
 

CADERNO DE ATIVIDADES Nº 13 

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

 
 

NEGRO DRAMA: 
PERCEPÇÕES, SENTIMENTOS E (DE)CLAMAÇÕES – PARTE FINAL 

 

7ª e 8ª SÉRIES 

Caro aluno, 

Chegamos no Caderno de Atividades 13 complementando a atividade iniciada por vocês no 
lá no Caderno 11 sobre diversas questões que envolvem o “Negro Drama”.  

Todos tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais e refletir sobre as grandes 
questões e problemas provocados pela cor ou raça em nossa sociedade. Mas nem tudo são más 
notícias! É cada vez mais crescente as pessoas que estão se empoderando, colocando o dedo na 
ferida, denunciando e trazendo à tona discussões e reflexões a respeito das desigualdades raciais, 
mesmo por vezes que nos pareçam superadas ou imperceptíveis. 

As atividades propostas para vocês no Caderno 12 culminarão uma exposição virtual que 
estamos preparando para vocês! Portanto, se você ainda não realizou as atividades corra para que 
dê tempo! 

Sua voz é muito importante! Afinal de contas preparamos tudo isso para você! Esse caderno 
que trazemos agora os professores prepararam textos com muitas indagações. Não é necessário 
respondê-las de imediato. Mas pense e reflita sobre. Nossa ideia é que após a leitura dos textos, 
execução das atividades vocês saiam diferentes! Que lutem cada vez mais pela igualdade racial, 
jamais silenciem-se numa ação que envolva discriminação e ajudem na construção de uma 
sociedade cada vez mais justa e igualitária por mais difícil seja a situação que esteja enfrentando! 

Boas leituras e compartilhe na sua sala virtual suas reflexões e indagações! 

EMEB Cora Coralina 

 

 



 

PORTUGUÊS 

PROFESSORES ELAINE SUDRÉ, SIMONE ANJOS e IVANETE AGUIAR 

Olá, turmas das 7ª e 8ª séries! 

Nos cadernos 11 e 12 trabalhamos com diversos tipos de textos e imagens, exercícios para 

compreensão e interpretação sobre racismo/e ou preconceito.  Nesse caderno, 13, trouxemos 

alguns materiais para juntos aprofundarmos as discussões e refletirmos sobre isso... 

Vocês têm acompanhado o desenrolar dos casos de racismo na mídia, bem como, lido o 

material que organizamos nos últimos cadernos, além de produzirem trabalhos do Caderno 12. 

Nesta semana, vamos aprofundar os estudos sobre o tema, através da leitura do texto abaixo e da 

produção de um pequeno texto para concluímos este assunto tão importante no cotidiano de nossas 

vidas. 

RACISMO 

O racismo é um dos principais problemas sociais enfrentados nos séculos XX e XXI, causando, 

diretamente, exclusão, desigualdade social e violência. Racismo é a denominação da discriminação 

e do preconceito (direta ou indiretamente) contra indivíduos ou grupos por causa de sua etnia ou 

cor. É importante ressaltar que o preconceito é uma forma de conceito ou juízo formulado sem 

qualquer conhecimento prévio do assunto tratado, enquanto a discriminação é o ato de separar, 

excluir ou diferenciar pessoas ou objetos. 

TIPOS DE RACISMO 

 PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO RACIAL OU CRIME DE ÓDIO RACIAL 

Nessa forma direta de racismo, um indivíduo ou grupo manifesta-se de forma violenta física 

ou verbalmente contra outros indivíduos ou grupos por conta da etnia, raça ou cor, bem 

como nega acesso a serviços básicos (ou não) e a locais pelos mesmos motivos. Nesse caso, 

a lei 7716, de 1989, do Código Penal brasileiro prevê punições a quem praticar tal crime. 

 
 RACISMO E PRECONCEITO 

Não podemos resumir preconceito a racismo, visto que o preconceito pode advir de várias 

outras diferenças, como gênero, local de origem e orientação sexual. Porém, o racismo é 

uma forma de preconceito e, como as outras formas, manifesta-se de diversas maneiras, 

fazendo vítimas todos os dias. 
 

 PRECONCEITO RACIAL  
O preconceito racial não é exclusivo do Brasil, visto que, em maior ou menor escala, todos 
os países colonizadores e colonizados apresentam, em algum grau, índices de preconceito 
racial contra negros ou, no caso de países colonizados, nativos daquele local.    



No Brasil, as causas do racismo podem ser associadas, principalmente, à longa escravização 
de povos de origem africana e a tardia abolição da escravidão, que foi feita de maneira 
irresponsável, pois não se preocupou em inserir os escravos libertos na educação e no 
mercado de trabalho, resultando em um sistema de marginalização que perdura até hoje. 
 

 RACISMO NO BRASIL 

Quando a Lei Áurea foi promulgada, em 13 de maio de 1888, ficou proibida a escravização 

de pessoas dentro do território brasileiro. O Brasil foi o último grande país ocidental a 

extinguir a escravidão e, como aconteceu na maioria dos outros países, não se criou um 

sistema de políticas públicas para inserir os escravos libertos e seus descendentes na 

sociedade, garantindo a essa população direitos humanos, como moradia, saúde e 

alimentação, além do estudo formal e posições no mercado de trabalho. 

Os escravos recém-libertos foram habitar os locais onde ninguém queria morar, como os 

morros, na costa da Região Sudeste, formando as favelas. Sem emprego, sem moradia digna 

e sem condições básicas de sobrevivência, o fim do século XIX e a primeira metade do século 

XX do Brasil foram marcados pela miséria e sua resultante violência entre a população negra 

e marginalizada. 
 

 LEI PARA CRIME DE RACISMO 

Em janeiro de 1989, foi sancionada a lei nº 7716, que tipifica como crime qualquer 

manifestação, direta ou indireta, de segregação, exclusão e preconceito com motivação 

racial. Essa lei representa um importante passo na luta contra o preconceito racial e prevê 

penas de um a três anos de reclusão aos que cometerem crimes de ódio ou intolerância 

racial, como negar emprego a pessoas por sua raça ou acesso a instituições de ensino e a 

estabelecimentos públicos ou privados abertos ao público. Quando o crime de incitação 

ocorrer em veículos de comunicação, a pena pode chegar a cinco anos. Essa lei também torna 

crime a fabricação, divulgação e comercialização da suástica nazista para fins de preconceito 

racial. 

Desde 2015, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei do então Senador da República 

Paulo Paim (PT – RS) que modifica o Código Penal brasileiro, tornando o racismo um 

agravante para outros crimes. Se implantado, o projeto de lei resultará em penas mais 

severas para os crimes de lesão corporal e homicídio, quando estes resultarem de ódio e 

preconceito racial. 

FONTE CONSULTADA: 

PORFÍRIO, Francisco. "Racismo"; Brasil Escola. Disponível em: 
 https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/racismo.htm. Acesso em 29/6/2020 

 

 
A denúncia sobre o racismo, chega para nós, muitas vezes em forma de poesia. 

Vejamos como o poema escrito por Marcos Lanfranchi, ilustra exatamente a leitura do texto 
anterior: 
 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/contrastes-nas-favelas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/racismo.htm


JÁ É HORA! 
 
Sociedade que ainda continua criando racismo 
A pessoa negra muitas vezes é retirada de vários locais. 
Somente por ter uma etnia diferente, 
Mas por que acontece isso? 
Não somos todos iguais? 
A pessoa pode ser emo, homossexual, bissexual, 
Negra, branca. 
O que importa na verdade e sua personalidade. 
 
Quantas vezes já vi uma pessoa ser discriminada por ter outra religião, 
Porque fizer isso sociedade, 
Sociedade aparência não é tudo, 
Em vez de olhar a cor dos olhos, olhe o brilho deles. 
Em vez de olhar se o sorriso é branco, olhe se são verdadeiros. 
Cada pessoa é muito bela, de seu jeito, jamais mude por alguém. 
Fizeste tantas pessoas morrerem por depressão 
Ocasionada pela sua discriminação. 
 
Mas felizmente ainda existem pessoas que nos impressionam, 
Por sua vontade de acabar com o preconceito. 
 
Um dia quem sabe, 
Teremos uma sociedade justa e honesta. 
Neste dia, não existira pessoa pobre ou rica. 
Não terá diferença entre negros e brancos, 
Nem entre skinheads e emos. 
Todos serão do jeito que quiserem ser, pois a vida é feita de inovações. 
E aceitamos. 
 
Infelizmente este dia vai demorar, 
Pois muitos conceitos terão que cair, 
Muitas desigualdades também. 
Já está na hora sociedade! 

 
 

Link: https://www.pensador.com/poesia_sobre_o_racismo/  Acessado em 29/6/2020. 

 
 

 Hora do Registro: 

Agora que você já aprofundou os seus estudos, escreva uma lista com ações/atitudes ou um 

pequeno parágrafo, no seu caderno, descrevendo como você acredita que possa contribuir 

para acabar com o RACISMO na sua comunidade, na nossa sociedade! 

  

 SAIBA MAIS... 

https://www.pensador.com/poesia_sobre_o_racismo/


 

Você sabia que aqui em São Paulo, temos um museu dedicado ao acervo da Cultura Afro? 

Gostaria de visitá-lo? Nesse momento em que nos encontramos em casa (isolamento), há 

um link disponível para uma visita virtual. Se você tiver oportunidade, clique no link. Você 

vai se surpreender: 

https://artsandculture.google.com/partner/museu-afro-brasil 

 

A Arte também produziu filmes sobre o racismo. Deixaremos aqui algumas sugestões para 

você. Se puder assista: 

 

• Homens de honra (2000) 

• Bem-Vindo a Marly-Gomont (2016) 

• Cidade de Deus (2002) 

• Raça (2016) 

• Escritores da Liberdade (2007) 

• A espera de um milagre (1999) 

• Ó pai, Ó 2007 

 

No link abaixo, apresentamos a história de Adriel. Um garoto negro de 12 anos que sofre 

ataques racistas ao criar uma página literária na internet. Veja o que ele respondeu aos 

racistas e qual surpresa ele recebeu: 

 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/06/03/menino-que-sofreu-racismo-nas-redes-recebe-

surpresa-da-academia-brasileira-de-letras.ghtml. 

 

 

As favelas sustentam a ideia de exclusão racial e social desde a abolição da escravatura até os dias atuais. 

 

Bom estudo e boa semana!!! 

https://artsandculture.google.com/partner/museu-afro-brasil
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/06/03/menino-que-sofreu-racismo-nas-redes-recebe-surpresa-da-academia-brasileira-de-letras.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/06/03/menino-que-sofreu-racismo-nas-redes-recebe-surpresa-da-academia-brasileira-de-letras.ghtml


CIÊNCIAS 

PROFESSORES ELIANA TEREZA PICCOLO E ANATOLI BERDNIKOFF 

Olá, esperamos que todos estejam bem!  

O racismo é um tema que está sendo muito discutido na atualidade, inclusive no Brasil. 
Portanto, nada mais interessante do que estar por dentro de toda essa discussão e a melhor 
maneira é estar atento às notícias atuais.  Por conta disso, é um assunto que deve sim ser 
comentado e debatido em escolas, em rodas entre amigos, no transporte público, na internet 
e na mídia. As pessoas precisam tomar consciência de que esse é um problema existente na 
nossa sociedade que deve urgentemente ser combatido e que elas são partes auxiliadoras 
em todo esse processo. 

Nos dias atuais, é fundamental que todos entendam que o mundo por si só, já precisa 

de muita ajuda e que atitudes racistas além de não ajudarem em nada, só servem para causar 

dor e sofrimento em quem as vive. A beleza está justamente no fato de sermos seres 

completamente diferentes e por conta disso, nos completarmos, sendo assim, de forma 

alguma a diferença na cor da pele deve ser motivo para impedir a construção de um mundo 

melhor. 

 

Para hoje propomos refletirmos um pouco mais sobre o racismo através de textos, 

música e poesia. Vamos ouvir a música racismo é burrice clicando no link abaixo: 

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

A música “Racismo é burrice” é do rapper brasileiro Gabriel, o Pensador. Nela, através 

de versos sagazes e bem refletidos a partir do que observou ao seu redor, o rapper traz à 

tona uma questão que insiste em ser velada e ignorada pelo povo brasileiro: a discriminação 

e preconceito raciais. 

 

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


RACISMO É BURRICE 

Salve, meus irmãos africanos e lusitanos, do outro lado do oceano 

"o atlântico é pequeno pra nos separar, porque o sangue é mais forte que a água do mar" 

Racismo, preconceito e discriminação em geral; 

É uma burrice coletiva sem explicação 

Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união 

Mas demonstra claramente 

Infelizmente 

Preconceitos mil 

De naturezas diferentes 

Mostrando que essa gente 

Essa gente do brasil é muito burra 

E não enxerga um palmo à sua frente 

Porque se fosse inteligente esse povo já teria agido de forma mais consciente 

Eliminando da mente todo o preconceito 

E não agindo com a burrice estampada no peito 

A "elite" que devia dar um bom exemplo 

É a primeira a demonstrar esse tipo de sentimento 

Num complexo de superioridade infantil 

Ou justificando um sistema de relação servil 

E o povão vai como um bundão na onda do racismo e da discriminação 

Não tem a união e não vê a solução da questão 

Que por incrível que pareça está em nossas mãos 

Só precisamos de uma reformulação geral 

Uma espécie de lavagem cerebral 

 

Racismo é burrice 

 

Não seja um imbecil 

Não seja um ignorante 

Não se importe com a origem ou a cor do seu semelhante 



O quê que importa se ele é nordestino e você não? 

O quê que importa se ele é preto e você é branco 

Aliás, branco no Brasil é difícil, porque no Brasil somos todos mestiços 

Se você discorda, então olhe para trás 

Olhe a nossa história 

Os nossos ancestrais 

O Brasil colonial não era igual a Portugal 

A raiz do meu país era multirracial 

Tinha índio, branco, amarelo, preto 

Nascemos da mistura, então por que o preconceito? 

Barrigas cresceram 

O tempo passou 

Nasceram os brasileiros, cada um com a sua cor 

Uns com a pele clara, outros mais escura 

Mas todos viemos da mesma mistura 

Então presta atenção nessa sua babaquice 

Pois como eu já disse racismo é burrice 

Dê a ignorância um ponto final: 

Faça uma lavagem cerebral 

 

Racismo é burrice 

 

Negro e nordestino constroem seu chão 

Trabalhador da construção civil conhecido como peão 

No Brasil, o mesmo negro que constrói o seu apartamento ou o que lava o chão de uma delegacia 

É revistado e humilhado por um guarda nojento 

Que ainda recebe o salário e o pão de cada dia graças ao negro, ao nordestino e a todos nós 

Pagamos homens que pensam que ser humilhado não dói 

O preconceito é uma coisa sem sentido 

Tire a burrice do peito e me dê ouvidos 

Me responda se você discriminaria 



O juiz Lalau ou o Pc Farias 

Não, você não faria isso não 

Você aprendeu que preto é ladrão 

Muitos negros roubam, mas muitos são roubados 

E cuidado com esse branco aí parado do seu lado 

Porque se ele passa fome 

Sabe como é: 

Ele rouba e mata um homem 

Seja você ou seja o Pelé 

Você e o Pelé morreriam igual 

Então que morra o preconceito e viva a união racial 

Quero ver essa música você aprender e fazer 

A lavagem cerebral 

 

Racismo é burrice 

 

O racismo é burrice, mas o mais burro não é o racista 

É o que pensa que o racismo não existe 

O pior cego é o que não quer ver 

E o racismo está dentro de você 

Porque o racista na verdade é um tremendo babaca 

Que assimila os preconceitos porque tem cabeça fraca 

E desde sempre não para pra pensar 

Nos conceitos que a sociedade insiste em lhe ensinar 

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 

Nenhum tipo de racismo - eu digo nenhum tipo de racismo - se justifica 



Ninguém explica 

Precisamos da lavagem cerebral pra acabar com esse lixo que é uma herança cultural 

Todo mundo que é racista não sabe a razão 

Então eu digo meu irmão 

Seja do povão ou da "elite" 

Não participe 

Pois como eu já disse racismo é burrice 

Como eu já disse racismo é burrice 

 

Racismo é burrice 

 

E se você é mais um burro, não me leve a mal 

É hora de fazer uma lavagem cerebral 

Mas isso é compromisso seu 

Eu nem vou me meter 

Quem vai lavar a sua mente não sou eu 

 

Seguem algumas perguntas para auxiliar nossa reflexão: 

1) Vocês gostaram dessa música? Por quê? 
2)  Qual o problema social retratado nessa letra? 
3)  Segundo Gabriel - o pensador, por que racismo é burrice? 
4) Quem é o mais "burro, segundo a música"? 
5) Muitas pessoas dizem que não têm preconceito. Você concorda com essa afirmação? 
6) O que o compositor afirma sobre as piadas de negro? 
7)  Qual o pedido que Gabriel faz a todas as pessoas? 
 

Lembre-se: nenhuma criança nasce racista ou preconceituosa, disse Nelson Mandela. Ela 
aprende isso na sociedade, seja em casa, seja na escola, ou em outros tipos de convívios sociais. 
Portanto, racismo é mais que um problema, é uma doença social, e não doença genética. Portanto, 
ela tem cura.  

Você se considera uma pessoa racista ou preconceituosa? Se essa pergunta for feita nas 
ruas, ou em qualquer outro lugar, a maioria, para não dizer todos, vai dizer que não. Ninguém se 
assume racista ou preconceituoso, pois sabe como é feio ser assim.  

O preconceito e o racismo nem sempre são evidentes. Eles se manifestam de várias 
maneiras, sobretudo em tom de brincadeira, ou através de atos falhos, ou mesmo 
intencionalmente, mas vem revestido de “ponto de vista”. Racismo não é ponto de vista, racismo 
é crime e crime inafiançável, diz a constituição brasileira. 



MATEMÁTICA 

PROFESSORES SIMONE PROCÓPIO, EDNEIA RONQUI FERRARI e ÁLVARO SPERDUTTO 

      Olá pessoal! Tudo bem com vocês? 

O que acharam da reportagem “RACISMO GERA DIFERENÇA SALARIAL DE 31% ENTRE 

NEGROS E BRANCOS”? 

Retomando a reflexão do caderno anterior... 

 

POR QUE NO BRASIL O EMPREENDEDORISMO DE NECESSIDADE É  

MAIOR ENTRE A POPULAÇÃO NEGRA? 

 

Essa pergunta pode ser respondida a partir da observação e análise dos dados informados no 

texto. 

Agora é com vocês! 

As questões abaixo devem ser respondidas a partir dos dados informados no gráfico: 

 

 
 

A. Segundo o gráfico, quem tem mais oportunidade de estudo? 

 

B. Qual é a diferença média salarial entre homens negros e brancos? 

 

 



C. Quem tem mais oportunidade no mercado de trabalho segundo pessoas negras? 

 

D. Qual é a média salarial de mulheres negras com ensino superior? 

 

E. Pesquise e responda o que é empreendedorismo de necessidade. 

 

F. Após ler o texto e analisar o gráfico, responda: por que no brasil o empreendedorismo de 

necessidade é maior entre a população negra?  

 

PARE PARA PENSAR:  

Ao longo de toda a sua vida escolar e acadêmica, quantos professores negros você teve? 

Mesmo que a gente não se conheça, eu sei que o número que virá da sua resposta não terá muitos 

dígitos. De acordo com uma pesquisa divulgada em 2016 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), quase 60% da população brasileira é constituída por pessoas pardas e pretas. 

Apesar disso, esse número é pouco expressivo em cargos de poder e decisão, como nos ambientes 

acadêmicos, políticos, midiáticos e empresariais, por exemplo. 

No entanto, quando se analisam dados de violência e desigualdade, essa é a população mais 

vulnerável, alerta a Organização das Nações Unidas (ONU). As principais vítimas de mortes violentas 

no país são homens, jovens, negros e de baixa escolaridade revela o Atlas da Violência de 2017, 

lançado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o pelo Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública. Entre os 10% da população mais pobre do país, 76% são negros e, levando em conta a 

população mais rica (1% do total apenas), o número de negros cai para 17,4%, segundo o IBGE. 

Além disso, mais da metade da população carcerária, cerca de 61,6%, são pretos e pardos, diz 

o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen). Vale lembrar que o Brasil abriga 

a quarta maior população prisional do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da 

Rússia. 

Já a Oxfam Brasil, uma organização não-governamental, estima que a igualdade salarial entre 

homens e mulheres será alcançada em 2047, mas essa equiparação entre pessoas negras e brancas 

só deve acontecer em 2089. 

FONTE: https://www.icmc.usp.br/noticias/4026-a-perspectiva-do-racismo-na-visao-de-tres-professores-negros-da-usp 

Vamos Refletir: 

Como o Brasil pode superar os dados apresentados no texto? 

 

 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18282-pnad-c-moradores
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18282-pnad-c-moradores
https://nacoesunidas.org/negros-sao-mais-afetados-por-desigualdades-e-violencia-no-brasil-alerta-agencia-da-onu/amp/
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=30253
https://www.oxfam.org.br/os-numeros-das-desigualdades-no-brasil
https://www.icmc.usp.br/noticias/4026-a-perspectiva-do-racismo-na-visao-de-tres-professores-negros-da-usp


ARTE 

PROFESSORAS EDNEIA RONQUI FERRARI e RITA DE CARVALHO 

 

CHARGE: CRÍTICA CÔMICA E HUMORÍSTICA 

Mais do que um simples desenho, a charge é uma crítica político-social onde o artista expressa 

graficamente sua visão sobre determinadas situações cotidianas através do humor e da sátira. Para 

entender uma charge, não é preciso ser necessariamente uma pessoa culta, basta estar ao par do 

que acontece ao seu redor. A charge pode ter um alcance maior do que um editorial, por exemplo, 

assim, a charge, como desenho crítico, é temida pelas pessoas com poder. Por isso que quando se 

estabelece censura em algum país, a charge pode ser o primeiro alvo dos censores. 

A charge também pode ser chamada de texto visual em que utiliza o humor ao mesmo tempo 

em que critica. Grande parte das charges trabalham com a questão do exagero. Exagerando, o 

chargista consegue dar ênfase maior ao que está tentando dizer ao evidenciar aspectos marcantes 

do que a obra se propõe a retratar. São distorções que distanciam o desenho da realidade, mas 

aproximam-no da verdade. Ao mesmo tempo, os exageros são responsáveis por enaltecer o caráter 

cômico das charges e provocar o riso dos leitores. A forçada comunicação da charge e o seu potencial 

de atrair o interesse de vários setores sociais são em decorrência sobretudo da veia cômica e 

humorística usando a foça do riso como arma de luta política. Nesse sentido as charges podem ser 

apropriadas para o intuito de denunciar e repensar o preconceito racial estabelecido na sociedade 

brasileira que na práxis social aparece mascarado.  

Abaixo vemos algumas charges que desempenham esse papel social, mostrando o 

preconceito estruturado: 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humor
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1tira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Editorial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Censura
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Censor&action=edit&redlink=1


 

 

 

PARA REFLETIR 

As charges acima mostram o preconceito racial estruturado na sociedade brasileira. Você 

concorda que a população negra sofre muito mais preconceito na sociedade em que está inserida? 

Você já vivenciou algum tipo de preconceito? 

FONTE DAS IMAGENS RETIRADAS PARA ESSA ATIVIDADE:   

https://www.google.com/search                                                                                                                                                                                

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/charge 

 https://www.todamateria.com.br/genero-textual-charge/                                                       

  https://pt.wikipedia.org/wiki/Charge 

             http://www.ccms.saude.gov.br/igualdaderacialnosus/charges.php# 

 

 

 

 

https://www.google.com/search
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/charge
https://www.todamateria.com.br/genero-textual-charge/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Charge
http://www.ccms.saude.gov.br/igualdaderacialnosus/charges.php


HISTÓRIA 

PROFESSORES LEANDRO BARBOSA GOUVEIA E FONLANA CHEUNG 

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

no Brasil que vitimou crianças e adolescentes, vamos ler e refletir sobre o protagonismo negro da 

História: 

DIÁLOGO ANTIRRACISTA 

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  

 

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


GEOGRAFIA 

PROFESSORES JOSÉ ALBERTO BARBOSA e FONLANA CHEUNG 

 

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 tornam necessário um retorno ao tema.   

 

 A VIDA DE UMA MULHER NEGRA 

 As fotografias que você irá ver nas próximas páginas e no próximo caderno é 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. Foi 

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

moradora de Porto Velho e se autoafirma 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)     

O texto e as fotos a seguir 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. 

Amazônia é uma ideia-lugar disputada por muitas mentes de ontem e de hoje. Essas mentes, 

além de repercutirem seus interesses na devastação desse território, perpetuam desigualdades por 

meio da estigmatização das mais diversas realidades (e mundos) presentes na região. 

 

MADONA NEGRA 

  
Marcela Bonfim/Agência Pública 

 

Encontrar uma Amazônia da cor de minha pele, diferente do que eu imaginava, me permitiu 

acessar lugares que nunca pensei existir. 

Vivenciar esses lugares — esses muitos lugares — que constituem a Amazônia, me 

despertou a consciência das diversas formas de (in)visibilidade cultivadas nesse território, quase 

todas relacionadas aos povos originários, aos indígenas que vão sendo “apagados no tempo” pelos 

recém-chegados “pioneiros” — numa tentativa neocolonial de cristalizar um marco zero, posterior 

à história das origens da Amazônia. 

 



QUILOMBO DE VILA BELA 

 
Marcela Bonfim/Agência Pública     

 

Uma marcante forma de “(in)visibilidade” ocorreu/ocorre no esteio de uma regionalização 

do Corpo Negro, a ponto de se tentar reforçar a ideia das “raízes negras” apenas restritas à região 

nordeste do Brasil. 

Tocar a presença e o legado das populações negras na Amazônia significa apropriarmo-nos 

de parte fundamental da história do Brasil, também submersa à escravização da humanidade dos 

corpos africanos, a partir da segunda metade do século 18, com o deslocamento em massa de 

populações de Vila Bela da Santíssima Trindade para o Vale do Guaporé, no período em que 

Rondônia ainda era território do Mato Grosso e do Amazonas. À época, tais deslocamentos 

populacionais serviam à estratégia de exploração do ouro e à construção do “Forte Príncipe da 

Beira” (RO), entendido como área de “defesa” das fronteiras territoriais. 

 

 

 

 

 

 



QUILOMBOLA DA VILA BELA NO MATO GROSSO 

 
Marcela Bonfim/Agência Pública     

 

A partir de 1870, migrações negras passaram a modificar a região amazônica, principalmente, 

com a chegada das populações vindas             do Pará, do Maranhão, Ceará, Bahia e outras localidades 

— período marcado pelo “Ciclo do Ouro” e “Ciclo da Borracha”. 

Entre 1907 e 1912, trabalhadores da “diáspora barbadiana” contribuíram com mão de obra 

qualificada para a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e também colaboração para 

uma efetiva institucionalização de serviços relacionados à educação, saúde e outras políticas sociais 

na região. 

Atualmente, novas diásporas se instalam na Amazônia, como a dos recém-chegados haitianos 

e venezuelanos. O acesso a estórias/histórias das inúmeras populações negras na Amazônia trouxe 

à tona a necessidade de ressignificação da própria história do negro no Brasil, uma vez que nos 

deparamos com uma série de contribuições e influências ainda não (re)conhecidas. 

 

 

 

 

 

 



FESTA DO DIVINO EM RONDÔNIA 

 

Marcela Bonfim/Agência Pública 

 

Hoje, prosseguir com o desvelamento e a circulação dessas estórias/histórias é um modo de 

não deixar de ver como o Corpo Negro fez/faz o Brasil, tal como ele é. E, sobretudo, tal como o Brasil 

poderá ser, quando admitir, reconhecer e valorizar suas raízes africanas. 

Há uma Amazônia Negra, que são várias. No meu trabalho, tenho me encontrado com a 

Amazônia indígena e negra, cujo afeto-imagem-destino brota da terra.(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENINO SE BANHA NAS ÁGUAS DO VALE DO GUAPORÉ 

 

Marcela Bonfim/Agência Pública(2) 

 

A T I V I D A D E 

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

 2 – De qual foto você mais gostou? Justifique e descreva essa foto em detalhes.  

 3 – O que Marcela Bonfim quis dizer com “... mudar de lugar...” na afirmação abaixo: 

“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”. 

  4 – Em sua opinião, porque o texto afirma que as contribuições e influências dos povos 

negros na Amazônia ainda não são reconhecidas?  

______________________________________________ 

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

outras belas fotos do seu trabalho fotográfico. 

______________________________________________ 

 

Bibliografia: 

(1) Texto adaptado.In: https://www.geledes.org.br/marcela-bonfim-nao-me-reconhecia-como-negra/  19/06/2020.  

(2)  Texto / fotos adaptado. In: 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://apublica.org/2019/10/encontrei-uma-amazonia-da-cor-da-minha-pele/


INGLÊS 

PROFESSORES LAÉRCIO BANDEIRA e ANATÓLI BERDNIKOFF 

 

Olá pessoal! 

Temos visto no mundo todo protestos contra o racismo. Isto se desencadeou no mês de maio 

deste ano, com a morte de George Floyd, um homem afro-americano que foi morto por um policial 

nos Estados Unidos. 

Muitos protestos foram vistos em países de língua inglesa, e cartazes com frases foram 

amplamente divulgados e ficaram conhecidas. Vamos ver algumas delas: 

 

 

Fonte: stuff.co.nz 

 

I CAN’T BREATHE 

 

Não consigo respirar 

  

 

Fonte: aljazeera.com 

BLACK LIVES MATTER 

 

Vidas negras importam 

  



 

Fonte: time.com 

RACISM IS A PANDEMIC 

 

Racismo é uma pandemia 

 

 

 

Fonte: ohchr.org 

WE ARE ALL HUMANS 

 

Nós somos todos humanos 

 

 

 

Fonte: ft.com 

THE LEAST RACIST IS STILL RACIST 

 

O menos racista ainda é racista 

 



 

Fonte: cbc.ca 

STOP PRETENDING YOUR RACISM IS 

PATRIOTISM 

 

Para de achar que seu racismo é 

patriotismo 

 

 

Fonte: northcarolinahealthnews.org 

MY SKIN SHOULDN’T BE A DEATH 

SENTENCE 

 

Minha pele não deveria ser uma 

sentença de morte 

 

Você viu alguns desses cartazes na mídia? Lembra de algum outro cartaz ou frase? 

Bons estudos! 

 

 


