Projeto “A África dá o tom” – 6°s anos

Contribuição da Disciplina de Geografia – População e Preconceito
A disciplina de Geografia, dentro da proposta do projeto, trabalhou a composição étnica da população
brasileira, reconhecendo o alto índice de indivíduos afrodescendentes no país, justificando assim a
relevância do estudo proposto.
Em uma segunda etapa, foram discutidas as variações conceituais da expressão “preconceito”,
aplicando-as em casos reais, evidenciados em nossa sociedade pelos meios de comunicação. Tais
discussões foram realizadas com o apoio de mídias como músicas e vídeos.
Antes, porém, do início de todos os trabalhos citados acima, foi aplicado um questionário de verificação
de preconceito, chamado “Questionário de Percepções”, a fim de coletar evidências de preconceito
entre os alunos. Seguem alguns resultados:

SUGESTÃO: APLIQUE O QUESTIONÁRIO (SOMENTE AS QUESTÕES) EM AMBIENTE VIRTUAL
(GOOGLE DOCS, POR EXEMPLO), POIS ISSO FACILITA A TABULAÇÃO DOS DADOS.
ATENÇÃO: OS RESULTADOS AQUI OBTIDOS SÃO RELATIVOS AS TURMAS QUE PARTICIPARAM,
CABENDO A VOCÊ PROFESSOR, UMA ANÁLISE ESPECÍFICA DAS SUAS.

Questionário de Percepções
Responda as questões escolhendo apenas uma opção em cada pergunta. O questionário só será enviado se todas as
perguntas forem respondidas. Se ao final não aparecer "Sua resposta foi registrada", verifique qual questão está faltando
(destacada com quadro vermelho). Faça com muita calma, lendo bem todos os textos. Obrigado. Prof. Padovani.
________________________________________________________________________________
1. Mário Sérgio Anjos encontrou uma bolsa abandonada, que estava com documentos e R$ 680,00 em seu interior,
e procurou a Polícia Militar para realizar a devolução da mesma. Marque a seguir quem, em sua opinião, é Mário
Sérgio Anjos.

Pessoa nº 1

Pessoa nº 2

Resultados
Respostas alunos 5º anos

Respostas alunos 6º anos

Histórico Real dos Personagens
Mário Sérgio Anjos encontrou uma
bolsa abandonada, que estava com
documentos e R$ 680,00 em seu
interior, e procurou a Polícia Militar
para realizar a devolução da mesma.

A Polícia Militar de Barra de São
Francisco prendeu na tarde de sábado,
12 de abril de 2014, Leandro Rodrigues
Moraes, suspeito de assaltar o guichê
da Viação Pretti, na rodoviária de Barra
de São Francisco na manhã desse
mesmo dia.

______________________________________________________________________________
2. O estudante, Naloan Coutinho Sampa, 24 anos, do campus da Udesc em Joinville, recebeu pela sétima vez, o
Certificado de Mérito Acadêmico, pois apresentou as melhores notas do País entre os integrantes do Programa
de Estudantes Convênio de Graduação (PEC-G) do governo federal. Marque a seguir quem, em sua opinião, é
Naloan.

Pessoa nº 1

Pessoa nº 2

Resultados
Respostas alunos 5º anos

Respostas alunos 6º anos

Histórico Real dos Personagens
Foi preso esta semana no Distrito
Federal o jovem piauiense identificado
como Laércio da Costa Figueiredo, 29
anos, acusado de estelionato. Segundo
a polícia, ele realizava falsa venda de
carros e recentemente teria anunciado
a comercialização de um veículo na
internet. O comprador saiu de Uberlândia (MG) para
fechar o negócio em Brasília.

O estudante, Naloan Coutinho Sampa,
24 anos, do campus da Udesc em
Joinville, recebeu pela sétima vez, o
Certificado de Mérito Acadêmico, do
Ministério das Relações Exteriores. O
aluno apresentou as melhores notas do
País entre os integrantes do Programa
de Estudantes Convênio de Graduação (PEC-G) do
governo federal.

_______________________________________________________________________________
3. Conhecido como Edinho, Edio de Oliveira Rocha, 23 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal por
assassinar em 2006 o vereador Valdomiro Francisco da Silva, na região metropolitana de Curitiba. Marque a seguir
quem, em sua opinião, é Edinho.

Pessoa nº 1

Pessoa nº 2

Resultados
Respostas alunos 5º anos

Respostas alunos 6º anos

Histórico Real dos Personagens
Mestre Ronaldo e Rui Malone atleta da
Academia do Benfica, atleta este que no
seu último confronto ( Campeonato
Free-For-All) venceu por pontos a
vencedor da 1ª selectiva para o Mundial
2010 na categoria dos 70kg (Eduany)
“Alturah”. Depois de derrotar um campeão e ser
condecorado o nosso jovem atleta deve estar com
muitas mais razões para continuar a trabalhar tão
arduamente.

Conhecido como Edinho, Edio de
Oliveira Rocha, 23 anos, foi preso
pela Polícia Rodoviária Federal por
assassinar
em
2006
o
vereador Valdomiro
Francisco
da
Silva, na região metropolitana de
Curitiba.

______________________________________________________________________________
4. Acusado de violentar uma menina de oito anos, na última terça-feira (30). Preso por investigadores da 16ª
Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), quando tentava fugir da cidade, o criminoso não ofereceu
resistências. Marque a seguir quem, em sua opinião, é o criminoso:

Pessoa nº 1

Pessoa nº 2

Resultados
Respostas alunos 5º anos

Respostas alunos 6º anos

Histórico Real dos Personagens
O estuprador Alan dos Santos
Gonçalves, de 20 anos, acusado de
violentar uma menina de oito anos, na
última terça-feira (30), no bairro Leader,
naquela
cidade.
Preso
por
investigadores da 16ª Coordenadoria
Regional de Polícia do Interior (Coorpin), quando
tentava fugir da cidade, o criminoso não ofereceu
resistências.

Mateus Mutemba foi homenageado ao
receber o prestigioso prémio “Herói da
Conservação”, em Montana, nos EUA,
no 36 º Annual International Wildlife Film
Festival (IWFF).

_______________________________________________________________________________
5. Jovem médico, atuante no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Juazeiro (BA). Marque a
seguir quem, em sua opinião, é o médico.

Pessoa nº 1

Pessoa nº 2

Resultados
Respostas alunos 5º anos

Histórico Real dos Personagens
Jovem médico, atuante no Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (Samu)
em Juazeiro (BA).

Respostas alunos 6º anos

Thor Batista, filho do empresário Eike
Batista, foi condenado a pagar R$ 1
milhão e a prestar durante dois anos
serviço comunitário pelo atropelamento
que matou o ciclista Wanderson Pereira
dos Santos, em março de 2012, na BR040, em Xerém, na Baixada Fluminense.

_______________________________________________________________________________
6. Claudemir Anjo da Silva, foi preso e confessou ter assassinado em Marechal Floriano a cozinheira Luciana
Lemos Espíndula. Marque a seguir quem, em sua opinião, é Claudemir Anjo da Silva.

Pessoa nº 1

Pessoa nº 2

Resultados
Respostas alunos 5º anos

Histórico Real dos Personagens
Claudemir Anjo da Silva, 25 anos, foi
preso por equipes da 6ª Companhia da
Polícia Militar de Domingos Martins na
manhã desta quarta-feira (12) na
cidade de Afonso Cláudio. Ele
confessou ter assassinado em
Marechal Floriano a cozinheira
Luciana Lemos Espíndula, 28 anos. O crime aconteceu
na véspera de Natal.

Respostas alunos 6º anos

O diretor de cinema norteamericano
Spike
Lee
será
homenageado com o prêmio
"Jaeger-LeCoultre Glory to the
Filmmaker 2012" no Festival de
Cinema de Veneza, informou hoje a
Bienal de Veneza.

_______________________________________________________________________________
7. Jornalista internacional, ganhador do Prêmio Pulitzer, outorgado a pessoas que realizem trabalhos de
excelência na área do jornalismo, literatura e música. Marque a seguir quem, em sua opinião, é o ganhador do
prêmio.

Pessoa nº 1

Pessoa nº 2

Resultados
Respostas alunos 5º anos

Respostas alunos 6º anos

Histórico Real dos Personagens
O empresário Valter de Souza Rios, 49
anos, foi preso acusado de dirigir
embriagado, na madrugada desta
quinta-feira (1º), no bairro Itapoã, em Vila
Velha. Segundo a polícia, o empresário
foi flagrado com sinais de embriaguez,
momentos após bater em um carro.

Dele Olejede, jornalista nigeriano
vencedor do Prémio Pulitzer 2005.

_______________________________________________________________________________
8. Procuradora autárquica, já foi homenageada e premiada em diversas esferas públicas e entidades no País e no
exterior pelos projetos de inclusão e acesso à Justiça desenvolvidos nas comarcas por onde passou. Marque a
seguir quem, em sua opinião, é a procuradora da justiça.

Pessoa nº 1

Pessoa nº 2

Resultados
Respostas alunos 5º anos

Histórico Real dos Personagens
A
empresária Giselma
Carmem
Campos (na foto) foi condenada na noite
desta sexta-feira pelo assassinato do exmarido
Humberto
de
Campos
Magalhães, diretor-executivo do Friboi.
Ela deve ficar presa durante 22 anos e
seis meses em regime inicial fechado.

Respostas alunos 6º anos

Desembargadora Luislinda de Valois, a
primeira juíza negra do Brasil.

_______________________________________________________________________________
9. Disponibilizo-me a trabalhar como diarista, empregada domestica, baba ou cuidadora de idosos, tenho
disponibilidade, competência, sou organizada e gosto e me dedico a tudo aquilo que faço. Sou de total confiança!!
Marque a seguir quem, em sua opinião, é a empregada doméstica.

Pessoa nº 1

Pessoa nº 2

Resultados
Respostas alunos 5º anos

Respostas alunos 6º anos

Falha na coleta
de dados
(problema no
gerador de
resultados)

Histórico Real dos Personagens
Zica Assis é uma das mulheres de
negócios mais poderosas do Brasil.

Disponibilizo-me a trabalhar como
diarista , empregada domestica , baba ou
cuidadora
de
idosos,
tenho
disponibilidade,
competência,
sou
organizada e gosto e me dedico a tudo
aquilo que faço. Sou de total confiança!!

_______________________________________________________________________________
10.Cientista brasileira, vencedora de prêmio internacional. Marque a seguir quem, em sua opinião, é a cientista
brasileira.

Pessoa nº 1

Pessoa nº 2

Resultados
Respostas alunos 5º anos

Histórico Real dos Personagens
Ex-musa de time de futebol, Luciane
Hoepers aliciava prefeitos para participar
da quadrilha. A modelo ajudava a operar
esquema de lavagem de dinheiro.

Respostas alunos 6º anos

Izabel Souza de Jesus Barbosa,
vencedora do Prêmio Jovem Cientista.

_______________________________________________________________________________
11.Ganhadora do Oscar de melhor atriz coadjuvante para o Oscar 2014. Marque a seguir quem, em sua opinião, é
a atriz.

Pessoa nº 1

Pessoa nº 2

Resultados
Respostas alunos 5º anos

Histórico Real dos Personagens
Beleza de Lupita Nyong’o – ganhadora
do Oscar de melhor atriz coadjuvante
pelo filme “12 anos de escravidão” –
com estilo de princesa para o Oscar
2014

Respostas alunos 6º anos

Atriz de Crepúsculo é acusada de
racismo. Kristen Stewart, 23, desistiu de
fazer a comédia romântica “Focus”, do
qual seria uma das protagonistas. O
anúncio foi feito, segundo o site da
revista “Variety”, após ela descobrir que
seu par romântico seria Will Smith,
negro, 44 anos.

_______________________________________________________________________________
12.(ficção) Ana Catarina mora com a mãe na casa de seus pratões, onde trabalha como empregada. Sua amizade
com Sofia, filha dos donos da casa, é muito grande e vem desde pequenas. Qual das duas meninas da foto é Ana
Catarina?

Pessoa nº 1

Pessoa nº 2

Resultados
Respostas alunos 5º anos

Obs.: Personagens de ficção.

Respostas alunos 6º anos

_______________________________________________________________________________
13.(ficção) Cristina tem uma loja em um grande Shopping da Cidade e Soraya trabalha com ela há cinco anos. As
duas são muito amigas e Cristina confia totalmente em Soraya. Qual das duas mulheres da foto é Cristina?

Pessoa nº 1

Pessoa nº 2

Resultados
Respostas alunos 5º anos

Obs.: Personagens de ficção.

Respostas alunos 6º anos

_______________________________________________________________________________
14. (questão hipotética) Num galinheiro havia 30 galinhas, um homem negro levou 10 galinhas, quantas galinhas
estão no galinheiro? *
20

40

Resultados
Respostas alunos 5º anos

Respostas alunos 6º anos

__________________________________________________________________________________________

CONCLUSÕES DO QUESTIONÁRIO:
> Reconhecimento imediato do objetivo do questionário (identificar preconceitos), embora não
evidente;
> Clara tentativa de fuga do preconceito, valorizando o Negro na maioria das respostas;
Obs.: Os resultados foram discutidos com os alunos para buscar entender as consequências dessa
postura em nossa sociedade.

Prof. Márcio Padovani

Após a aplicação do Questionário e análise dos resultados foram
feitas as seguintes atividades.

Projeto “A ÁFRICA DÁ O TOM”

ATIVIDADE DE GEOGRAFIA – PARTE 1

Revendo preconceitos e construindo relações de tolerância

Análise da Música: Todo Camburão Tem Um Pouco De Navio Negreiro (O Rappa)

Tudo começou quando a gente conversava naquela esquina alí
de frente àquela praça veio os homens e nos pararam documento por favor então a gente
apresentou mas eles não paravam, Ê,
Qual é negão? Qual é negão? O que que tá pegando? Qual é negão? Qual é negão? (bis)
É... mole de ver (bis) ... que em qualquer dura o tempo passa mais lento pro negão
quem segurava com força a chibata agora usa farda engatilha a macaca
escolhe sempre o primeiro negro pra passar (bis) ... pra passar na revista (bis)
Todo camburão tem um pouco de navio negreiro (bis 2x)
É... mole de ver (bis) que para o negro mesmo a AIDS possui hierarquia
na África a doença corre solta e a imprensa mundial dispensa poucas linhas (bis)
comparado, comparado ao que faz com qualquer
comparado, comparado figurinha do cinema
comparado, comparado ao que faz com qualquer figurinha do cinema ou das colunas
sócias.
Todo camburão tem um pouco de navio negreiro (bis)

Extraído: http://www.vagalume.com.br/o-rappa/todo-camburao-tem-um-pouco-de-navio-negreiro.html#ixzz11goMNZfb

Reflexões (anote em seu caderno)

1. Identifiquem na música situações que demonstrem preconceito.

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

2. Por que o compositor da música faz esta comparação “Todo camburão tem um pouco de navio
negreiro”?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

3. O compositor da música faz uma denuncia contra o preconceito? Explique.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Prof. Padovani

Projeto “A ÁFRICA DÁ O TOM”

ATIVIDADE DE GEOGRAFIA – PARTE 2
Atividade 2 – Revendo preconceitos

1- Vídeo: 10 anos de racismo: a história contada por manchetes

Disponível: http://www.youtube.com/watch?v=ScaDZ9hsbWg&feature=fvsr

Vídeo de quase cinco minutos montado a partir de manchetes no período de uma década (2008-1998)
do jornal Folha de São Paulo sobre a discriminação da etnia negra, utilizando um conjunto de imagens
retiradas da internet. Produzido pelos alunos de Jornalismo da UESB (Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia).

2- Lei contra racismo:

“XLI – a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais; XLII – a
prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos
da lei;” (Lei n.º 7.716, de 05 de janeiro de 1989)

Disponível: http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/discrim/combate_racismo.html

Trabalhando o tema:

I- Após ver o vídeo e ler o fragmento da Constituição brasileira, questione com os alunos:

a) Em sua opinião, ao que se deve a existência de manchetes publicadas após a criação da lei contra
o racismo?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

b) No vídeo vimos manchetes de preconceitos contra os negros, mas existem outras formas de
preconceitos na sociedade?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

c) E na escola, existe preconceito contra o negro ou qualquer outro tipo de preconceito?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

d) Crie manchetes (folha papel A4) de atitudes contrárias ao que foi visto no vídeo exibido. As
manchetes podem ser de cenas reais ou montadas através de gravuras e fotos.

Projeto “A ÁFRICA DÁ O TOM”

ATIVIDADE DE GEOGRAFIA – PARTE 3
Atividade 3 – “Promovendo o respeito e a tolerância entre todas as etnias”

Musica: Gabriel Pensador - Racismo é Burrice

Disponível: http://www.youtube.com/watch?v=EM6al58W99o&feature=fvsr

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"

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

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 que 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 raíz 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

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 o 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
É você

Trabalhando o Tema:

1- Fazer leitura e audição da música.

2- Na musica o compositor escreve: “Racismo, preconceito e discriminação em geral; É uma burrice
coletiva sem explicação...” Em sua opinião existe distinção entre racismo, preconceito e
discriminação?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

3- No trecho da música: “A "elite" que devia dar um bom exemplo É a primeira a demonstrar esse
tipo de sentimento...” O que o compositor quis dizer neste trecho? Você concorda com esta
afirmativa? Justifique.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

4- “A raiz do meu país era multirracial Tinha índio, branco, amarelo, preto Nascemos da mistura,
então por que o preconceito?” A partir deste trecho, faça um desenho representando a pluralidade
racial existente em nosso país.

