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ATIVIDADE 11 
 

1) Observe as manchetes a seguir:  

 

 
 
 

Manifestantes derrubam estátua de traficante de escravos no 
Reino Unido e a jogam em rio 

07/06/2020. Disponível em https://br.sputniknews.com/europa/2020060715672600-manifestantes-derrubam-estatua-de-
traficante-de-escravos-e-a-jogam-em-rio-video/ 

Manifestações contra o racismo 
se intensificam após nova morte 

nos EUA 
15/06/2020. Disponível em 

https://www.cartacapital.com.br/mundo/manifestacoes-contra-o-racismo-se-
intensificam-apos-nova-morte-nos-eua/ 

Mãe de João Pedro, morto no Rio, 
diz que filho foi vítima de racismo 
Adolescente de 14 anos foi morto enquanto brincava com 
amigos dentro da casa da tia no Complexo do Salgueiro, em 
São Gonçalo, Rio de Janeiro 

14/06/2020. Disponível em 
https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2020-06-14/mae-de-joao-

pedro-morto-no-rio-diz-que-filho-foi-vitima-de-racismo.html 

Museu de NY anuncia 
retirada de estátua de 
Teddy Roosevelt por 

simbologia racista 
22/06/2020. Disponível em 

https://www.msn.com/pt-
br/news/mundo/museu-de-ny-anucia-retirada-

de-est-c3-a1tua-de-teddy-roosevelt-por-
simbologia-racista/ar-BB15P6ao 

A cada 23 minutos, um 
jovem negro é 

assassinado no Brasil, 
diz CPI 

Depois que você terminar de ler este texto e 
tomar um cafezinho, um jovem negro terá sido 
morto no Brasil. Todo ano, 23.100 jovens 
negros de 15 a 29 anos são assassinados. São 
63 por dia. 

6/6/2016. Disponível em 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-36461295 

	

EUA: manifestantes querem 
que bandeira com símbolo 

racista seja recolhida 
Dois dias após um jovem branco entrar em uma Igreja 
Metodista na cidade de Charleston, na Carolina do 
Sul, nos Estados Unidos, e matar, a tiros, nove 
pessoas, milhares de manifestantes se reuniram na 
capital do estado, Columbia, para pedir que 
a Assembleia Legislativa local recolha a bandeira dos 
Estados Confederados da América.  

 
22/6/2015. Disponível em 

https://www.terra.com.br/noticias/mundo/eua-manifestantes-
querem-que-bandeira-com-simbolo-racista-seja-

recolhida,ffe82d3e778fc18309a47477f37606abw9r2RCRD.html	



 
Manifestações antirracismo vem ocorrendo em diversos locais do mundo desde a morte de George Floyd, cidadão 
negro sufocado por um policial branco em Minneapolis, nos Estados Unidos no final de maio. Hashtags 
#BlackLivesMatter e #vidasnegrasimportam inundaram as redes sociais como forma de prestar solidariedade 
a população negra vítima dos mais diferentes tipos de violência. Você soube deste movimento?  
 
ð Escolha pelo menos uma dessas notícias e pesquise um pouco mais sobre ela. Depois, reflita e escreva 

sobre como o racismo está presente no seu dia a dia. 
 
2) A violência contra a população negra não é algo recente. No nosso país, ela se faz presente há séculos. Pesquisas 
feitas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) mostram uma grande diferença nas taxas de 
assassinato entre jovens negros e jovens brancos no nosso país. Observe os dados abaixo.  
=> Responda as questões abaixo: 
 

 
 
	

• As informações mostram que a maior 
parte das vítimas de homicídios são 
negras. Por que você acha que isso 
acontece?  

 
• Qual a região do país com maior 

diferença de taxas de assassinato entre 
a população negra e branca? E qual a 
menor? 
 

• Somando as taxas entre a população 
branca e negra, qual a região do país 
apresentou as maiores taxas de 
assassinatos de jovens em 2014?  
 

• Por que será que existe tanta diferença entre taxas de assassinatos entre as regiões do Brasil? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Disponível em: https://www.geledes.org.br/relatora-diz-que-jovens-
negros-sofrem-genocidio-e-propoe-plano-nacional-contra-violencia/ 



	
	
3)	Leia	o	texto	abaixo	para	entender	um	pouco	mais	sobre	o	a	questão	da	desigualdade	racial	e	sobre	
como	a	nossa	raça	ou	cor	é	definida:	
	
	
Para o professor Otair Fernandes, doutor em Ciências Sociais e coordenador do Laboratório de Estudos Afro-
Brasileiros e Indígenas da 
Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro (Leafro/UFRRJ), a 
realidade do Brasil ainda é herança 
do longo período de colonização 
europeia e do fato de ter sido o 
último país a acabar com a 
escravidão. O professor ressalta 
que, mesmo após 130 anos de 
abolição, ainda é muito difícil para a 
população negra ascender 
economicamente no Brasil. 

“A questão da escravidão é uma 
marca histórica. Durante esse 
período, os negros não tinham nem a condição de humanidade. E, pós-abolição, não houve nenhum projeto de inserção 
do negro na sociedade brasileira. Mesmo depois de libertos, os negros ficaram à própria sorte. Então, o Brasil vai se 
estruturar sobre aquilo que chamamos de racismo institucional”, lembra. Fernandes afirma que atitudes individuais não 
são suficientes para romper essa questão socialmente e historicamente, e ressalta a importância de políticas públicas 
de ações afirmativas. “É preciso pensar em políticas de afirmação do negro. Políticas de valorização daqueles que 
foram marginalizados e excluídos”, diz. 

Para a promotora de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, Lívia Santana Vaz, reconhecer que o problema 
existe é o primeiro passo para tentar resolver essa dívida histórica. Por isso, a consideração de cor ou raça nas 
pesquisas oficiais produzidas pelo IBGE é fundamental.“Há países - a exemplo de Portugal - que, a pretexto de não 
violarem o princípio da igualdade, proíbem a coleta de dados com base na raça e na cor das pessoas, o que tem 
impedido que se conheça o contexto de desigualdades raciais e a criação de políticas públicas”, ressalta a jurista, que 
atua em grupos de proteção de direitos humanos e combate a discriminações.  

(...) “Se os dados estatísticos seguem demonstrando que a raça figura como fator que condiciona o acesso das pessoas 
aos direitos fundamentais, o Direito deve continuar pautando a questão racial como mecanismos de reconhecimento 
das desigualdades e de proteção e promoção dos direitos dos grupos racialmente vulnerabilizados”, afirma a 
promotora. 

O QUE TE DEFINE? 

A sua cor ou raça é: branca, preta, amarela, parda ou indígena? Nessa ordem, o agente de pesquisa do IBGE oferece 
as opções, e o entrevistado escolhe como se classifica. O que ele considera para responder depende de cada um. “No 
Brasil, o critério é multidimensional”, explica Leonardo Athias, pesquisador da Coordenação de População e 
Indicadores Sociais do IBGE, responsável pelo tema. “Pelos dados da Pcerp (Pesquisa das Características Étnico-
Raciais da População), vários fatores influenciam a autoclassificação. Cor da pele, ancestralidade, origem e até a 
classe social”, complementa. 

Atualmente, nas pesquisas do Instituto, o quesito é fechado, ou seja, o entrevistado responde a partir de opções já 
estabelecidas. Marta Antunes e Gustavo Junger, da Gerência Técnica do Censo Demográfico, contam que, quando se 
fez um teste com o quesito aberto, mais de 300 opções diferentes surgiram. “No Rio de Janeiro, tivemos definições 
como branca, clara, morena, escura, misturada... muitas!”, exemplifica Marta. “Já no Maranhão, usaram-se termos 
como açaí e jambo”, complementa Gustavo.  

Seja como for, uma instrução básica consta no Manual do Recenseador: “Em nenhum momento, você deve influenciar 
a resposta do entrevistado”. O IBGE também não especifica uma definição para as categorias de cor ou raça: “se o 
entrevistado pergunta, o pesquisador pode dar a definição de amarelo (pessoa de origem japonesa, chinesa, coreana, 
etc.) e esclarecer que a categoria indígena se



aplica tanto aos indígenas que vivem em terras indígenas como fora delas”, explica Marta Antunes. Ou seja, o quesito 
de cor ou raça é baseado na autodeclaração. Leonardo explica que este é um preceito de direitos humanos: “a 
identificação é da pessoa, é ela que sabe como se entende, porque é uma interação social, uma percepção de si 
mesma e do outro”.  

(...) “O racismo no Brasil conecta-se muito mais com a forma como o indivíduo é percebido socialmente do que com a 
maneira como este se autodeclara. As políticas públicas de ação afirmativa têm o objetivo principal de garantir 
igualdade de oportunidades e devem ser destinadas às pessoas que são, no contexto brasileiro, potencialmente vítimas 
de discriminação racial ”, declara a promotora Lívia Vaz.  

 

AS CATEGORIAS DO IBGE  

O sistema de classificação adotado pelo Instituto se apoia em cinco categorias, consolidadas em uma longa tradição 
de pesquisas domiciliares. Uma delas lembra que o sistema é utilizado desde 1872, passando por pequenas 
modificações ao longo do tempo, mas desde sempre utilizando categorias formuladas por uma pequena elite dominante 
e desconsiderado a realidade das regiões fora dos eixos Sul e Sudeste.  

Isto criou dificuldades com o termo pardo, por exemplo. “O termo pardo remete a uma miscigenação de origem preta 
ou indígena com qualquer outra cor ou raça. Alguns movimentos negros utilizam preto e pardo para substituir o negro 
e alguns movimentos indígenas usam indígenas e pardos para pensar a descendência indígena.  

De qualquer maneira, essas categorias têm conseguido evidenciar a desigualdade racial nos indicadores sociais do 
país. “Toda classificação é uma simplificação da realidade. Muitas vezes o objetivo de classificar, para [atender] os 
objetivos estatais de proteger minorias, mostrar desigualdades e balizar políticas, pode não coincidir com o objetivo de 
identificar, ou seja, mostrar como as pessoas se enxergam em sua diversidade”, avalia Leonardo. E Leonardo arremata 
lembrando uma frase famosa entre os estudiosos de cor ou raça do IBGE: “o ponto positivo da classificação no Brasil 
é que ela vem desde 1872. E o ponto negativo é que ela vem desde 1872”. 

Adaptado de https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/17eac9b7a875c68c1b2d1a98c80414c9.pdf 
	
ð Faça um resumo do texto que você acabou de ler. Para isso, utilize o seguinte método: 

- Leia o parágrafo. 
- Pense em uma frase que resume o que você entendeu. 
- Escreva esta frase no seu caderno. 

 
	 	



4) Os dados mostrados nas figuras e gráficos a seguir ilustram as desigualdades da população 
brasileira, considerando o critério de cor e raça. 
=> Para cada um deles, anote as conclusões que você pode tirar ao analisa-los. Para isso, 
procure responder à pergunta: 
 

O	que	esses	números	mostram?	
	
	
	

	
 
Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/17eac9b7a875c68c1b2d1a98c80414c9.pdf 

	

 
 

	

	

	
Disponível em: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101681_informativo.pdf 
	



	SUGESTÕES	DE	FILMES		
Bem-vindos a Marly Gomont 
2016/ 1h33min / Comédia/ Classificação indicativa: 10 anos 
Sinopse: Um médico do Congo se muda com a família para um vilarejo no interior da França e precisa 
lidar com o medo e a rejeição dos moradores locais.  
Escritores da Liberdade  
2007/2h3min/Drama, baseado na vida real/ Classificação indicativa: 12 anos 
Sinopse: Uma jovem e idealista professora chega a uma escola de um bairro pobre, que está corrompida 
pela agressividade e violência. Os alunos se mostram rebeldes e sem vontade de aprender, e há entre eles 
uma constante tensão racial. Assim, para fazer com que os alunos aprendam e também falem mais de suas 
complicadas vidas, a professora Gruwell (Hilary Swank) lança mão de métodos diferentes de ensino. 
Histórias Cruzadas 
2012 / 2h 26min / Drama/ Classificação indicativa: 12 anos 
Sinopse: Jackson, pequena cidade no estado do Mississipi, anos 60. Skeeter (Emma Stone) é uma garota 
da sociedade que retorna determinada a se tornar escritora. Ela começa a entrevistar as mulheres negras 
da cidade, que deixaram suas vidas para trabalhar na criação dos filhos da elite branca, da qual a própria 
Skeeter faz parte. Aibileen Clark (Viola Davis), a emprega da melhor amiga de Skeeter, é a primeira a 
conceder uma entrevista, o que desagrada a sociedade como um todo. 
Green Book  
2019 / 2h 10min / Drama, Biografia / Classificação indicativa: 12 anos 
Sinopse: Tony Lip, um dos seguranças ítalo-americano, é contratado como motorista do Dr. Don Shirley, 
um pianista negro de classe alta, durante uma turnê pelo sul dos Estados Unidos. Confrontados com o 
racismo, o perigo – assim como humanidade e o humor inesperados – eles são forçados a deixar de lado 
as diferenças para sobreviver e prosperar nessa jornada.  
Estrelas Além do Tempo 
2017 / 2h 07min / Drama, Biografia / Classificação indicativa: Livre 
Sinopse: 1961. Em plena Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética disputam a supremacia na corrida 
espacial ao mesmo tempo em que a sociedade norte-americana lida com uma profunda cisão racial, entre 
brancos e negros. Tal situação é refletida também na NASA, onde um grupo de funcionárias negras é 
obrigada a trabalhar a parte. É lá que estão Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia 
Spencer) e Mary Jackson (Janelle Monáe), grandes amigas que, além de provar sua competência dia após 
dia, precisam lidar com o preconceito arraigado para que consigam ascender na hierarquia da NASA. 
Um sonho possível 
2010 / 2h 09min / Drama, Biografia/ Classificação indicativa: 10 anos 
Sinopse: Michael Oher (Quinton Aaron) era um jovem negro, filho de uma mãe viciada e não tinha onde 
morar. Com boa vocação para os esportes, um dia ele foi avistado pela família de Leigh Anne Tuohy 
(Sandra Bullock), andando em direção ao estádio da escola para poder dormir longe da chuva. Ao ser 
convidado para passar uma noite na casa dos milionários, Michael não tinha ideia que aquele dia iria mudar 
para sempre a sua vida, tornando-se mais tarde um astro do futebol americano. 
À procura da felicidade 
2006 / 1h 57min / Drama/Baseado na vida real / Classificação indicativa: Livre 
Sinopse: O pai de família Chris Gardner enfrenta problemas financeiros e sua mulher, Linda, decide partir, 
deixando com ele o filho Christopher, de cinco anos. Em busca de emprego, Gardner consegue vaga de 
estagiário não remunerado numa corretora de valores, esperando ser contratado ao fim do prazo, mas vem 
uma ordem de despejo e os dois vão morar na rua. 
Hair Love 
2019/ 6min/ Animação/ Classificação indicativa: Livre 
Sinopse: Hair Love é um curta-metragem de animação sobre um pai afro-americano que tenta fazer o 
cabelo de sua filha pela primeira vez. 
 
 

	


