
A Biblioteca Prof. João Baptista de Mello e Souza indica o tema RACISMO 

 

 
1) Conteúdos antirracistas para crianças e educadores 

 

 “O e-book contempla conteúdos que somam na educação antirracista e que compreende crianças 

negras, brancas e de todas as etnias assim como seus educadores.  Inclui livros, vídeos educativos, 

filmes, clipes musicais, desenhos, entre outras indicações. ” 

 

Obra completa: 

https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms/files/175380/1591723062PIR_E-

book_ConteudosAntirracistas.pdf 

 
 
 

2) Como Ser Antirracista - Imbram X. Kendi 
 

 

Sinopse: “ Imbram X. Kendi, vencedor do National Book Awards e best-seller do New York Times, 

traz uma abordagem estimulante e original para compreender e extirpar o racismo e a 

desigualdade da nossa sociedade — e de nós mesmos. “O ÚNICO MEIO DE ELIMINAR O RACISMO 

É IDENTIFICÁ-LO E DESCREVÊ-LO COM CONSISTÊNCIA — E ENTÃO DERRUBÁ-LO. ” O antirracismo 

é um conceito transformador que reorienta e reenergiza o debate sobre o racismo — e, ainda mais 

 

Numa sociedade racista, não basta não ser racista. É necessário ser antirracista. 

Angela Davis 

 

https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms/files/175380/1591723062PIR_E-book_ConteudosAntirracistas.pdf
https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms/files/175380/1591723062PIR_E-book_ConteudosAntirracistas.pdf


importante, nos mostra novos modos de pensar sobre as pessoas e nós mesmos. O racismo é, 

essencialmente, um sistema poderoso que cria falsas hierarquias de valor humano; sua lógica 

distorcida vai além da raça, da forma como consideramos as pessoas de diferentes etnias ou cor 

de pele à forma como tratamos pessoas de diferentes sexos, identidades de gênero e tipos 

físicos...” 

  
Canal Altabooks 

Como ser Antirracista por João Raphael, Mestre em Educação pela UFRJ. O vídeo apresenta 

brevemente a obra.  

Confira: https://www.youtube.com/watch?v=R31W0Olp_iI 

 

3) Entre o mundo e eu - Ta-Nehisi Coates  

 

 

Sinopse: “Uma corajosa investigação da história da segregação racial e seus ecos contemporâneos. 

Ta-Nehisi Coates é um jornalista americano que trabalha com a questão racial em seu país desde 

que escolheu sua profissão. Filho de militantes do movimento negro, Coates sempre se questionou 

sobre o lugar que é relegado ao negro na sociedade. Em 2014, quando o racismo voltou a ser 

debatido com força nos Estados Unidos, escreveu uma carta ao filho adolescente e compartilha, 

por meio de uma série de experiências reveladoras, seu despertar para a verdade em relação a 

seu lugar no mundo e uma série de questionamentos sobre o que é ser negro na América. O que 

é habitar um corpo negro e encontrar uma maneira de viver dentro dele? Como podemos avaliar 

de forma honesta a história e, ao mesmo tempo, nos libertar do fardo que ela representa? Em um 

trabalho profundo que articula grandes questões da história com as preocupações mais íntimas 

de um pai por um filho, Entre o mundo e eu apresenta uma nova e poderosa forma de 

compreender o racismo. Um livro universal sobre como a mácula da escravidão ainda está 

presente nas sociedades em diferentes roupagens e modos de segregação”. 

 

 
Canal Preta Nerd Burning Hell 

Resenha: Entre o mundo e eu (Ta-Nehisi Coates) 

"Entre o mundo e eu" é uma carta escrita por Ta-Nehisi Coates para o seu filho de quinze anos, 

Samori, em 2015. Nela, ele descreve seus medos e anseios como um homem negro, tanto a 

partir da história dos Estados Unidos, quanto de sua própria vida. 

Confira: https://www.youtube.com/watch?v=y_Jk5y9DHaA 

https://www.youtube.com/watch?v=R31W0Olp_iI
https://www.youtube.com/watch?v=y_Jk5y9DHaA


4) Mulheres, raça e classe - Angela Davis  

 

Sinopse: “Mulheres, raça e classe, de Angela Davis, é uma obra fundamental para se entender as 
nuances das opressões. Começar o livro tratando da escravidão e de seus efeitos, da forma pela 
qual a mulher negra foi desumanizada, nos dá a dimensão da impossibilidade de se pensar um 
projeto de nação que desconsidere a centralidade da questão racial, já que as sociedades 
escravocratas foram fundadas no racismo. Além disso, a autora mostra a necessidade da não 
hierarquização das opressões, ou seja, o quanto é preciso considerar a intersecção de raça, classe 
e gênero para possibilitar um novo modelo de sociedade...” 

 
CANAL LETRAS PRETAS. 

Mulheres, raça e classe de Angela Davis – 

Vídeo apresenta a obra extremamente relevante de Angela Davis, intelectual negra que afirma 

não existir primazia de uma opressão sobre a outra. A autora mostra como sistemas de opressão 

baseados em classe, raça e gênero atuam mutuamente e embasam o classismo, o machismo e o 

racismo.  

Confira: https://www.youtube.com/watch?v=8IdA4VUz9Mg 

 

 

5) Não basta não ser racista, SEJAMOS ANTIRRACISTAS - Robin Diangelo 

 

Sinopse: É hora de todos os brancos abandonarem a ideia de superioridade e, de fato, 
atuarem no combate ao racismo. Negação, silêncio, raiva, medo, culpa... essas são algumas 
das reações mais comuns quando se diz a uma pessoa que agiu, geralmente sem intenção, 
de modo racista. Ser abertamente racista não é algo socialmente aceitável. Ninguém quer 
ser visto assim. Mas cada vez que se nega o racismo, impedimos que ele seja abordado e que 

https://www.youtube.com/watch?v=8IdA4VUz9Mg


nossos preconceitos sejam discutidos. As reações de negação não servem apenas para 
silenciar quem sofre o preconceito, também escondem um sentimento que a autora Robin 
Diangelo passou a chamar de fragilidade branca. Em seus estudos, Diangelo catalogou frases, 
palavras e sentimentos de voluntários que se veem sem qualquer preconceito e demonstrou 
que, no fundo, ele estava lá. Sua proposta é que todos comecem a ouvir melhor, estabeleçam 
conversas mais honestas e reajam a críticas com educação e tentando se colocar no lugar do 
outro. Não basta apenas sustentar visões liberais ou condenar os racistas nas redes sociais. 
A mudança começa conosco.  

 
Canal Louca dos livros 

Não basta não ser racista, SEJAMOS ANTIRRACISTAS - Robin Diangelo 

 

O vídeo aborda sobre como ser antirracista a partir da visão de um negro. 

Confira: https://www.youtube.com/watch?v=uYuNVpr08Ic 

 

 

6) O ódio que você semeia - Angie Thomas 

 

Sinopse: “Um livro contra o racismo em tempos tão cruéis e extremos Starr aprendeu com os pais, 

ainda muito nova, como uma pessoa negra deve se comportar na frente de um policial. Não faça 

movimentos bruscos. Deixe sempre as mãos à mostra. Só fale quando te perguntarem algo. Seja 

obediente. Quando ela e seu amigo, Khalil, são parados por uma viatura, tudo o que Starr espera 

é que Khalil também conheça essas regras. Um movimento errado, uma suposição e os tiros 

disparam. De repente o amigo de infância da garota está no chão, coberto de sangue. Morto. Em 

luto, indignada com a injustiça tão explícita que presenciou e vivendo em duas realidades tão 

distintas (durante o dia, estuda numa escola cara, com colegas brancos e muito ricos - no fim da 

aula, volta para seu bairro, periférico e negro, um gueto dominado pelas gangues e oprimido pela 

polícia), Starr precisa descobrir a sua voz. Precisa decidir o que fazer com o triste poder que 

recebeu ao ser a única testemunha de um crime que pode ter um desfecho tão injusto como seu 

início. Acima de tudo Starr precisa fazer a coisa certa. Uma narrativa muito dinâmica, divertida, 

mas ainda assim, direta e firme, fala de racismo de uma forma nova para jovens leitores”. 

 
Canal Entre Cachos & Livros 

Resenha do livro “O ÓDIO QUE VOCÊ SEMEIA”  

Confira: https://www.youtube.com/watch?v=6YkLAhHsf6w 

https://www.youtube.com/watch?v=uYuNVpr08Ic
https://www.youtube.com/watch?v=6YkLAhHsf6w


7) Pequeno Manual Antirracista - Djamila Ribeiro 

 

Sinopse: Dez lições breves para entender as origens do racismo e como combatê-lo. Neste 

pequeno manual, a filósofa e ativista Djamila Ribeiro trata de temas como atualidade do racismo, 

negritude, branquitude, violência racial, cultura, desejos e afetos. Em dez capítulos curtos e 

contundentes, a autora apresenta caminhos de reflexão para aqueles que queiram aprofundar sua 

percepção sobre discriminações racistas estruturais e assumir a responsabilidade pela 

transformação do estado das coisas. Já há muitos anos se solidifica a percepção de que o racismo 

está arraigado em nossa sociedade, criando desigualdades e abismos sociais: trata-se de um 

sistema de opressão que nega direitos, e não um simples ato de vontade de um sujeito. 

Reconhecer as raízes e o impacto do racismo pode ser paralisante. Afinal, como enfrentar um 

monstro desse tamanho? Djamila Ribeiro argumenta que a prática antirracista é urgente e se dá 

nas atitudes mais cotidianas. E mais ainda: é uma luta de todas e todos. 

 
Canal André Trigueiro 

Uma live antirracista! André Trigueiro entrevista Djamila Ribeiro 

Djamila Ribeiro fala sobre racismo estrutural, o que é ser antirracista, “lugar de fala”, colorismo, a 

derrubada de estátuas de racistas do passado, os protestos que acontecem nos Estados Unidos, e 

o que se deve fazer no Brasil para combater a desigualdade racial. 

Confira: https://www.youtube.com/watch?v=HJZDo8V8Wf4 

 

 

8) O Sol é Para Todos – Harper Lee 

  

Sinopse: Um livro emblemático sobre racismo e injustiça e um dos maiores clássicos da literatura 

mundial. Um livro emblemático sobre racismo e injustiça: a história de um advogado que defende 

um homem negro acusado de estuprar uma mulher branca nos Estados Unidos dos anos 1930 e 

enfrenta represálias da comunidade racista. O livro é narrado pela sensível Scout, filha do 

advogado. Uma história atemporal sobre tolerância, perda da inocência e conceito de justiça. 

https://www.youtube.com/watch?v=HJZDo8V8Wf4


 
Canal Rodrigo Villela - Leia Para Viver 

O SOL É PARA TODOS, de Harper Lee – Resenha 

O vídeo apresenta uma resenha sobre o livro “O Sol é Para Todos”, que é um verdadeiro clássico da 

literatura norte-americana do século XX. 

Confira: https://www.youtube.com/watch?v=J4HTjOHvZh0 

 

 

9) Superando o Racismo na Escola – organizado por Kabengele Munanga  

 

Sinopse: “Trata-se de uma obra para refletir e propor mudanças contra uma das mais perversas 
formas de violência perpetradas cotidianamente na sociedade brasileira. Os destinatários naturais 
deste livro são os professores (as) da educação básica. Esta obra sugere atitudes práticas de 
desconstrução e reversão da ideologia e dos estereótipos racistas no cotidiano escolar. ” 

Obra completa: http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/racismo_escola.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J4HTjOHvZh0
http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/racismo_escola.pdf


OBRAS SOBRE A ESCRAVIDÃO  

 

As origens das desigualdades sociais e preconceito racial. 

 

A Cabana do Pai Tomás da autora Harriet Beecher Stowe 

 

Sobre a autora:  

Harriet Elizabeth Beecher Stowe, nasceu em 1811 e faleceu em 1896. Foi 

uma abolicionista e escritora estadunidense. Autora de mais de dez livros, o mais famoso é 

o romance Uncle Tom's Cabin ("A Cabana do Pai Tomás"), primeiramente publicado de forma 
serial, entre 1851 e 1852. Quando encontrou o presidente Abraham Lincoln, ele disse que foi ela que, com 

seu livro, causou a Guerra Civil. 

 

Sobre a obra: 

Sinopse: O romance conta a história do tio Tom, um escravo de meia-idade pertencente a um 

fazendeiro de Kentucky, que é vendido por seu dono quando encontra problemas financeiros e 

acaba nas mãos de um escravo cruel que o sujeita a espancamentos severos. 

A obra secular de Harriet Beecher Stowe apresenta, de forma romanceada, o conflito vivido entre 

os escravos norte-americanos e os ricos proprietários de terras no sul dos Estados Unidos, 

mostrando quão infame era a escravidão. É uma história de fé, coragem, determinação, 

perseverança e luta pela liberdade. Harriet Beecher Stowe, que conheceu de perto a realidade do 

cenário que narra, passa ao leitor um sentimento de revolta e indignação ao apresentar 

detalhadamente o comércio "legal" de seres humanos e a forma brutal e selvagem com que os 

senhores tratavam os negros a fim de obterem mais lucros em suas propriedades. Este registro 

literário contribuiu intensamente para a abolição da escravatura. Basta observar que, dois anos 

depois de seu lançamento, surgiu o Partido Republicano, que abraçou a causa abolicionista. A 

autora chegou até mesmo a merecer do presidente norte-americano, Abraham Lincoln, esta 

consideração: "Foi a senhora que, com seu livro, causou essa grande guerra" (a guerra entre os 

estados). Conheça ou releia este clássico da literatura mundial que foi uma contundente denúncia 

da escravatura norte-americana. 

PDF do título original: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/gu000203.pdf 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1851
https://pt.wikipedia.org/wiki/1852
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Americana
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/gu000203.pdf


Canal Estante Alada 

A Cabana do Pai Tomás (Harriet Beecher Stowe). 

No vídeo a leitora Jaqueline apresenta a obra. 

Confira: https://www.youtube.com/watch?v=iFcNp0DrwkA 

 

 

A Escrava Isaura do autor Bernardo Guimarães 

 

 

Sobre o autor:  

Bernardo Guimarães (Bernardo Joaquim da Silva Guimarães), magistrado, jornalista, professor, 

romancista e poeta, nasceu em Ouro Preto, MG, em 15 de agosto de 1825, e faleceu na mesma 

cidade, em 10 de março de 1884. É o patrono da Cadeira n. 5 da Academia Brasileira de Letras, por 

escolha de Raimundo Correia. Matriculou-se, em 47, na Faculdade de Direito de São Paulo, onde 

se tornou amigo íntimo e inseparável de Álvares de Azevedo e Aureliano Lessa, com os quais 

chegou Bernardo Guimarães a projetar a publicação de uma obra que se chamaria Três liras. 

Fundaram os três, com outros estudantes, a “Sociedade Epicuréia”, a que se atribuíram “coisas 

fantásticas”, que ganharam fama no meio paulistano. Em 1875, publicou o romance que melhor o 

situaria na campanha abolicionista e viria a ser a mais popular das suas obras: A escrava Isaura. 
Fonte: ABL e BN Digital. 

 

Sobre a obra: 

Sinopse: O livro “A Escrava Isaura” é um clássico literário brasileiro. Trata-se de Isaura, uma 

escrava que, ao contrário das demais, possuía a pele num tom quase branco. Criada como filha na 

família a qual servia, era a protegida de sua sinhá, a matriarca. A sua senhora lhe promete que 

após sua morte a escrava seria liberta. No entanto, o filho Leôncio, homem maldoso e sem caráter, 

nutria desejos por ela...” 

  

Obra completa:  
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000057.pdf 

http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/Livros_eletronicos/A%20Escrava%20Isaura.pdf 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iFcNp0DrwkA
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000057.pdf
http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/Livros_eletronicos/A%20Escrava%20Isaura.pdf


A História da Escravidão - Oliver Petre Grenouilleau 

 

Sobre o autor: Oliver Pétré-Grenouilleau é historiador francês e nasceu na cidade de Rumilly em 

1962. Professor do Instituto de Estudos Políticos de Paris (IEP, Sciences Po) e membro-honorário 

do Instituto Universitário da França, é autor de diversos livros, entre eles, La démocratie aux 

États-unis et en Europe de 1918 a 1989 (Bréal, 2000) e Les traites négrières: essai d`histoire 

globale (Gallimard, 2004).  (fonte: https://www.boitempoeditorial.com.br/autor/-145 

 

Sinopse: “Em A história da escravidão, analisa não só a organização produtiva desse sistema, mas 

as raízes deixadas pela escravidão na maneira da humanidade conceber e interagir com o mundo. 

A obra busca responder a três questões que podem parecer simples, mas delineiam uma 

investigação sobre a história da humanidade a partir das marcas deixadas por tal sistema: o que é 

realmente escravidão? Por que 'apareceu' e como evoluiu? Como, afinal, conseguimos aboli-la por 

toda parte, ao menos oficialmente, embora muitas vezes ela ainda resista de forma clandestina? 

Com um texto acessível e didático, o autor resgata as origens da escravidão e seus 

desdobramentos ao longo da história para mostrar o desafio colocado nos dias atuais por alguns 

de seus legados, como o racismo e as segregações ... A história da escravidão, de Olivier Pétré-

Grenouilleau, imprime atualidade ao debate teórico e à exigência da prática política, social e 

cultural brasileira. ” 

https://www.boitempoeditorial.com.br/autor/-145

