
CONFORME PORTARIA N°01 DE 19/03/2020 E CIRCULAR GAB SE N°023/20 (ORIENTAÇÕES TELETRABALHO)  

EXPOSIÇÃO NEGRO DRAMA 
PERCEPÇÕES, SENTIMENTOS E (DE)CLAMAÇÕES  

 

Queridos alunos, 

Temos observado uma onda de violência relacionada ao preconceito e 

racismo, acontecendo em vários países e também no Brasil. Nessas últimas 

semanas, vimos também uma onda de manifestações antirracistas.  Pesquisamos 

textos, leis, definições, estudamos e discutimos muito sobre esse tema que está 

tão presente no nosso cotidiano, principalmente, nas periferias. Homens e 

Mulheres, Idosos e Jovens, Meninos e Meninas: pardos, pretos e pobres. Somos 

todos segregados de direitos e oportunidades. Vivemos isso todos os dias na cor 

da nossa pele: NEGRO DRAMA. 

Precisamos nos conscientizar que está em nossas “mãos” a possibilidade 

de mudança dessa realidade. Precisamos acreditar, lutar e promover ações que 

favoreçam a igualdade, fraternidade e liberdade, compreendendo que todos – 

nós - pertencemos a uma única raça: Humana !!! 

Sigamos o caminho da Educação. Eduquemos nossos filhos para que se 

tornem cidadãos solidários e que cobrem das autoridades as correções e 

aplicações das leis promovendo uma sociedade justa para todos. 

     Percebemos nas produções de cada um de vocês o nosso desejo de mudança, 

o grito de todos, numa única voz: 

(...) 

Histórias, registros 
Escritos 

Não é conto 
Nem fábula 

Lenda ou mito 
Não foi sempre dito 

Que preto não tem vez 
Então olha o castelo e não 

Foi você que fez (...) 
Sou exemplo, de vitórias 



Trajetos e glórias 
(...) 

Negro Drama 

Canção de Racionais MC’s 

Convidamos todos vocês a apreciarem a exposição Negro Drama - de todos, nós, 

da EMEB Cora Coralina! 

Professora Simone Dirce dos Santos Anjos 

Salve a todas e todos! 

Nesse 15º caderno de atividades, nós do Cora Coralina, erguemos nossas 

vozes na denúncia contundente do racismo que sangra nossa sociedade desde os 

primórdios de sua fundação, como disseram os Racionais na música Negro Drama 

que dá nome a esse projeto: “ 

“Desde o início 
Por ouro e prata 

Olha quem morre 
Então veja você quem mata 

Recebe o mérito, a farda 
Que pratica o mal 

Pra quem vive na guerra 
a paz nunca existiu” 

 

Porém, apesar da longa duração, o racismo não é natural, mas sim cultural. 

Ou seja, é construído, ensinado e aprendido cotidianamente. Assim, da mesma 

forma ele pode ser combatido através de ações diversas e a escola pública é um 

espaço privilegiado para discuti-lo, compreendê-lo e combatê-lo sem descanso.  

Os trabalhos aqui apresentados são fruto de muita reflexão feita a partir 

de experiências vividas e da opressão sentida na pele por nós que, ainda 

carregados de esperança seguimos acreditando na possibilidade de um mundo 

menos injusto e menos desigual. 

É Tudo Nosso! 

Professor Leandro Barbosa Gouveia 

 

 



MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DE MARCIA LIMA – 6ªA 

 

 

 

 

 



  RELATO PESSOAL DE JAILTON – 6ªA 

RACISMO E PRECONCEITO 

Eu passei por dois momentos muito difíceis por conta do racismo ou 

preconceito na minha adolescência.  

Eu tinha uma amiga, ela e a família dela de cor branca, eu e minha 

família de cor negra. Eu e ela começamos a namorar, aí começou 

uma perseguição, uma enxurrada de ofensas de todos os tipos que 

vocês possam imaginar. Vários apelidos, um dos que a mãe dela 

mais me chamava era de Zé Macaco. Isso durou uns cinco ou oito 

meses, nos éramos muito jovens é acabamos cedendo à pressão.  

Até hoje, tenho contato com ela, só com ela.  

Uma outra vez recente eu trabalhando no banco, uma senhora 

insatisfeita com a porta giratória passou aproximadamente uns cinco 

minutos me xingando em um vocabulário mas muito baixo, mas muito 

baixo mesmo, que até eu tenho vergonha de reproduzir tantas 

baixaria.  

Na hora me deu muita raiva, a vontade era de sacar minha arma e 

disparar sobre ela, mas me controlei, respirei, meus colegas de 

trabalho vendo aquela cena horrível se aproximaram e ameaçaram 

dar ordem de prisão a ela.  

A gente do banco levantou-se de onde estava atendendo um outro 

cliente, fez uma pergunta a ela; lembro até hoje: ela perguntou o que 

esse homem te fez pra ti deixar com ódio nesse momento.  

Já tinha si formado um grande tumulto e os clientes que estavam 

próximos, alguns me dando parabéns pelo meu controle da situação, 

outros me aconselhando a fazer um boletim de ocorrência contra a 

mesma que eles iriam ser minha testemunha.  

Cheguei em casa e contei pra minha esposa e meus filhos, ela me 

abraçou e chorou agradecendo a Deus por eu não ter feito uma 

besteira. Só assim percebi que tinha agido corretamente.  

 

 

 

 



MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DE GRAZIELA ALESSANDRA – 7ªA 

 

  RELATO PESSOAL DE TATIANA ARAÚJO – 7ªA 

SOMOS TODOS IGUAIS 

Essa sou eu na foto, que foi tirada em 

1991 em um momento na minha vida 

aonde tive que aprender a ser forte... 

Antes mesmo de sofrer com o racismo, 

eu já sentia a dor de ver uma pessoa que 

amava muito passar por isso. A minha 

mãe era uma negra linda que sempre 

relatava para mim e minha irmã a 

desigualdade que sofria na porta do 

colégio onde estudávamos, ela e o meu pai se esforçava para pagar 

um colégio particular para nós e ela contava que sempre na porta da 

escola, as mães sempre conversavam sobre os seus filhos, e ela 

sempre era deixada de lado por algumas mães. 

Quem diria que um dia eu iria passar pelo que ela passou... 

A minha mãe faleceu e com isso tivemos que ir para uma escola 

pública, aonde as outras crianças zombavam do meu cabelo, eles me 

chamavam de cabelo de bombril, cabelo pixaim, Djavan e entre 

outros... 



Foi em uma fase difícil porque tinha acabado de perder a minha mãe. 

Eu não soube lidar com a situação, tive vontade de me matar, eu 

tinha ódio daqueles que me xingavam, eu tinha mágoa, eu comecei 

a bater neles e comecei a desgostar dos estudos. 

Eu não me aceitava me achava feia, vivia com o cabelo prezo e esse 

sentimento claro que interferiu muito na minha vida.  

Hoje eu conto  porque superei isso,  quando lembro vejo o quanto 

forte fui de não ter obedecido esse pensamento de morte, fiz e  ainda 

faço um tratamento espiritual em uma igreja aonde  aprendi a perdoar 

a me amar e aprendi que NÃO se deve fazer mal a quem fez a você,  

eu estaria sendo igual ou até pior que eles, hoje eu sei que nenhuma 

pessoa tem o direito de menosprezar a outra, 

Somos todos iguais. 

 

MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DE ROSANGELA CRISTINA – 7ªA 

PORQUE SOMOS TODOS IGUAIS. DIGA NÃO AO PRECONCEITO! 
RESPEITO E AMOR NÃO TEM COR 

 

 

 



MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DE REGINALDO DOS SANTOS – 6ªB 

Esta história fala de uma pessoa negra, que viveu sua vida na roça e veio para cidade 
tentar uma vida melhor. Mas encontrou muitos não há vagas, mesmo quando elas 
existiam. 
 

 

 

MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIA REGIS – 6ªB 

 



MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DE NIKOLAS DA SILVA OLIVEIRA – 6ªB 

 

 

MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DE ANA LÚCIA BARCELAR – 7ªA 

 



MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DE ALEX DA SILCA CHAGAS – 6ªB 

TIRE SEU RACISMO DO CAMINHO QUE EU QUERO PASSAR COM MINHA COR 

 

 

 

MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DE MÁRCIA CONCEIÇÃO – 6ªB 

O FIM DA ESCRAVIDÃO, MAS NÃO DO RACISMO 

 

 



POESIA DE EVA MARIA DOS SANTOS – API 

 

POESIA  DE MARCILENE – 8ªA 

OLHOS MAREJADOS 

 

VEJO NOS SEUS OLHOS MAREJADOS 
O MEDO DISFARÇADO. 

MEDO DA MORTE QUE CHEGA, PORQUE SUA PELE É NEGRA. 
 

VEJO NOS SEUS OLHOS MAREJADOS 
A DOR DO QUE LHE FOI ROUBADO. 

SUA DIGNIDADE, SUA LIBERDADE, SUA HONRA E, SUA VIDA O DIREITO DA DESPEDIDA 
 

VEJO NOS SEUS OLHOS MAREJADOS 
O SONHO NÃO ALCANÇADO, O PEDIDO DE SOCORRO, DE AJUDA DE UM APOIO. 

 

VEJO NOS SEUS OLHOS MAREJADOS 
A ESPERANÇA DE MUDANÇA, DE UMA VIDA COM RESPEITO DE SER VISTO SEM 

PRECONCEITO. 
 

VEJO NOS SEUS OLHOS MAREJADOS 
OS DIAS MELHORES QUE VIRÃO, ONDE NÃO DESPREZARÃO A COR DO SEU IRMÃO. 

 

ENTÃO VEREI SEUS OLHOS MAREJADOS 
PELO SONHO ALCANÇADO, DO RESPEITO DESEJADO, SER ENTÃO MANIFESTADO. 



MANIFESTAÇÃO DE GILEUZA – 8ªA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARÓDIA  DE GILEUZA – 8ªA 

PARÓDIA DO POEMA “NO MEIO DO CAMINHO” DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DE CÍCERA – 8ªA 

 
 

 

 

 

 



POESIA  DE CÍCERA – 8ªA 

 

 



PARÓDIA DE LILLIANY – 8ªA 

 

 
 

 

 

 

 

 



MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DE LILLIANY – 8ªA 

 
 

MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DE ALESSANDRA PAULA – 8ªA 

 



  MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DE KAILANE – 8ªA 

 

MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DE VITOR – 8ªA 

 
 



  MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DE LUZIA – 8ªA 

 
 

 
 

 



MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DE VITÓRIA – 8ªA 

 

 
 

MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DE JONATHAN RIQUELMI – 8ªA 

 

 



PARÓDIA  DE KAYC – 8ªA 

PARÓDIA DE “DONA DE MIM” - IZA 

 

 
 

 

 

 



 

  Continuação PARÓDIA de KAIK – 8ªA 

 

 

 

 

 

 



  RELATO  DE PEDRO JAIME – 6ªA 

 
 

 MAIS UMA MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DE ANA LÚCIA BARCELAR – 7ªB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DE JONATAN – 7ªB 

O PRECONCEITO AINDA PERMANECE NA SOCIEDADE. EMBORA MUITAS VEZES 

CAMUFLADAS. HOJE OS NEGROS TÊM O MAIOR NÚMERO DE POBRES E MENOR NÍVEL 

DE ESCOLARIDADE. TAMBÉM SÃO OS QUE MAIS MORREM POR ASSASSINATOS E 

VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA POLICIAL. ISSO QUE FAZ PERMANECE O RACISMO NA 

SOCIEDADE. 

 

POESIA  DE ADIEL – 7ªB 

 

Nossa cor 

Qual a importância? 

Fazer o outro sentir dor, sofrer e chorar? 

E sempre pensar ... 

Nossa cor! 

SOMOS TODOS IGUAIS 

Injusto não acreditar 

Somos sim 

Todos iguais 

Liberdade e direitos reais. 



POESIA  DE ULISSES – 7ªB 

RACISMO NADA A VER 

Preto ou branco não interessa. 

O que conta e amizade. 

O que se expressa. 

Oque interessa é o amor e o sentimento, 

porque eu, realmente nunca liguei à tua cor. 

Todas as cores do mundo tu podes ter,  

Mas a cor do teu coração e igual a minha e sempre vai ser 

Vermelha. 

 

  MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA  DE JOHN LEONARDO – 7ªB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DE HEITOR – 7ªB 

O preconceito é um sentimento, fruto de condicionamento cultural ou de uma 

deformação mental, mas sempre incorrigível. Não se legisla sobre sentimentos, não se 

muda um habito de pensamento ou uma convicção herdada por decreto. O Brasil é um 

país em desenvolvimento. Um país de todos. Mais de metade da população brasileira 

admite que existe preconceito e discriminação no Brasil. no entanto menos de cinco por 

cento da população diz ser preconceituosa, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  RELATO DE ROSANA – 7ªB 

UM DOMINGO DE ALMOÇO 

 

Eu trabalho pra uma família como babá e a mãe do meu chefe 

era extremamente racista. Teve um almoço de domingo que eu fui na 

casa dela com os pais da menina. Estava todo mundo ao redor da mesa 

se sentando pra almoçar. Nisso a mãe do meu chefe se aproximou e 

me disse que eu não podia comer junto com a família na mesa por que 

ela não gostava de preto. 

 

 

 

 



PARÓDIA DE SARAH – 7ªB 

Você repara na face, fala e não se prepara 

não pensa e fala: 

Olha aqui meu bem, pega sua opinião 

Guarda pra você junto com sua impressão 

Mas se tem coragem fala na minha cara 

Se tu é negra, branca, ruiva ou loira 

Direitos iguais a luta não para 

a luta não para direitos iguais. 

 

  MANIFESTAÇÃO DE ROSICLEIDE – 7ªB 

As pessoas que não conseguem deixar de ser preconceituosas 

pode vir a se tornar racista. A Pessoa que faz isso, geralmente, quer 

valorizar a si próprio e diminuir os demais mesmo de brincadeira. É 

insegura porque não tem capacidade de conviver com os outros e 

aceitar as diferenças naturais entre os seres humanos.   

O mundo seria bem melhor se as pessoas aceitassem os outros 

como elas são e que uma cor de pele não muda o caráter de ninguém. 

Não é justo que ainda no século 21 exista tanto racismo e 

preconceitos. 

 

 

 

 

 

 



  RELATO DE ROBERTA – 7ªB 

 

Eu e uma amiga estava no elevador do prédio de uma empresa que 

estava a me contratar. Ela estava a me acompanhar. Eu da pele escura 

cabelo crespo e ela da pele clara. Quando o elevador parou no 4° andar 

um professor entrou e a porta fechou. Perguntei a ela do seu RG (eu 

normalmente sempre ando com RG) ela falou que era bem difícil andar 

com os seus documentos. Disse a ela para não andar sem o RG que se 

dar qualquer B.O (Boletim de ocorrência) precisaria dele. Um 

professor ouviu e disse em tom de deboche e muito grosseiro: “Ela 

pode andar sem RG, mas olha você… Você que não pode andar sem 

ele”  

 

  POESIA DE MARIA DE LOURDES – 5ªA 

 

 

 



  MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DE JAQUELINE – 5ªA 

 

 



  MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DE FABIANO – 5ªB 

 

 

 

 

 

 



  MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DE ELTON – 5ªB 

 

 

 

 

 

 

 



  MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DE CIENE – 5ªB 

 

 



  MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DE GILVÃ – 5ªB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DE BARBARA – 5ªB 

 

 

 

 

 

 

 



  MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DE BEATRIZ– 8ªB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DE CRISTIANE– 8ªB 

 

 

 



  MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DE FERNANDO– 8ªB 

 

 

 



  MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DE JADSON– 8ªB 

 

 

 



  MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DE JOHNATAN– 8ªB 

 

 POESIA DE KATIANE– 8ªB 

 



  MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DE KAUÃ– 8ªB 

 

 

  MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DE VINÍCIUS– 8ªB 

 

 



  MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DE OTÁVIO– 8ªB 

 

 

 

 



  MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DE ROSEMEIRE– 8ªB 

 

 


