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Prezadas e prezados estudantes,  
 
A pandemia da COVID-19 impactou em diferentes aspectos as nossas vidas. Não temos ainda 
uma data precisa de quando poderemos retomar nossas atividades presenciais e como elas 
serão organizadas.  Por causa disso, a equipe de Sociologia resolveu iniciar a discussão dos temas 
que estavam originalmente programados para o ano letivo de 2020.  Dessa forma, passaremos 
a enviar, pelos meios disponibilizados pela escola, materiais para leitura e realização de 
atividades referentes à série em que estão matriculados.   
Dessa forma, enviamos o material que segue, direcionado para o segundo ano do ensino médio. 
Leia com atenção o texto de apoio e realize as atividades propostas.  Em breve teremos mais 
informações sobre como estabeleceremos contato com todas e todos. 
Bom trabalho e cuidem-se!!! 

 
I. O RACISMO NO BRASIL: considerações iniciais sobre a questão negra1. 

Rogerio Mendes de Lima 
 

No excelente documentário de Silvio Tender, Encontro com Milton Santos ou o mundo 
visto do lado de cá, uma questão passa despercebida pela maioria dos que assistem ao filme. 
Logo no início, quando indagado sobre o que é ser um intelectual negro, o saudoso geografo 
Milton Santos com a fleuma que lhe era característica diz que “é difícil ser negro no Brasil porque 
fora das situações de evidência, o cotidiano é sempre muito pesado”.  

De fato, não precisamos procurar muito para constatar que a afirmação se constitui em 
um retrato fiel e cruel da situação do negro no Brasil. Senão, como explicar que jovens da 
periferia sejam limitados no seu direito de ir e vir ao serem retirados de um ônibus que os levaria 
à praia com a justificativa dada pelo Governador de que era para “impedir crimes na praia” . Ou 
ainda como entender que dos homicídios que vitimam jovens no Brasil, 76.9% atinja a população 
negra ? Ou que a polícia do Estado de São Paulo mate três vezes mais negros do que brancos ? 
Ou que a maioria da população na linha abaixo da pobreza no Brasil seja predominantemente 
afrodescendente? 

O professor Noel dos Santos Carvalho destaca outro aspecto dessa situação de exclusão 
ao discutir a trajetória dos atores negros nas produções nacionais, em especial a luta de atores 
como Grande Otelo pelo reconhecimento e pelo tratamento igualitário por parte de produtores 
e diretores. Ou das dificuldades de legitimação das manifestações culturais (religiosas, artísticas, 
políticas) que tenham sua origem nas populações negras, tais como o samba (em suas diversas 
modalidades), o Funk e o Rap, a Umbanda e o Candomblé, a Capoeira, o Jongo entre outras que 
no passado e/ou no presente são objeto de discriminação de diversos matizes. 

Nesse aspecto, sem defender um exclusivismo no estudo e na explicação das questões 
raciais, não há como negar que essas experiências tornam o ser negro (ou indígena) algo que só 
pode ser compreendido, em toda a sua complexidade, sua interface e suas diferenças internas, 

 
1 O texto de apoio é uma adaptação/excerto do texto original Educação intercultural e currículos na 
educação básica: a contribuição da sociologia para o combate ao racismo, publicada na revista 
Perspectiva Sociológica n. 15 e disponível em 
https://www.cp2.g12.br/ojs/index.php/PS/article/view/1258/929 

https://www.cp2.g12.br/ojs/index.php/PS/article/view/1258/929


por aqueles que experimentam no dia a dia a dúvida, o medo e as dificuldades de se constituírem 
como sujeitos em uma sociedade onde a cor de sua pele ou o tipo de cabelo pode significar a 
diferença entre ter ou não seus direitos de cidadão respeitados. 

Como explicar o racismo? Como fugir da falsa solução apresentada nos meios de 
comunicação que veem as manifestações racistas como desvios de personalidade e escondem, 
propositalmente ou não, as reais razões da desigualdade racial que vivemos no Brasil?  

Durante muito tempo convivemos com a negação de que no Brasil houvesse racismo. O 
professor Valter Roberto Silvério diz  que “existiu e existe uma tentativa de negar a importância 
da raça como fator gerador de desigualdades sociais por uma parcela significativa dos setores 
dominantes”. De fato, somente na década de 1990, o Estado brasileiro reconheceu a existência 
de racismo no Brasil . Um reconhecimento tardio de uma prática que remonta aos primórdios 
da construção da sociedade brasileira. 

Para respondermos a essas perguntas precisamos entender que o racismo é uma forma 
de dominação. Para as Ciências Sociais, dominação é o conceito que expressa a possibilidade de 
exercer o poder sobre indivíduos ou grupos. 

 Um dos movimentos de construção do racismo é material, e se baseia na supressão das 
condições mínimas para que a população negra ou indígena possa disputar em condições de 
igualdade, posições dentro da sociedade. Isso pode ser comprovado por diferentes pesquisas 
sobre indicativos sociais no Brasil. Em todos eles, a população negra ocupa os piores lugares.  

O segundo movimento é ideológico. Apesar de toda a exclusão material, a resistência 
negra e indígena se faz presente ao longo da história.  O caminho da dominação é então o 
silenciamento, a desqualificação e o apagamento da cultura, da história, da estética e da 
produção de conhecimento dessas populações, o que interfere diretamente na subjetividade e 
na formação das identidades dos indivíduos e grupos negros e indígenas. 
 

ATIVIDADES. 
1. Utilizando-se somente de sua memória, identifique as pessoas retratadas nas  imagens 

abaixo: 
 

                    
 
_____________________     _________________      _________________ 
 

                             
_____________________           _________________  _________________ 
 



                              
_____________________           _________________  _________________ 
 

                       
_____________________           _________________  _________________ 

2. Ainda sem consultar nenhuma outra fonte que não a sua memória, aponte outras doze 
personagens negras e negros da história brasileira, mantendo a proporção de gênero 
adotada na questão 1. 
 

_________________________;  _________________________; _________________________ 
 
_________________________;  _________________________; _________________________ 
 
_________________________;  _________________________; _________________________ 
 
_________________________;  _________________________; _________________________ 
 

3. De acordo o antropólogo Kabengele Munanga, que proferiu a aula inaugural de abertura 
do ano letivo do colégio em 2014, "Parece que os negros não têm passado, presente e 
futuro no Brasil. Parece que sua história começou com a escravidão, sendo o antes e 
o depois dela propositalmente desconhecidos.".   

 
a) De que forma a facilidade/dificuldade encontrada por você nas atividades 1 e 2 pode 

ser explicada pela frase em negrito? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
b) Relacione a frase de Kabengele Munanga com o seguinte trecho do texto de apoio “O 

caminho da dominação é então o silenciamento, a desqualificação e o apagamento da 
cultura, da história, da estética e da produção de conhecimento dessas populações”. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 



 
4. De acordo com o texto de apoio, o racismo age de duas formas no Brasil.  Como 

dominação material e como dominação ideológica.  Como elas se diferenciam? Quais 
suas consequências? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
5. Além de toda tragédia humana e pessoal que a atual pandemia tem gerado nas vidas de 

todas as pessoas, ela também deixou evidente como a desigualdade racial impacta na 
vida das pessoas negras no Brasil.  A partir de pesquisas em fontes impressas ou digitais, 
aponte um dado que confirme a afirmação em negrito.  Não esqueça de indicar a fonte 
consultada.  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 


