a segregada
comunidade entre brancos e negros.
Durante o dia, mesmo sob o sol de 35 ºC, famílias inteiras portam
cartazes coloridos e levantam os braços aos gritos de “não atire”
pelas calçadas da avenida West Flosissant, que corta a pequena
Ferguson, de 21 mil habitantes, subúrbio de Saint Louis.

Folha de São Paulo, 10 ago. 2014. A10.
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Pesquise sobre segregação, conflitos e defesa dos direitos de
afrodescendentes do Brasil, saiba quais conquistas foram alcançadas
pelo movimento negro brasileiro.

Para contribuir com sua pesquisa leia o artigo sobre racismo.
Acesse:https://www.infoescola.com/sociologia/racismo/
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3. “Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por
sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas
precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser
ensinadas a amar.” (Unespar 2016).
(Nelson Mandela – citado em: SILVA, Aida M. M. Apresentação. In:
SILVA, Aida M. M.; TIRIBA, Léa (orgs.). Direito ao ambiente como
direito à vida: desafios para a educação em direitos humanos. São
Paulo: Cortez, 2015. p. 08.)

“[...] E de pai pra filho o racismo passa
Em forma de piadas que teriam bem mais graça
Se não fossem o retrato da nossa ignorância
Transmitindo a discriminação desde a infância
E o que as crianças aprendem brincando
É nada mais nada menos do que a estupidez se
propagando
Qualquer tipo de racismo não se justifica
Ninguém explica
Precisamos da lavagem cerebral pra acabar com esse
lixo que é uma herança cultural [...].”
(GABRIEL O PENSADOR. Lavagem Cerebral. Álbum: Gabriel O
Pensador. Sony Music, 1993. CD.)

Após a leitura desses dois textos observamos que o racismo é um
processo histórico, o que você estudante sugere para que esse
processo seja convertido em tolerância racial?

SEED
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(UNICENTRO) “Quando se menciona o trabalho escravo no Brasil, a
primeira lembrança é a da escravidão negra. Realmente, foi ela a
mais marcante, a mais longa e terrível; mas o trabalho escravo se
inicia no Brasil com a escravidão indígena” (Tomazi, Nelson Dácio
(coordenador). Iniciação à Sociologia. São Paulo: Atual, 2000, p.62). 
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4.Guerra dos Manaus
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Pesquise os conflitos, as lutas que aconteceram e acontecem nas
comunidades indígenas do estado de Roraima.

Acesse o link e conheça mais sobre a Guerra dos Manaus, os
conflitos e a revolução contra a escravidão.
\https://conhecimentocientifico.r7.com/guerra-dos-manaus-
conheca-a-revolucao-dos-indios-contra-a-escravidao/

https://www.youtube.com/watch?v=SOlfDYyDfhk&feature=related
https://conhecimentocientifico.r7.com/guerra-dos-manaus-conheca-a-revolucao-dos-indios-contra-a-escravidao/


DICAS
10 FILMES IMPORTANTES SOBRE
RACISMO E CONSCIÊNCIA NEGRA

1. À Espera de Um Milagre (1999)
2. Infiltrado na Klan (2018)
3. Fruitvale Station (2013)
4. Green Book (2018)
5. 12 Anos de Escravidão (2013)
6. Histórias Cruzadas (2011)
7. Cidade de Deus (2002)
8. Selma - Uma Luta Pela Igualdade (2014)
9. Django Livre (2012)
10. Mississippi em Chamas (1988)

SEED
Secretaria de Educação e Desporto

22

https://canaltech.com.br/cinema/filmes-importantes-sobre-racismo-consciencia-negra-155469
https://canaltech.com.br/cinema/filmes-importantes-sobre-racismo-consciencia-negra-155469/
https://canaltech.com.br/cinema/filmes-importantes-sobre-racismo-consciencia-negra-155469/
https://canaltech.com.br/cinema/filmes-importantes-sobre-racismo-consciencia-negra-155469/
https://canaltech.com.br/cinema/filmes-importantes-sobre-racismo-consciencia-negra-155469/
https://canaltech.com.br/cinema/filmes-importantes-sobre-racismo-consciencia-negra-155469/
https://canaltech.com.br/cinema/filmes-importantes-sobre-racismo-consciencia-negra-155469/
https://canaltech.com.br/cinema/filmes-importantes-sobre-racismo-consciencia-negra-155469/
https://canaltech.com.br/cinema/filmes-importantes-sobre-racismo-consciencia-negra-155469/
https://canaltech.com.br/cinema/filmes-importantes-sobre-racismo-consciencia-negra-155469/
https://canaltech.com.br/cinema/filmes-importantes-sobre-racismo-consciencia-negra-155469/


No Brasil existe uma carta magna, uma lei maior que rege a vida do país e que
esta carta é a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

 O racismo é previsto em lei especifica, a 7.716/1989.

O racismo é um crime contra a coletividade e não contra uma pessoa ou
grupo específico.

 Pode se caracterizar racismo dizer: “todos os negros são macacos” ou recusar
o acesso de uma pessoa por sua cor ou raça a estabelecimentos comercial ou
elevador de um prédio?

 O crime de racismo é inafiançável e imprescritível.

 A pena vai de uma três anos e multa.
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     Desenvolvendo ações na sua casa com essa temática, seu
professor poderá inscrever seu trabalho nas modalidades
oferecidas pela Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente -
OBSMA  da Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ. 
     Converse com seu professor para maiores informações. 
  Os autores dos trabalhos vencedores na etapa regional
poderão participar dos eventos programados e da cerimônia de
premiação a ser realizada na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de
Janeiro, em data a ser definida.
   A Fiocruz custeará as despesas de viagem, hospedagem e
alimentação de um professor e de um aluno representantes por
trabalho.

https://olimpiada.fiocruz.br/

Para conhecer mais, acesse o site da  OBSMA no link abaixo:
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