
 

CADERNO DE ATIVIDADES Nº 11 

Conforme Portaria n°01 de 19/03/2020 e Circular GAB SE n°023/20 (Orientações Teletrabalho) 

PROJETO API 
(APOIO PEDAGÓGICO INTERDISCIPLINAR)  

 

NEGRO DRAMA: 
PERCEPÇÕES, SENTIMENTOS E (DE)CLAMAÇÕES 

Caro aluno, 

Você deve ter assistido aos noticiários que abordavam a questão do racismo e as 
manifestações antirracistas pelo mundo. Mas e o Brasil, será que estamos em um país racista? 
Será que as pessoas pretas do nosso país sofrem racismo ou essa discussão não tem nada a ver 
com a gente? 

Pois bem, nós do Cora, pensamos que essa discussão tem, sim, tudo a ver com cada um de 
nós. Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a maioria da 
população brasileira é negra. Agora, pense um pouco, antes de responder estas perguntas: por 
quantos médicos negros você já foi atendido? Quantos presidentes negros já foram eleitos em um 
país de maioria negra? Quantos heróis negros você, ou seus filhos estudaram na História do Brasil?  

Nosso país tem a terceira maior população carcerária do mundo. Qual a cor da pele da maioria 
das pessoas que estão presas nas penitenciárias? E por qual razão continua-se a prender jovens 
negros em cadeias, em vez de ampliar as vagas em escolas e universidades para as populações 
negras e indígenas? Você acha que a sociedade brasileira tem realmente se importado com as 
vidas pretas e indígenas?  

No caderno desta semana você dever ler atentamente os textos de cada disciplina e refletir 
sobre os assuntos abordados. Na próxima semana traremos propostas de atividades serem ser 
feitas por vocês e enviadas no WhatsApp da sua sala de aula!  

O “Negro Drama” do preto que mora na periferia e que enfrenta um cotidiano de privações, 
como o desemprego e a falta de perspectivas, precisa ser escancarado, para que o racismo saia 
envergonhado.  Acima de tudo, nós queremos que você nos diga o que pensa sobre tudo isso. 
Nós, do Cora, entendemos que, se quisermos ser, de verdade, “um povo heroico e de brado 
retumbante”, temos de ouvir todos àqueles que merecem o silêncio das nossas vozes, ao invés de 
silenciar as histórias das vítimas do racismo brasileiro. 

Bom estudo a todos! 
 



 

PORTUGUÊS 

PROFESSORAS:  ELAINE SUDRÉ, IVANETE AGUIAR E SIMONE ANJOS 

 

Nas semanas anteriores trabalhamos com diversos tipos de textos e imagens, exercícios de 

fixação, compreensão, interpretação, revisão com exercícios e comentários. Nos últimos dias 

presenciamos ou assistimos acontecimentos sobre racismo/e ou preconceito.  Então trouxemos 

alguns materiais para juntos refletirmos sobre isso... 

Olá, turmas das 5ª e 6ª séries! 

Você tem acompanhado este Caso na Mídia? O que você pensa sobre isso? O quanto este 

assunto tem relação com a sua vida? Neste caderno, vamos conversar um pouco sobre este tema, 

mas pensando um pouco sobre o Brasil... Será que essa história poderia ter sido aqui? Por que este 

assunto se espalhou por muitos países? 

 

Vamos fazer algumas leituras para pensar sobre o Assunto! 

 Pare em vários momentos das leituras e escreva, anote, grave um áudio, converse com 

alguém, enfim fale o que você está pensando sobre o assunto... Não é para entregar, não! Só para 

guardar suas ideias... O que você pensa é muito importante. 

Você sabe que o homem muitas vezes para se expressar sobre seus sentimentos produz Arte! 

Vocês fizeram isso no caderno anterior, mostrando seus sentimentos por meio de fotos.  



Diante do tema que vamos discutir esta semana, pensaremos sobre o assunto por meio de 

expressões artísticas em língua portuguesa. Ou seja, por meio do Poema! 

Vamos Relembrar o que é POEMA? 

O poema é um gênero textual que pode ser escrito conforme rígidas normas — os poemas 

de forma fixa — ou em versos livres, nos quais mais valem as imagens do que a métrica. 

Afinal, o que é o poema? 

A poesia, como expressão da Arte, pode ser definida?  

O poema e um gênero textual da literatura que fala das emoções, ou melhor, que expõe as 

emoções. É uma arte que usa a palavra como matéria prima. O poeta brinca com a palavra no 

poema, de acordo com as suas vontades para assim atingir seu principal fim: impressionar o leitor e 

nele despertar diferentes sensações. 

Embora seja difícil conceituar a poesia, elemento da subjetividade presente nas mais variadas 

manifestações artísticas, é possível estabelecer parâmetros que nos ajudem a compreender o 

poema como gênero textual e suas características formais e estilísticas. Como gênero, 

o poema apresenta algumas peculiaridades que o diferem dos demais gêneros, peculiaridades essas 

que facilitam sua identificação.   

 

ELEMENTOS DO POEMA 

Poema: conjunto de versos. 

Verso: Linha de uma composição poética, dotada de um ritmo e cadência determinados. 

Estrofe: Grupo de versos que formam geralmente sentido completo num poema. As estrofes 

do mesmo poema são separadas uma das outras por um espaço em branco. 

Ritmo: O ritmo do poema é a sucessão de sons fortes (sílabas tônicas) e sons fracos (sílabas 

átonas), repetidas com intervalos regulares ou variados que dão musicalidade (melodia) ao poema. 

No poema, as pausas existem não necessariamente através de sinais de pontuação, mas as palavras 

provocam a melodia e o ritmo é determinado por elas e pela sequência de sons. 

Rima: é recurso usado nos poemas para dar sonoridade. Consiste em colocar palavras com 

sons iguais a partir da última vogal tônica no meio (rima interna) ou no fim (rima final) do verso. 

Aqui vamos deter-nos nas classificações que mais interessam para a composição de poemas. 

Mas se engana quem acredita que todo poema é composto por versos e estrofes: há poemas 

em prosa, bem como poemas que aliam elementos visuais à linguagem verbal, contrariando assim 

a ideia de que o poema deve prender-se a regras como métrica ou rimas. 

Agora que estudamos um pouco sobre a forma do poema, vamos pensar em seu conteúdo.  

Veja o que o poeta Bráulio Bessa nos diz:  

PRECONCEITO – SE NÃO DER PARA SER AMOR, PELO MENOS SEJA RESPEITO! 

Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito 
Seja menos preconceito, seja mais amor no peito 

Seja Amor, seja muito mais amor. 
E se mesmo assim for difícil ser 

Não precisa ser perfeito 

https://mundoeducacao.uol.com.br/literatura/o-que-poesia.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/literatura/poesia-poema-soneto.htm


Se não der pra ser amor que seja pelo menos respeito. 
Há quem nasceu pra julgar 
É há quem nasceu pra amar 

E é tão difícil entender em qual lado a gente está 
Que o lado certo é amar! 

Amar pra respeitar 
Amar para tolerar 

Amar para compreender, 
Que ninguém tem o dever de ser igual a você! 

O amor meu povo, 
O amor é a própria cura, remédio pra qualquer mal. 

Cura o amado e quem ama 
O diferente e o igual 

Talvez seja essa a verdade 
Que é pela a anormalidade que todo amor é normal. 
Não é estranho ser negro, o estranho é ser racista. 
Não é estranho ser pobre, o estranho é ser elitista. 

O índio não é estranho, estranho é o desmatamento. 
Estranho é ser rico em grana, e pobre em sentimento. 
Não é estranho ser gay, estranho é ser homofóbico. 

Nem meu sotaque é estranho, estranho é ser xenofóbico. 
Meu corpo não é estranho, estranho é a escravidão que aprisiona seus olhos na grade de um 

padrão. 
Minha fé não é estranha, estranho é a acusação, que acusa inclusive quem não tem religião. 

O mundo sim é estranho, com tanta diversidade 
Ainda não aprendeu a viver em igualdade. 

Entender que nós estamos 
Percorrendo a mesma estrada. 

Pretos, brancos, coloridos 
Em uma só caminhada 

Não carece divisão por raça, religião 
Nem por sotaque 

Oxente! 
Sejam homem ou mulher 

Você só é o que é 
Por também ser diferente. 

Por isso minha poesia, que sai aqui do meu peito 
Diz aqui que a diferença nunca foi nenhum defeito. 

 Eu reforço esse clamor:  
 

Se não der pra ser amor, que seja ao menos respeito! 
 

Intrigou? O poema às vezes nos coloca coisas para pensar, outras vezes parece que adivinha 

o que estamos sentindo...Se você tiver acesso, pode ouvir este poema na voz do seu autor neste 

link: https://youtu.be/Lga79yTKq60 

 O poema, às vezes, chega para nós em música. Vejamos este texto escrito por Macaue 

Interpretado por Sandra Sá. 

https://youtu.be/Lga79yTKq60


  
OLHOS COLORIDOS 

 
Os meus olhos coloridos 

Me fazem refletir 

Eu estou sempre na minha 

E não posso mais fugir 

Meu cabelo enrolado 

Todos querem imitar 

Eles estão baratinados 

Também querem enrolar 

Você ri da minha roupa 

Você ri do meu cabelo 

Você ri da minha pele 

Você ri do meu sorriso 

A verdade é que você 

Tem sangue crioulo 

Tem cabelo duro 

Sarará crioulo 

Sarará crioulo (sarará crioulo) – 4 vezes 

Os meus olhos coloridos 

Me fazem refletir 

Que eu estou sempre na minha 

Ah e não posso mais fugir 

Meu cabelo enrolado 

Todos querem imitar 

Eles estão baratinados 

Também querem enrolar 

Você ri da minha roupa (ri da minha roupa) 

Você ri do meu cabelo (ri do meu cabelo) 

Você ri da minha pele (ri da minha pele) 

Você ri do meu sorriso (ri do meu sorriso) 

Verdade é que você (verdade é que você) 

Tem sangue crioulo (tem sangue crioulo) 

Tem cabelo duro (tem cabelo duro) 

Ah sarará crioulo (sarará crioulo) 4 vezes 

 

Para ouvir a música clique em: 

https://www.youtube.com/watch?v=X2tb8YVfOqI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X2tb8YVfOqI


AUTOR DE “OLHOS COLORIDOS” CONTA QUE MÚSICA SURGIU DE UM CASO DE RACISMO. 
CANÇÃO É CONSIDERADA UM SÍMBOLO DO ORGULHO NEGRO NO BRASIL. 

MACAU FOI PRESO INJUSTAMENTE QUANDO PARTICIPAVA DE UMA EXPOSIÇÃO. 
 

Uma das canções mais conhecidas da música brasileira, “Olhos coloridos”, que ficou célebre na 

voz de Sandra de Sá no começo dos anos 1980, é fruto de uma experiência pela qual muitos negros 

brasileiros ainda sofrem: o racismo. Macau, autor da música, a compôs na década de 1970, após ser 

preso injustamente pela Polícia Militar do Rio de Janeiro em uma exposição de escolas públicas no 

Estádio de Remo da Lagoa. A canção é considerada um símbolo do orgulho negro no Brasil. Macau era 

então morador da Cruzada São Sebastião, no Leblon, na Zona Sul do Rio, onde muitos moradores tinham 

origem na Favela da Praia do Pinto, na mesma região, que foi destruída por um incêndio em 1969. Como 

o álbum que havia gravado com os amigos não foi bem nas vendas e não foi bem divulgado, Macau 

entrou em depressão. Na tentativa de animá-lo, um amigo o levou para ver uma exposição escolar no 

Estádio de Remo da Lagoa. 

Com roupas simples e cabelo black, foi interpelado por um policial militar e convidado a passar 

por uma averiguação. Dentro de uma sala, foi ofendido por um sargento. “Ele me levou para um 

escritório. E tinha um sargento, baixinho, que quando eu cheguei ele ficou rindo e disse: ‘eu estou vendo 

você lá de baixo, você não é fácil, hein? Você ri demais, fala demais’”, conta Macau. 

As ofensas continuaram e se estenderam ao cabelo, a roupa que ele vestia e ao local onde ele 

morava, quando Macau alegou, em sua defesa, que era morador da região. 

Ele disse: ‘Você mora naquela lama ali, cheia de bandido’. Eu disse que bandido não, ali não tem 

bandido. Eles são moradores da Cruzada São Sebastião. E ele: ‘É isso mesmo. Tudo pobre, tudo favelado, 

essa coisa toda, tudo negro’. Eu disse que ele estava com preconceito, com discriminação. E falei ‘O 

sangue que corre na sua veia, corre na minha veia também. É vermelho. Você está com preconceito’,” 

relata o compositor. 

“ALMA FERIDA” 

Depois disso, Macau foi preso e colocado em um camburão às 15h. (...) 

 

NASCIMENTO DA CANÇÃO 

Diante do mar do Leblon, Macau chorou e, colocando as ideias em ordem, compôs a letra que se 

tornou um desabafo. “Eu comecei a olhar o mar e veio, de uma forma única, o texto dos ‘Olhos coloridos’. 

Eu comecei a chorar, veio na minha mente todo esse texto. Eu corri para casa, peguei o violão e comecei 

a tocar a canção”, conta o cantor. 

A música foi gravada por Macau em uma fita em 74, mas ficou desconhecida até chegar às mãos 

de Sandra de Sá, por meio de um produtor. Em 1982, ela gravou "Olhos Coloridos", que estourou nas 

rádios. (...) 
 

( 

http://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/cidade/rio-de-janeiro.html
http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Frio-de-janeiro%2Fnoticia%2F2015%2F11%2Fautor-de-olhos-coloridos-conta-que-musica-surgiu-de-caso-de-racismo.html%3Futm_source%3Dpinterest%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar&media=http%3A%2F%2Fs2.glbimg.com%2FFssjZk0qv9zT7DMngKFVn_1vQeI%3D%2F1200x630%2Ffilters%3Amax_age(3600)%2Fs01.video.glbimg.com%2Fdeo%2Fvi%2F40%2F89%2F4618940&description=Autor%20de%20%27Olhos%20coloridos%27%20conta%20que%20m%C3%BAsica%20surgiu%20de%20caso%20de%20racismo
http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Frio-de-janeiro%2Fnoticia%2F2015%2F11%2Fautor-de-olhos-coloridos-conta-que-musica-surgiu-de-caso-de-racismo.html%3Futm_source%3Dpinterest%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar&media=http%3A%2F%2Fs2.glbimg.com%2FFssjZk0qv9zT7DMngKFVn_1vQeI%3D%2F1200x630%2Ffilters%3Amax_age(3600)%2Fs01.video.glbimg.com%2Fdeo%2Fvi%2F40%2F89%2F4618940&description=Autor%20de%20%27Olhos%20coloridos%27%20conta%20que%20m%C3%BAsica%20surgiu%20de%20caso%20de%20racismo


Foto: Macau/ Arquivo pessoal) 

Sandra, que define a sua relação com Macau como algo “de sentimento”, acredita que "Olhos 
Coloridos" é mais do que uma música que fala de negritude. Para a intérprete, ela pertence a todos. 

“É um hino do povo brasileiro. Afinal de contas, quem é quem no povo brasileiro? Quem pode se 

definir como uma coisa, e não outra?”, reflete Sandra. 

Chocou? Revoltou? Essa matéria continua... Se puder, clique no link abaixo e leia um pouco 

mais: 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/11/autor-de-olhos-coloridos-conta-que-musica-surgiu-de-caso-de-racismo.html Acesso em 16/6/2020 
 

Você já conhecia esta música? Há várias outras músicas e artistas que trazem este tema. Você 

lembra de alguma outra? Qual? 

 Às vezes, nos chega como um desabafo.  Veja este poema feito pela Professora Simone Anjos: 

 

CORES E VOZES 

Uma criança... 

Um homem... 

Uma mulher... 

Somos Vidas! 

Qual é a nossa condição social? 

Quanto de dinheiro trazemos em nossos bolsos? 

Quem somos? 

Somos Vidas! 

Somos negros! 

Somos paulistanos com sangue nordestino! 

Somos cidadãos, pagamos impostos! 

Somos Vidas! 

Somos luta! 

Somos resistência! 

Somos vozes e somamos vozes! 

Somos Vidas! 

Não seremos LUTO! 

Não aceitaremos mais MORTES! 

Seguiremos FORTES! 

Seremos Sempre Vidas! 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/11/autor-de-olhos-coloridos-conta-que-musica-surgiu-de-caso-de-racismo.html%20Acesso%20em%2016/6/2020


Vida não tem cor. 

Vida é cor. 

Somos todas as cores. 

Somos dores e amores... 

Seus rancores não nos calarão!!! 

Seguiremos Vivos por nós, por nossos filhos, por nossos irmãos e por todos que de nós foram 
arrancados! 

Simone Dirce dos Santos Anjos 

 

• Emocionou???  Quanto temos para pensar a partir destas palavras...  

E você já desabafou no papel? Já escreveu suas emoções, suas raivas, seus amores, suas lutas... 

 

 O desabafo também nos encontra através dos relatos (orais). O link abaixo, traz a 

análise de um senhor africano que vive no Brasil há 30 anos e nos diz um pouco sobre 

as expressões preconceituosas que usamos no cotidiano, muitas vezes sem perceber 

ou intencionar ações racistas. Em 2019, discutimos sobre essas questões nas aulas de 

português, vamos relembrar alguns exemplos:  

 

• Caderno negro – Onde se anota delitos 

• Lista negra – Para pessoas ou ações negativas 

• Passado negro – Passado vergonhoso, criminal 

• Magia negra – Feitiço do mal 

• Futuro negro – Perspectiva ou expectativa ruim 

Utilizamos essas e outras expressões que relacionam o termo “negro” ao que é desvalorizado, 

negativo, ruim, rejeitado. Portanto, precisamos observar nossos discursos para que não apresentem 

esse tipo de expressão e aliados ao posicionamento e ações positivas, possamos construir relações 

de igualdade, fraternidade e valorização entre todos independente da cor da pele. Se puder, acesse 

o link abaixo e ouça o relato: 

https://www.youtube.com/watch?v=fkb29JLmEuU 

 

 Esta semana vocês não precisarão preparar nenhuma atividade de português para nos 

entregar... Mas continue terminando as anteriores e façam a leitura deste caderno ao 

menos duas vezes... Ah, leia os poemas em voz alta. Veja a força que eles ganham na 

sua voz. 

Bons estudos!  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fkb29JLmEuU


HISTÓRIA 
PROFESSOR: LEANDRO BARBOSA GOUVEIA     

OBJETIVOS  

• Refletir sobre o Racismo na História e suas consequências no presente.  

CONTEXTUALIZAÇÃO  

• A partir da leitura e observação dos últimos acontecimentos de violência policial no Mundo 

e no Brasil que vitimou crianças e adolescentes nos últimos dias vamos analisar as ações do 

órgão federal que deveria ser responsável pela promoção e implementação de políticas 

públicas para combater o racismo, a Fundação Palmares. 

DESCRIÇÃO  

• A partir de uma reflexão inicial vamos ler trechos de uma matéria que descreve como a 

Fundação Palmares tem lidado com a memória de personalidades negras da História do 

Brasil. 

Tempo previsto para realização da atividade: 4 horas/aula; 

 

O RACISMO NOSSO DE CADA DIA  

Nos últimos dias temos acompanhado diversas manifestações antirracistas no Brasil e no 

mundo. Manifestações que ocorreram após a morte de homens e crianças negras provocadas pela 

violência policial, como foi o caso da menina Agatha e do João Pedro no Rio de Janeiro e do 

Guilherme aqui em São Paulo. Mas o racismo vitimou também o pequeno Miguel, filho da 

empregada que estava sob os cuidados da patroa para que a mãe pudesse passear com o cachorro 

da madame.  

Essas mortes violentas não são coincidência e nem fruto do acaso, fazem parte da história de 

um Brasil racista que até hoje tenta apagar e silenciar a vida e a luta de importantes personalidades 

negras do passado e do presente.  

No texto abaixo temos uma matéria sobre as ações da Fundação Palmares, órgão do governo 

federal responsável pela promoção de políticas de igualdade racial no Brasil, que nos últimos tempos 

tem tomado medidas no sentido de apagar a história de importantes personalidades negras 

brasileiras.  

Isso demonstra como é importante conhecermos a História de pessoas que lutaram por 

direitos e por uma sociedade mais justa.  

Bora Lá ler alguns trechos dessa matéria: 



 

FUNDAÇÃO PALMARES CENSURA BIOGRAFIAS DE LIDERANÇAS NEGRAS HISTÓRICAS EM SEU SITE 

Biografias de personalidades negras importantes da história do país vêm sendo censuradas 

de forma sistemática no site da Fundação Palmares, instituição federal que tem como objetivo zelar 

por essa memória. 

Funcionários e pesquisadores acusam Sérgio Camargo, o chefe do órgão apontado pelo 

governo Bolsonaro, de negar a importância dessas figuras históricas, em especial aqueles que se 

projetaram como símbolos da esquerda. Cinco meses depois que Camargo assumiu o comando da 

fundação, o site do órgão sediado em Brasília perdeu uma de suas principais páginas. 

Na tentativa da fundação de reescrever a experiência negra no país, sumiram os artigos sobre 

Zumbi dos Palmares, os abolicionistas Luís Gama e André Rebouças, a escritora Carolina de Jesus e 

muitos outros homens e mulheres negros de projeção na história. Também desapareceram artigos 

sobre personalidades negras de destaque no esporte do país. 

Enquanto isso, também foi retirada uma estátua de Zumbi dos Palmares da entrada da sede 

da fundação em Brasília. Diante das declarações de Camargo sobre a figura histórica, uma 

funcionária do Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra quis agradar o 

presidente de órgão e guardou a escultura num depósito. 

Fonte: https://almapreta.com/editorias/realidade/fundacao-palmares-censura-biografias-de-liderancas-negras-historicas-em-seu-site  

 

 

INGLÊS 
PROFESSORES: ANATOLI BERDNIKOFF E LAÉRCIO BANDEIRA     

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Nesta semana iremos assistir filmes que tratam de racismo, e que foram 

feitos em  língua inglesa. Porém fiquem tranquilos, pois os filmes estão dublados em português.  

Escolha 1 dos filmes abaixo, clique, assista e reflita sobre o assunto. 

Na próxima semana faremos uma atividade em relação ao filme que você assistiu. Bom 

divertimento! 

https://almapreta.com/editorias/realidade/fundacao-palmares-censura-biografias-de-liderancas-negras-historicas-em-seu-site


 

O Grande Desafio 

Melvin Thompson (Denzel Washington) é um brilhante professor e 

amante das palavras. Embora tenha convicções políticas que 

possam atrapalhar sua carreira, ele decide apostar nos seus alunos 

para formar um grupo de debatedores e colocar a pequena Wiley 

College, do Texas, no circuito dos campeonatos entre as 

universidades. Mas o seu maior objetivo é enfrentar a tradição de 

Harvard diante de uma enorme plateia. Inspirado em fatos reais.  

Clique no link para assisti-lo:  

https://www.youtube.com/watch?v=Km8d7NNtElg 

 

 

À Procura da Liberdade 

Embora tenham vivido em séculos diferentes, dois homens têm o 

mesmo objetivo: alcançar a liberdade. Em 1856, o escravo Samuel 

Woodward e sua família escapam da plantação Monroe. Eles são 

implacavelmente perseguidos. Caçado como um cão, Samuel é 

forçado a decidir entre a vingança e a liberdade. Aproximadamente 

cem anos antes, em 1748, John Newton, capitão de um navio 

negreiro, sai da África levando escravos rumo à América. A bordo, 

está o bisavô de Samuel, cuja sobrevivência está ligada ao destino 

do Capitão Newton. A viagem muda a vida de Newton para sempre, 

e ele cria um legado que inspirará Samuel e a vida de milhões de 

pessoas por gerações. 

Clique no link para assisti-lo:  

https://www.youtube.com/watch?v=nlEMX5qVaes 

 

Fonte: adorocinema.com 

Fonte: fimnow.com 

https://www.youtube.com/watch?v=Km8d7NNtElg
https://www.youtube.com/watch?v=nlEMX5qVaes
https://www.youtube.com/watch?v=Km8d7NNtElg
https://www.youtube.com/watch?v=nlEMX5qVaes


 

Raça – A luta pela igualdade 

Cinebiografia de Jesse Owens (Stephan James), atleta negro americano 

que ganhou quatro medalhas de ouro nas Olimpíadas de Berlim, em 

1936, superando corredores arianos em pleno regime nazista de Adolf 

Hitler. 

Clique no link para assisti-lo:  

https://www.youtube.com/watch?v=LiooRD3Iej0 

 

 

CIÊNCIAS 

PROFESSORES: ANATOLI BERDNIKOFF e ELIANA TEREZA PICCOLO     

CONTEXTUALIZAÇÃO: Olá! Neste caderno estamos falando sobre as questões de discriminação por 

conta da cor da pele. Assista ao vídeo no qual o Dr. Drauzio Varella fala sobre o surgimento das cores 

de pele. Se você não tiver acesso, não tem problema, o texto abaixo transcreve as falas do vídeo. 

Para complementar, temos abaixo algumas matérias que falam sobre o assunto. Se tiver interesse, 

é só clicar sobre elas para conhecer mais.        

 

COMO SURGIRAM AS CORES DE PELE  
 

Clique na imagem abaixo para acessar o vídeo: 

 

Fonte: adorocinema.com 

https://www.youtube.com/watch?v=LiooRD3Iej0
https://www.youtube.com/watch?v=4WUNYe0lSMw
https://www.youtube.com/watch?v=LiooRD3Iej0


A humanidade, todos nós, o homo sapiens, eram negros, todos eram negros, por quê? De 

onde surgiu nossa espécie? Da África.  

Chegou uma determinada altura, uns 5, 6 milhões de anos atrás, mais ou menos, em que 

começou a faltar comida nas árvores, e aí aqueles hominídeos primeiros desceram e começaram a 

tentar sobreviver em pequenos grupos nas savanas africanas. Isso há 5, 6 milhões de anos. Eram 

todos negros, era uma região com muito sol. E à medida que eles começaram a migrar para a Europa 

e para a Ásia, o que aconteceu? Nós precisamos de Vitamina D, é essencial, porque senão nós não 

fazemos um esqueleto robusto, e não fazemos uma série de outras atividades fisiológicas, a vitamina 

D é importante. Como na África a região tropical, o sol é muito forte, é evidente que a pele negra 

não pode absorver toda aquela quantidade de sol, de radiação ultravioleta. Então os negros são 

maus sintetizadores de vitamina D. Eles precisam de sol pra poder sintetizar a vitamina D. 

À medida que eles foram migrando para a Europa, foram encontrando, no Sul da Europa, uma 

temperatura ainda bastante parecida com a da África... mas à medida que eles foram migrando mais 

para o Norte, o que aconteceu? Aqueles que sintetizavam menos vitamina D foram tendo 

problemas, foram tendo filhos com raquitismo, quando a criança não se desenvolve porque o 

esqueleto não se desenvolve. Esses não deixaram descendentes. 

Aqueles que tinham  a pele um pouco mais clara, e que sintetizavam melhor a vitamina D, 

tinham descendentes mais saudáveis, e continuaram migrando, e quanto mais pro Norte eles foram 

migrando, mas a migração foi favorecendo as de pele mais clara, então mais brancos eles foram se 

tornando. E aqueles que chegaram lá pra cima, quase no Polo Norte, que é onde tem hoje tem a 

Escandinávia, Suécia, Dinamarca, etc, foram ficando mais claros ainda, então são os loiros de olhos 

azuis. 

Então vocês vejam, como essa questão dessa discriminação racial é uma questão estúpida. 

Porque nós somos idênticos uns aos outros, a única diferença é a concentração de melanina na pele, 

não há outra diferença que possa ser atribuída às distinções raciais. 

Nós viemos do mesmo lugar: da África.  

E nós, nessa migração, pro Norte, pra lugares com menos Sol, aqueles que sintetizavam bem 

vitamina D levaram vantagem, e aí surgiram os brancos. 

Todos nós somos descendentes de negros. 

 

SAIBA MAIS 

Clique nos links e acessem, se puder, as reportagens abaixo que falam sobre o tema: 



Nova Escola: 
 

 
https://novaescola.org.br/conteudo/305/somos-todos-africanos 
 
 
 
Superinteressante: 
 

 
https://super.abril.com.br/comportamento/brancos-negros-indios-e-amarelos-todos-parentes/ 
 
 
JCNET: 
 

 
https://www.jcnet.com.br/noticias/ciencias/2011/04/324427-somos-todos-afrodescendentes.html 

 

 

 

https://novaescola.org.br/conteudo/305/somos-todos-africanos
https://super.abril.com.br/comportamento/brancos-negros-indios-e-amarelos-todos-parentes/
https://www.jcnet.com.br/noticias/ciencias/2011/04/324427-somos-todos-afrodescendentes.html
https://novaescola.org.br/conteudo/305/somos-todos-africanos
https://super.abril.com.br/comportamento/brancos-negros-indios-e-amarelos-todos-parentes/
https://www.jcnet.com.br/noticias/ciencias/2011/04/324427-somos-todos-afrodescendentes.html


GEOGRAFIA 

PROFESSORES: FONLANA CHEUNG e JOSÉ ALBERTO BARBOSA DA SILVA 

 

OBJETIVOS 

 Discutir e reconhecer o racismo estrutural no território brasileiro a partir da história de vida 

da fotógrafa Marcela Bonfim e de seu trabalho sobre os negros da Amazônia.   

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 A questão do negro no Brasil e seus desdobramentos na atual pandemia já foram abordados 

em Cadernos anteriores, entretanto, as recentes manifestações contra o racismo em diversos países 

do mundo faz necessário um retorno ao tema.   

DESCRIÇÃO 

 Inicialmente se fará a leitura e a reflexão cuidadosa das fotos e do texto. Em seguida a 

resolução das atividades.  

  

A VIDA DE UMA MULHER NEGRA 
 

 O texto e as fotografias que você irá ler nas próximas páginas e no próximo caderno são de 

Marcela Bonfim. Assim, vamos antes conhecer um pouco da história dessa fotógrafa.  

  Marcela é paulistana, nascida na cidade de Jaú e graduada em economia pela PUC-SP, e foi 

para Porto Velho, capital do estado de Rondônia, em 2010, onde se tornou fotógrafa.  Hoje é 

moradora de Porto Velho e se autoafirmada mulher negra.  

 Porém, sofreu com o preconceito por ser negra, e para não se sentir excluída, ela tentava se 

tornar parecida com as suas amigas da faculdade, ignorando a sua própria identidade para ser 

aceita. Marcela se considerava uma negra em cima do muro, e não se sentia parte de nenhum dos 

dois universos, ela lembra que na época de estudante era contra o sistema de cotas, justamente por 

não se reconhecer. 

“Durante muito tempo era difícil de olhar no espelho, pois não me enxergava como negra, 
foi preciso mudar de lugar para começar a me enxergar mais suavemente”. 
 

Marcela apostava na sua formação, e acreditava no discurso do mérito próprio. Seus pais lhe 

ensinaram desde pequena, que se estudasse conseguiria um bom emprego, mas com o fim da 

universidade começou a perceber as barreiras impostas por sua cor, enquanto todos os seus amigos 



conseguiram empregos em grandes corporações, vendo todos os seus sonhos indo embora, ela 

resolveu recomeçar a vida em um novo lugar. 

 Chegando a Porto Velho, logo tratou de conhecer o lugar, e resolveu comprar uma câmera 

para registrar o novo ambiente, e foi neste processo de descoberta, que a fotografia mudou de vez 

a forma de enxergar a si mesma. 

“A fotografia me possibilitou conhecer a minha  ancestralidade, tanta coisa mudou em 

mim, antes eu demonizava as religiões africanas, tanto é que, as primeiras fotos que fiz foram em 

um terreiro, e eu senti tanto medo de ir até lá, justamente por ter um pensamento que aquele 

lugar era ruim, que existia algo de mau ali, mas chegando lá eu vi que nada do que acreditava era 

verdade, todos os meus preconceitos foram embora. Hoje, por meio da fotografia resgatei a minha 

história e voltei a reconhecer eu mesma.” 

  

 Em Rondônia, por intermédio da fotografia, ela conta que conseguiu entrar em contato com 

a história do lugar, conheceu descendentes negros que vieram de outros países para a construção 

da Madeira-Mamoré, visitou comunidades quilombolas e percebeu que o estado é um lugar de 

história e resistência negra. 

 Seu projeto fotográfico vem do processo de empatia e troca, de enxergar e se reconhecer em 

cada um dos indivíduos fotografados, esta é a forma que encontrou para romper com o silêncio e 

esquecimento dos corpos negros. (1)  

 Veja agora algumas fotos de Marcela Bonfim, dos povos negros da Amazônia. Elas são parte 

do projeto da Agência Pública, chamado “Amazônia sem Lei”, que investiga a violência relacionada 

à regularização fundiária, à demarcação de terras e à reforma agrária na Amazônia Legal. 

 Em seguida faça as atividades.  

 Na semana que vem conheceremos mais um pouco de seu trabalho fotográfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Madona negra 

 

 
 

Marcela Bonfim/Agência Pública 

 

 

 



Quilombo de Vila Bela 

 
 

Marcela Bonfim/Agência Pública     

 

 

 



Festa do Divino em Rondônia 

 
Marcela Bonfim/Agência Pública 

 

A T I V I D A D E 

 1 – Do que você mais gostou na história da fotógrafa Marcela Bonfim? Explique?  

 2 – Por que Marcela se sentia como “uma negra em cima do muro”? Por que isso acontece 

com muitas mulheres e homens negros no Brasil? Em  sua opinião, como podemos combater esse 

preconceito?   

 3 – Olhe com cuidado as três fotos de Marcela Bonfim e explique se elas valorizam os povos 

negros da Amazônia?   

Se você se interessar, de um google na internet com o nome de Marcela Bonfim e conheça 

outras belas fotos do seu trabalho. 

 

Bibliografia 

 

(1) Texto adaptado. In: https://www.geledes.org.br/marcela-bonfim-nao-me-reconhecia-como-

negra/  Acesso 19/06/2020.  

(2)  Fotos: https://apublica.org/2019/10/encontrei-uma-amazonia-da-cor-da-minha-pele/  Acesso 

19/06/2020  

 

 

 

https://www.geledes.org.br/marcela-bonfim-nao-me-reconhecia-como-negra/
https://www.geledes.org.br/marcela-bonfim-nao-me-reconhecia-como-negra/
https://apublica.org/2019/10/encontrei-uma-amazonia-da-cor-da-minha-pele/


MATEMÁTICA 

PROFESSORES: EDNEIA RONQUI FERRARI, SIMONE PROCÓPIO e ÁLVARO SPERDUTTO 

 

Caro aluno, cara aluna, 

As atividades dessa semana vão desafiá-lo a aprender mais sobre as pessoas e a sociedade 

em que vivemos, sobre o lugar onde você vive e sobre o Brasil e outros países do mundo. Esperamos 

que, além de ampliar seus conhecimentos sobre o mundo que o (a) cerca, você possa cuidar melhor 

de si, dos outros e do lugar onde vive. E ainda buscar soluções para os problemas que afetam a vida 

de sua comunidade. 

 

Leia com atenção o texto abaixo. 

 

RACISMO GERA DIFERENÇA SALARIAL DE 31%  

ENTRE NEGROS E BRANCOS 

 

RACISMO GERA DIFERENÇA SALARIAL DE 31% ENTRE NEGROS E BRANCOS, DIZ PESQUISA 
PRECONCEITO RACIAL EXPLICARIA DESIGUALDADE PERSISTENTE ENTRE TRABALHADORES COM ENSINO SUPERIOR 

 



A diferença salarial entre brancos e negros, de 45%, de acordo com a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios – PNAD – de 2019, não pode ser atribuída apenas à falta de formação para 

pessoas negras. Segundo cálculo do Instituto Locomotiva, a diferença salarial ainda é significativa, 

de 31 %, quando comparados os salários de negros e brancos com ensino superior. [...] 

Uma pesquisa realizada pelo instituto com 1.170 pessoas em 43 cidades demonstrou que a 

percepção dos brasileiros está afinada com esta realidade. De cada dez respondentes, cinco (55%) 

disseram que pessoas brancas têm mais oportunidades de estudo. E 65% afirmaram que brancos 

tem mais chances no mercado de trabalho. Entre os brancos, 63% reconhecem ter mais 

oportunidades. [...] 

Segundo dados do IBGE, 56% dos brasileiros se autodeclaram pretos ou pardos. [...] 

A Natura, a única empresa brasileira a figurar entre as cem mais diversas e inclusivas do 

mundo, segundo o índice de Diversidade & Inclusão da Refinitiv, do grupo Reuters, tem apenas 6%  

de pessoas negras em cargos gerenciais e 2% na diretoria em 2019. A empresa ocupa a quarta 

posição do índice internacional em 2019. 

A falta de oportunidades leva muitos negros ao empreendedorismo de necessidade. Cálculos 

do Locomotiva a partir da PNAD apontam que empreendedores negros são maioria no país (52%). 

Enquanto 25% dos brasileiros desejam abrir o próprio negócio, entre pessoas negras o índice é de 

33% 

 
Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/01/racismo-gera-diferenca-salarial-de-31-entre-negros-e-brancos-diz-

pesquisa.shtml, acesso em 16/06/2020. 

 

 

PARA REFLETIR 

Em sua opinião, por que no Brasil o empreendedorismo de necessidade é maior entre a 

população negra? 

Na próxima aula vamos analisar os dados informados no texto e confrontá-los com o que 

pensamos a partir dos dados informados no texto. 

Bons estudos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/01/racismo-gera-diferenca-salarial-de-31-entre-negros-e-brancos-diz-pesquisa.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/01/racismo-gera-diferenca-salarial-de-31-entre-negros-e-brancos-diz-pesquisa.shtml


ARTE 

PROFESSORES: EDNEIA RONQUI FERRARI e RITA DE CARVALHO 

 

O QUE A ARTE TEM A VER COM O RACISMO? 

Caros Estudantes,  

Nas últimas semanas, vimos através da mídia, protestos acontecendo em vários países. A 

questão étnico-racial está sendo discutida. Nesses protestos o olhar se volta para os monumentos 

espalhados pelas cidades. No domingo, dia 07 de junho o monumento do traficante e dono de 

pessoas escravizadas foi derrubado e jogado na água de um rio como parte de um ato antirracista 

organizado na cidade de Bristol, no Reino Unido. No Brasil, a presença de monumentos que 

homenageiam figuras históricas com um passado de violência étnica também é comum. 

Confira abaixo, monumentos que homenageiam algozes racistas no Brasil: 

 

 

Borba-gato foi responsável por caçar, matar e escravizar negros e indígenas 
 

A estátua de Borba-gato está localizada na Avenida Santo Amaro, zona sul de São Paulo. O 

monumento de 12,5 metros de altura e cerca de 30 toneladas foi inaugurado em 27 de janeiro de 

1963 em homenagem ao bandeirante que dá nome à obra. Borba-gato foi um dos líderes 

responsáveis por ações violentas e escravização de indígenas e negros. A estátua foi elaborada por 

Júlio Guerra. 



 

Estátua de Tiradentes em frente à Alerj 

 

Tiradentes é conhecido como um dos maiores heróis nacional, líder da Inconfidência Mineira foi 

enforcado. No entanto, Joaquim José da Silva Xavier era dono de 6 escravos em 1792 quando foi 

executado. Sua estátua está localizada em frente ao prédio da Assembleia Legislativa do Rio de 

Janeiro (Alerj), local onde funcionava a Cadeia Velha em que Tiradentes ficou preso. A estátua faz 

alusão a um "cristo cívico" por sua contribuição durante a vida. 

 

 

Anhanguera foi um bandeirante paulista 



Anhanguera foi outro bandeirante paulista, responsável por matar, estuprar e escravizar indígenas. 

O próprio nome "Anhanguera" significa " espírito do mal " na língua dos índios góia. O 

bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva foi homenageado com o nome de uma importante rodovia 

e ganhou uma estátua em frente ao Parque Trianon, na Avenida Paulista, em São Paulo.  

 

 

Monumento às Bandeiras, na zona sul de São Paulo 

 

Monumento às Bandeiras é um dos símbolos da cidade de São Paulo e indica o progresso por 

meio dos bandeirantes. A característica que marca a história dos bandeirantes é a violência no 

processo de exploração do interior de São Paulo, com o assassinato em massa de indígenas ou 

escravização para catequização.  A obra criada por Victor Brecheret está situada na praça Armando 

Salles de Oliveira, em frente ao Palácio Nove de Julho, sede da Assembleia Legislativa de São Paulo.  

 



 

Monumento da Glória Imortal aos Fundadores de São Paulo no Pátio do Colégio 

A estátua gigantesca da Glória Imortal aos Fundadores de São Paulo, localizado no pátio do colégio, 

no centro da capital paulista, retrata uma figura feminina em bronze no topo como a representação 

de São Paulo, mas abaixo estão esmagados indígenas em trabalho braçal. Os 25 metros de altura 

da estátua foram esculpidos pelo italiano Amadeo Zani e inaugurada em 1925. 

Monumentos de opressores e o apagamento histórico das pessoas negras são recorrentes e 

sistemáticos, podendo ser percebidos pela ausência de ruas, praças e estátuas que homenageiem 

heróis negros, ao mesmo tempo em que figuras que promoveram massacres, escravização ou dos 

tempos da ditadura são lembrados de diferentes formas pelas cidades do país. 

  

Fonte do texto e imagens: undefined - iG @ https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2020-06-
11/homenagem-ao-opressor-veja-5-estatuas-que-retratam-racistas-no-brasil.html 
http://guianegro.com.br/oito-monumentos-racistas-em-sao-paulo/ 

 
PARA REFLETIR 

Esses monumentos podem ser considerados obras de arte? De que forma a arte, nas mais 

diversas manifestações, pode contribuir para o combate ao preconceito étnico-racial? 

 

 

 

 

https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2020-06-11/homenagem-ao-opressor-veja-5-estatuas-que-retratam-racistas-no-brasil.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2020-06-11/homenagem-ao-opressor-veja-5-estatuas-que-retratam-racistas-no-brasil.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2020-06-11/homenagem-ao-opressor-veja-5-estatuas-que-retratam-racistas-no-brasil.html
http://guianegro.com.br/oito-monumentos-racistas-em-sao-paulo/

