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- Nossa, que coisa feia!

Esta foi uma das frases que o meu menino de 09 anos falou ao ver a

Maju Coutinho, jornalista da Globo, narrar o que aconteceu com George

Floyd no dia 25 de maio de 2020. Derek Chauvin, um policial branco,

ajoelhou-se no pescoço e nas costas de George Floyd durante 08 minutos

e 46 segundos levando-o a morte.  A cena realmente é horrível, como

disse meu filho. E entre notícias sobre a pandemia de coronavírus e as

suas consequentes mortes, vivenciamos todos os dias protestos ao redor

do mundo liderados pelo movimento antirracista Black Lives Matter

(Vidas Negras Importam) contra a morte de George Floyd.

Eu acredito que muitos pais e mães pretas, como eu, devem ter sentido

dores, tristeza e incapacidade ao ver mais uma vez pessoas negras tendo

as suas vidas tiradas de uma forma tão brutal. Tudo isso sendo filmado,

passado ao vivo e a cores na nossa tela. O meu impulso foi "tirar a

criança da sala", colocar as mãos sobre os seus olhinhos e dizer “você não

pode ver isso”. 

Mais uma vez era em vão. George Floyd estava presente em tudo, na

televisão, no Youtube, no jornal impresso que recebemos, Twitter,

Facebook, nos grupos de WhatsApp, aqui e em todos os países do

mundo. E depois dele muitas outras vidas negras foram tiradas. Nos

Estados Unidos mesmo,  Jacob Black tomou sete tiros nas costas pela

polícia três meses após a morte de George Floyd. Aqui no Brasil, noves

jovens morreram pisoteados em um tumulto após uma ação policial em

um baile funk em Paraisópolis, São Paulo. O caso Miguel Otávio

Santana da Silva, um menino de 5 anos que morreu ao cair do 9º andar

de um prédio em Recife, após ser deixado aos cuidados da patroa da

mãe. A ação policial no Rio de Janeiro que matou João Pedro Mattos

Pinto, um adolescente de 14 anos. São acontecimentos que têm nos

sufocado e, no Brasil,  ativistas negros há séculos tem mostrado

resiliência nas suas reivindicações históricas pelas vidas negras.

Apresentação



Como mães e pais, nós nos preocupamos em trazer essa discussão para a

sala por que ela já está lá há um bom tempo. 

Como conversar com nossas crianças e adolescentes sobre racismo e o

que se passa ao nosso redor de forma a protegê-las e educá-las? 

Como chamar crianças e adolescentes não negros a ter atitudes

antirracistas? 

Como proteger mental e fisicamente crianças e adolescentes negros? 

Imbuída deste propósito fiz uma parceria com Francesca Chong e Lily

Pryer da Yoopies do Reino Unido, para a tradução do guia “A parent’s

guide to Black Lives Matter”, para a sua adaptação à realidade do Brasil

e para escrever textos nacionais complementares. 

Apresentamos conceitos, dicas, ferramentas. Tudo mesclado ao

cotidiano e a história da população negra brasileira. Esperamos que

este guia ajude mães, pais e responsáveis de crianças e adolescentes a se

engajarem na luta contra o racismo e na defesa de que as vidas negras

também importam. Por que acreditamos que devemos plantar boas

sementes para germinar um futuro que impacte positivamente a todas

e a todos nós.

Ana Julieta Teodoro Cleaver, obrigada pelos comentários ao texto.  

Cida Chagas
@cidachagas2000

www.cidachagas.com
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Uma rápida introduçãoUma rápida introdução

Protestos pacíficos, marchas em massa,

imagens violentas, petições, discursos

políticos e manifestações. Temos

assistido a movimentos que defendem o

fim da desigualdade racial em escala

mundial. No entanto, são assuntos nem

sempre tangíveis ou evidentes,

especialmente na perspectiva de uma

criança e de um/uma adolescente.

Muitas crianças e adolescentes podem

ter dúvidas sobre as imagens, histórias e

conversas que ouvem  ao seu redor.

Black Lives 
Matter

Como mães e pais também é nossa responsabilidade nos envolvermos

em discussões positivas e abertas sobre raça e racismo com nossas filhas

e filhos.

Para quem é este guia?

Talvez você sempre tenha discutido sobre racismo com a sua família, ou

talvez você não tenha certeza em como abordar o assunto em casa.

Talvez você tenha crescido e nunca tenha falando sobre racismo ou

talvez você não enfrente discriminação regularmente. 

Este guia tem como objetivo fornecer recursos, conselhos e dicas para

ajudar qualquer pessoa a se conscientizar sobre desigualdade racial

presente na sociedade moderna, bem como compartilhar ferramentas e

conhecimentos para combater o racismo.
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O guia é dirigido a pessoas de todas as raças e origens,  quer você tenha

ou não conhecimentos sobre movimentos antirracistas. Se você não

tem crianças e nem adolescentes, não se preocupe: embora nosso guia

inclua analogias e recursos adequados para esse público, o conteúdo é

voltado para pais e não-pais, para melhorar nossa compreensão ou

ajudar a outras pessoas.

De forma alguma, este guia contém todas as respostas sobre racismo e

raça. Esperamos simplesmente fornecer bases para começarmos a

discutir e nos ajudar a trabalhar em prol da igualdade racial no nosso

círculo mais próximo.
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Em 2012, o afro-americano Trayvon Martin de 17 anos foi morto por

George Zimmerman, segurança de um bairro. Zimmerman considerou

que Trayvon tinha uma aparência suspeita e a polícia o orientou a não

perseguir o adolescente. Mas, o segurança não deu ouvidos e atirou em

Trayvon fatalmente. O julgamento foi marcado por preconceito racial

e Zimmerman foi absolvido pelo crime. 

Em resposta, foi formado o movimento Black Lives Matter por Alicia

Garza, Opal Tomezi e Patrisse Cullors. 

Em português, Black Lives Matter significa Vidas Negras Importam.

O movimento busca “erradicar a supremacia branca nos Estados

Unidos, parar a violência a que é vítima as comunidades negras e criar

um espaço seguro com imaginação e inovação para a população negra”.

É contra a brutalidade policial e a impunidade, não apenas em relação

a George Floyd, mas também a Breonna Taylor, Ahmaud Arbery e a

milhares de vítimas tratadas injustamente pela polícia.

A declaração "Black Lives Matter" refere-

se a uma hashtag no Twitter, um hino,

um slogan, um movimento social que

luta por justiça racial. Ele cresceu e se

tornou um movimento global - um

movimento internacional de direitos

humanos - para combater o racismo na

sociedade moderna. 

O que é o
Movimento  Black Lives

Matter (BLM)?
V I D A S  N E G R A S  I M P O R T A M
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Há debates dentro e fora da comunidade negra sobre o movimento

Black Lives Matter. As percepções diferem em razão da história e da

cultura de cada país, mas isso não significa que não estejamos

alinhados aos princípios centrais do movimento: igualdade, justiça e

um mundo seguro e justo para todas as pessoas prosperarem.

Embora os apelos por mudanças políticas impactantes sejam mais

visíveis, a mensagem humanitária central do movimento subsiste.
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Ao falarmos sobre o movimento Black Lives Matter para crianças e

adolescentes,  não estamos dizendo que ninguém mais importa.

Entretanto, ao encorajarmos frases como 'todas as vidas importam',

estamos silenciando as dificuldades sentidas pelas pessoas negras.

Sugerimos usar analogias para ajudar crianças e adolescentes a

entender a importância das vidas negras, tal como:

Como explicar tudo isso para nossasComo explicar tudo isso para nossas
crianças e adolescentes?crianças e adolescentes?

Imagine que você estivesse participando de uma corrida para

arrecadar fundos para uma campanha de tratamento de câncer e

alguém lhe dissesse:

                        

Imagine que você quebre uma perna e precise ir ao médico.

Você diria ao médico que a sua perna está doendo. Embora,

TODOS os seus ossos importem, naquele momento é a sua perna

que precisa de atenção.

Ilustração: Kris Straub
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                          - Mas todas as doenças não importam? Claro que sim, mas

agora é o câncer que precisa de financiamento.

Esses exemplos

demonstram que o

problema do racismo não

pode ser resolvido por uma

só pessoa. Precisamos do

envolvimento de todas e é

por isso que o movimento

se espalhou pelo mundo.

Adolescentes estão mais propensos/as a entender movimentos

políticos e sociais em sua complexidade; e como pais e mães devemos

criar um espaço aberto e saudável para o diálogo.



Defendemos: 
Vidas Negras

Importam

Nunca defendemos:
Somente as vidas
negras importam

Sabemos: 
Todas vidas importam

Precisamos de sua
ajuda

#BlackLivesMatter/

Porque vidas negras
estão em perigo! 



Por exemplo, enquanto o movimento Black Lives Matter procura

combater o racismo vivenciado pela comunidade negra como um todo,

há mulheres e homens negros que podem experimentar o racismo de

uma forma diferente. Assim, sexualidade, classe e religião  podem se

sobrepor à raça e vice-versa para criar sistemas únicos de

discriminação, privilégio ou desvantagem. 

Não devemos nos esquecer de como a interseccionalidade desempenha

um papel na maneira como os indivíduos são discriminados. Quando

tocamos nesses pontos, não é para dividir ainda mais as pessoas, mas

garantir que as necessidades e lutas de todas elas sejam visíveis.

Crianças maiores de oito anos conseguem

entender que os seres humanos são

multidimensionais e que as nossas identidades se

sobrepõem e se cruzam. Elas não estão em guerra

uma com a outra, mas vão de mãos dadas para

fazer de nós o que somos. Isso pode resumir o

conceito de interseccionalidade.

O que é interseccionalidade eO que é interseccionalidade e
qual a sua importância?qual a sua importância?
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LGBTI+ e Black Lives Matter se cruzam e se sobrepõem. As Marchas do

Orgulho Gay começaram com os motins de Stonewall contra a

brutalidade policial em 1969. Esse protesto foi predominantemente

liderado por pessoas negra LGBTI+ : Storme DeLarverie, Marsha P.

Johnson e Sylvia Riveria.

As Marchas do Orgulho Gay se tornaram uma celebração, por outro

lado, muitos negros LGBTI+, especialmente transgêneros, foram

marginalizados, discriminados e indesejados na comunidade LGBTI+.

No entanto,  eram hostilizados e violentamente discriminados entre as

comunidades negras devido a sua sexualidade e /ou identidade de

gênero.

Três mulheres negras fundaram o movimento Black Lives Matter,

duas das quais se identificam como LGBTI+.  Elas defendem que todas

as vidas negras são importantes e colocam LGBTI+ no centro da

discussão.

Apoiar o movimento significa defender todas as vidas negras,

independentemente do sexo,  deficiência e identidade de gênero. Você

não precisa, portanto, esconder uma parte de sua identidade para

celebrar, apoiar e elevar a outra. É importante que crianças e

adolescentes  sejam ensinadas que pessoas sofrem racismo não apenas

por serem negras, mas também por serem negras e LGBTI+. Que às

vezes, são condições que se interligam e trazem enormes desafios.

LGBTI+ significa lésbica, gay, bissexual,

transgênero e intersexuais. Esses termos

são usados para descrever uma orientação

sexual ou identidade de gênero.

O que é LGBTI+?

Link entre LGBTI+ e Black Lives Matter?
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Crianças de 06 a 10 anos

Talvez uma das perguntas que crianças façam

seja “por que isto está acontecendo agora”. É

importante explicar que incidentes por mau

comportamento e maus-tratos acontecem há

décadas, e não importa quantas vezes as pessoas

disseram "pare" ou pediram ajuda, pouca coisa

foi feita. A morte de George Floyd foi a gota

d'água para que muita gente agisse.

A explicação do que está acontecendo

atualmente pode ser compreensível se usarmos

lentes adequadas para crianças. Como seu filho

se sentiria se um colega o empurrasse ou

dissesse algo ruim? E se esse colega fizessem de

novo, mesmo depois que o seu filho tivesse

pedido que parasse? E se fizesse mais uma vez e

ninguém na escola o ajudasse? Acreditamos que

ele iria ficar chateado e com raiva. De certa

forma, isso é como a tragédia de George Floyd.

O casoO caso George Floyd George Floyd??  Como explicar?Como explicar?

Talvez, antes da morte de George Floyd,

você via o racismo como algo "do passado"

ou "algo que não acontece por aqui". Ao

falar sobre a tragédia de George Floyd e

situações semelhantes, é importante

enfatizar que o racismo não apareceu do

nada, não chegou de repente.

Justiça para

George
Floyd
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Crianças mais novas podem ter dificuldades em

compreender a brutalidade policial, por isso

relacionamos a nossa fala à noção de justiça, é

importante explicarmos que, embora policiais

devam ser gentis e prestativos, nem sempre isso

acontece.

Este também pode ser um bom momento para

ensinar as crianças sobre preconceito e que nunca

devemos julgar o caráter de uma pessoa por sua

aparência física. Freqüentemente, em nossa

sociedade e, conseqüentemente, no sistema policial,

presume-se que uma pessoa é perigosa em função

de sua aparência, o que alimenta muitos dos atos

de brutalidade policial. Devemos lembrar a nossas

crianças que uma pessoa com pele mais escura não

deve ser associada a características negativas, como

ser perigoso ou grosseiro.
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Maiores de 10 anos

Crianças maiores de 10 anos tem uma melhor

compreensão do mundo e dos eventos ao seu redor,

assim podemos ampliar a explicação acima e

conversar com elas sobre raça e injustiça racial

presentes na nossa sociedade.

Elas podem entender que os efeitos do tráfico de

negros escravizados não pararam com sua abolição,

mas ainda são vistos e sentidos até hoje, não apenas no

Brasil ou Estados Unidos, mas no mundo todo.

É importante que elas saibam sobre as injustiças atuais, do passado e casos

em que as pessoas se manifestaram corajosamente, como, por exemplo (não

se limite apenas a esses exemplos):
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Apartheid na África do Sul;

Figuras famosas e importantes para a luta contra o

racismo como: Martin Luther King, Malcolm X, Nelson

Mandela, Rosa Parks, entre outros nomes;

Exemplos de discriminação cotidiana, como: indústrias

da moda priorizando a beleza branca, jovens negros

parados desproporcionalmente para revistas pela

polícia.

Revolta dos Malês;

Revolta da Chibata;

Quilombo dos Palmares e o seu líder

Zumbi dos Palmares;

Dia da Consciência Negra;

A vida de nomes importantes da luta

contra o racismo no Brasil: Lélia Gonzales,

Abdias do Nascimento, Antonieta de

Barros, entre outros.

... saber também sobre o Brasil ...

Para uma melhor compreensão desses tópicos antes de abordá-los

com suas filhas e filhos, apresentamos uma série de recursos úteis

no final deste guia.
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Para algumas famílias, discussões sobre raça e desigualdade racial

podem parecer um território relativamente novo. É fácil se acostumar

a não pensar sobre a questão racial, se isso não nos impactar

negativamente durante a nossa vida.

Os eventos de 2020, com a morte de George Floyd, enfatizaram que

mães, pais e responsáveis tem um papel a desempenhar ao garantir

que crianças e adolescentes se conscientizem sobre o privilégio de ser

branco, sobre preconceito racial e hierarquias raciais presentes na

sociedade e as maneiras pelas quais podemos combater o racismo.

Como in ic iar uma conversa sobreComo in ic iar uma conversa sobre
raça e racismo comraça e racismo com   

crianças  e  adolescentes?crianças  e  adolescentes?

É bastante natural se sentir desconfortável como mãe, pai ou

responsável ao se envolver em tais discussões, especialmente quando

não é um assunto que você está acostumada ou acostumado a falar.

Como Ijeoma Oluo, autora de “Então, você quer falar sobre raça”, nos

diz:

“Se você é uma pessoa branca e não quer sentir
nenhuma dor ao ter essas conversas, então você está
pedindo às pessoas negras que continuem a carregar

sozinhas todo o fardo do racismo.”
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"Mas falar sobre raça e racismo não causa mais divisões?"

Muitas vezes, temos tanto medo de dizer a ‘coisa errada’ que nem

sequer nos comprometemos. Como consequência, nossas crianças e

adolescentes correm o risco de não saber sobre racismo e que existe

preconceito e discriminação. Não sabem estar abertos a críticas ou

como reformular seus pontos de vista. 

Devemos fazer um esforço  para encorajar a discussão sobre  racismo.

Se acabamos com quaisquer observações ou comentários de nossas

crianças e adolescentes sobre o assunto, corremos o risco de torná-lo

um tabu.

Evite dizer "isso é apenas a vida" ou "é assim que o mundo funciona".

Em vez disso, reserve um tempo para ouvir o que pensa e explore o

assunto juntos, também podem ajudar o seu filho ou a sua filha a

obter novas informações ou ver as coisas a partir de uma nova

perspectiva.

Para resolver um problema, precisamos falar sobre ele. Convide

crianças e adolescentes a ver a diferença entre as pessoas, as suas

diferentes raças, cores, cultura,  história e a reconhecer que raça tem

um impacto nas experiências de vida das pessoas.
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Crianças de 6 a 10 anos

Sabemos o quanto é difícil explicar as manifestações em relação à

morte de George Floyd e a complexidade que o racismo representa para

crianças mais novas. Como explicar raça e racismo de uma maneira

apropriada para a idade?

Um primeiro passo é enquadrar raça e suas atuais desigualdades

através das lentes de uma criança, como ela enxerga o mundo, como

"justiça". Desde muito cedo, ouvimos nossas crianças dizerem "não é

justo". Valendo-se de exemplos de situações que 'não são justas' e 'são

justas' acreditamos que as crianças serão capazes de compreender

melhor a injustiça racial.

Por exemplo:

Então, como podemos fazer
isso da melhor maneira e o

que podemos dizer?

" S e  e u  d e s s e  c i n c o
b a l i n h a s  p a r a  s u a
i r m ã z i n h a  e  a p e n a s
u m a  p a r a  v o c ê ,  c o m o  s e
s e n t i r i a ? "

" Se  você  t ives se  com
fome e  eu  f izes se  jantar
para  todo  mundo ,   mas
não  te  serv i s se ,  você
achar ia  ju s to? "

" Se  você  f izes se  a lgo  errado
e  eu  te  pun i s se ,  t i rando  seu
br inquedo  favor i to  e  sua
irmã  f izes se  a  mesma co i sa  e
e la  ganhas se  uma gu lo se ima ,
você  achar ia  ju s to?
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As crianças absorvem o ambiente desde a tenra idade, portanto, como pais

e mães, também podemos expor ativamente nossas crianças a diversos

livros, filmes, desenhos animados e música para garantir que elas não

associem heróis poderosos, princesas mais 'bonitas' ou as mais

extrovertidas apenas a personagens brancos.

Alguns exemplos podem ser encontrados na seção

de recursos de nosso guia.

Não há lugar paraódio e discriminação
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Podemos usar uma linguagem simples e

evidenciarmos que o tratamento dispensado

a George Floyd pelo policial não foi justo e

que em nossa família achamos que todos

devem ser tratados com justiça. 

Personalizar a nossa explicação ajudará a

torná-la mais tangível, você pode vincular a

discussão a si mesmo ou a si mesma; a

amigos e amigas de seus filhos e filhas; a seus

próprios familiares; e seus amigos ou amigas.

Trazer esse assunto para mais perto da sua

vida pode demonstrar  a sua importância.



A maioria das crianças acima de 10 anos já tem consciência do que está

acontecendo no mundo. Como mães e pais, devemos permitir que nossas

crianças conduzam a conversa, proporcionando um ambiente seguro e

confortável onde possam se expressar.

   O que você sabe sobre raça e racismo?

Já testemunhou racismo ou já tratou mal
alguém com uma cor de pele diferente da
sua?

Crianças acima de 10 anosCrianças acima de 10 anos

O que você acha desses acontecimentos ? (o
caso de George Floyd, pode usar outro

exemplo para discutir situação semelhante)

Faça asFaça as
seguintesseguintes

perguntas:perguntas:
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Devemos dedicar um tempo para entender o

comportamento de nossos filhos e filhas. Há

uma boa chance de que reproduzam ideias  ou

comportamentos de outras crianças e

adolescentes dos quais nem sempre estamos

cientes, e muitas vezes essas serão as ideias

que elas seguirão, a menos que possam discuti-

las e entende-las abertamente!

Ao ouvir o que as nossas filhas e os nossos

filhos sabem, podemos ter uma conversa e

ajudar a preencher as lacunas mais difíceis ou

desafiadoras.

Oferecer recursos da cultura negra - livros,

filmes, podcasts, música, etc. - também é uma

ótima maneira de começar (consulte a seção

de recursos no final deste guia).
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Tanta coisa aconteceu desde George Floyd,Tanta coisa aconteceu desde George Floyd,
como faço para manter minhas crianças ecomo faço para manter minhas crianças e
adolescentes engajados sem estresse?adolescentes engajados sem estresse?

Desde a morte de George Floyd

muita coisa aconteceu, às vezes é

difícil se manter atualizado e o

engajado com as ideias do

movimento Black Lives Matter. 

“Em qualquer grande revolução, sempre chega

um momento em que as pessoas se cansam.

Cansam de ouvir sobre isso, cansam de ver isso

em todos os lugares, cansam de falar sobre isso.

Bem, estou cansada de viver isso e as pessoas

negras não podem lutar esta revolução sozinhas.

Temos lutado essa luta e pedindo que nossas

vidas sejam importantes por décadas e agora

estamos sendo ouvidos em 2020 ” (The Every

Mom)

É importante não desligarmos, mas encontrarmos um equilíbrio

saudável para manter o nosso compromisso de combater o racismo.

Ninguém está pedindo que você se torne um especialista. Comece

pequeno olhando para dentro e refletindo sobre como ações e

comportamentos simples podem contribuir para uma mudança

positiva.
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Às vezes, pode ser deprimente ler

notícias sobre outra pessoa negra

morta injustamente pela polícia ou

vítima de crimes de ódio. Ao manter

suas crianças e adolescentes

informados sobre os acontecimentos

recentes, é importante que saibam que

a luta não acabou, mas você também

pode enfatizar as vitórias e os sinais de

que uma mudança positiva está

acontecendo.

Por exemplo: grandes empresas têm atualizado suas marcas para não

ter mais conotações racistas; iniciativas novas e criativas para apoiar

a população negra; esportistas negros de sucesso e políticos que usam

as suas vozes para demonstrar diversidade.

Isso nos fortalece e também aos nossos filhos e filhas. Essas ações

demonstram que nem tudo está perdido e que mesmo sendo

pequenas, impactam positivamente na sociedade.
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Dois pontos de discussão queDois pontos de discussão que
rolaram desde George Floydrolaram desde George Floyd

EstátuasEstátuas

Tradicionalmente, uma estátua representa um ponto de vista da história,

um acontecimento ou mesmo alguém admirável. Para muitos negros, a

colocação pública de estátuas da era colonial representa uma

simplificação excessiva e cruel da história, retratando o triunfo de um

império e apagando a realidade angustiante da era colonial. 

A derrubada dessas estátuas revelou que para avançarmos devemos

entender o nosso passado. Por outro lado, algumas pessoas defenderam

que se nós removermos as estátuas, esqueceremos a história e não

teremos alavancas para debater a melhor maneira de ensiná-la.

A derrubada de estátuas foi um assunto que

gerou bastante debate. Como pais e mães,

este é um ponto particularmente difícil de

explicar, já que a maioria de nós passa um

tempo ensinando as nossas crianças a

respeitarem propriedades. É difícil dizer

definitivamente se é certo ou errado

derrubar uma estátua, e nosso guia pretende

apresentar algumas maneiras de refletir

sobre o assunto.
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O assunto das estátuas é uma discussão interessante para se ter com uma

filha ou um filho adolescente mais velha/o e uma oportunidade de

convidá-los a pensar sobre como acham que o passado deveria ser

representado no espaço público. Questionando o que uma estátua

representa e onde ela deveria ser erguida.

Tempero Drag tem um bom vídeo que nos dá bastante elementos para

esse debate:  https://www.youtube.com/watch?v=pfQFB4adeXo

O que você acha que as estátuas deveriam representar?

Onde você colocaria uma estátua e de quê?

Como você acha que devemos lembrar os eventos difíceis da história?

Você também pode fazer perguntas como:



O conceito de liberdade de expressão é um tema importante. Como

cidadãos e cidadãs, nós temos o direito à liberdade de expressão. Crianças e

adolescentes podem ter sido repreendidas pelos pais, mães ou professores

por xingar, dizer coisas maldosas ou fazer piadas inadequadas. Isso pode

ser acidental, onde crianças e adolescentes imitam os adultos ou outras

crianças e adolescentes ao seu redor sem saber que é errado ou proposital.

Liberdade de expressãoLiberdade de expressão

Não é mais socialmente aceitável fazer piadas de tom racial, calúnias

raciais ou expressar opiniões impopulares sobre raça. Na verdade, essas

opiniões encorajam o ódio racial. Devemos estimular nossos filhos e filhas

a se tornarem autoconscientes das coisas que dizem. A fala pode ser

prejudicial para outras pessoas. Devemos ensiná-las o porquê dessas coisas

serem erradas, em vez de apenas desculpá-las por  “serem crianças”, e 

 prevenir que esses comportamentos se tornem habituais.

Nessas discussões, podemos reconhecer a importância da liberdade de

expressão, mas também lembrarmos que temos responsabilidade com as

outras pessoas com quem vivemos em sociedade.
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Como explicar o privilégio de ser branco?

Há um excelente vídeo que expressa
perfeitamente o conceito de privilégio de
maneira geral. Um grupo de pessoas forma
uma fila para começar uma corrida. O árbitro
faz perguntas, como 'dê dois passos à frente se
você nunca ajudou seus pais com as contas' ou
'se você nunca se perguntou de onde viria sua
próxima refeição'. Depois de 5 ou mais
perguntas, a corrida começa, com os
participantes em  diferentes linhas de partida.

Naturalmente, aqueles que conseguiram se
aproximar da linha de chegada estavam em
grande vantagem.

A principal mensagem deste vídeo é que essas
condições não estavam sob o controle do
indivíduo e não vieram de nenhuma das suas
decisões. 

Isso é privilégio. 

Aqui está o vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?
v=L177yGji8eM
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Frequentemente há uma má interpretação na

ideia de privilégio em ser branco. Muita gente

supõe que ao discutir sobre esse assunto,

queremos dizer que todas as pessoas brancas

estão bem de vida, nunca lutaram ou que tudo

foi lhes dado de bandeja. Obviamente, não é este

o caso, pois a partir do conceito de

interseccionalidade (pág. 12)  devemos entender

que há uma infinidade de fatores que afetam o

privilégio individual na vida.

Isso quer dizer que, quando conversamos sobre esse assunto com as nossas

crianças e adolescentes, não estamos dizendo que a vida às vezes não é

complicada ou que as dificuldades não existem para essas pessoas. Em vez

disso,  estamos dizendo que as adversidades ou momentos difíceis vividos 

 não são resultados da cor da pele dessas pessoas. 

Um dos sinais que definem o privilégio de ser branco é, de fato, não

precisar pensar sobre raça. Por exemplo, nunca precisar se preocupar em

receber injúrias raciais, não se sentir vigiado quando entra em uma loja ou

não ser violentado pela polícia por que foi confundido com um criminoso.

Outros exemplos do privilégio incluem: estudar história europeia como

parte central do currículo e a história afro-brasileira como um extra

opcional, livros infanto-juvenis sendo dominados por protagonistas

brancos - só para citar alguns.
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Alguns exemplos mais concretos de como o privilégio branco pode

ser visto hoje no Brasil:

 64% das pessoas desempregadas são negras;

61% das mulheres que sofrem feminicídio no Brasil são negras;

24,4% dos deputados federais são negros;

o rendimento mensal das pessoas brancas é 74% maior do que das

negras;

65% dos presidiários no Brasil são negros;

30% dos cargos gerenciais no Brasil são exercidos por pessoas

negras;

Pessoas negras tem 2,7 vezes mais chances de serem vítimas de

homicídio do que as brancas.

Podemos  ver mais exemplos em:
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101681_informativo.pdf

É importante entender e explicar as nossas filhas e filhos  que o

conceito de privilégio branco não é um ataque às pessoas

brancas, mas é um reflexo da realidade pela qual muitas

pessoas negras em todo o mundo são afetadas.  Não se trata de

demonizar a identidade branca e colocar os brancos como

vilões; mas, sim, que devemos encorajar toda a sociedade a

trabalhar colaborativamente para combater o racismo. 



Como indivíduo, não podemos erradicar o racismo completamente da

sociedade, pois está profundamente enraizado em muitos de nossos

sistemas e instituições.  

No entanto, o primeiro passo, mais importante, que podemos dar é

reconhecer que ele existe e, em seguida, refletir sobre como isso afeta a

nós mesmos e aos outros em nossos círculos próximos e mais amplos.

Compreendermos as origens e a história do privilégio de ser branco, que

remonta à era colonial e continuou a evoluir ao longo da história mais

recente, é igualmente importante e nos permite identificar como

podemos mudar nossas ações individuais para ajudar aquelas pessoas

que não tem os mesmos privilégios de outras.
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A herança étnica e as contribuições das comunidades

negras são valiosas, vale a pena explorar e nos ajuda

a reconhecer que a história negra é

multidimensional, bonita e inspiradora com muitos

elementos positivos. 

Devemos expor nossos filhos e filhas a diferentes

cozinhas, autoras/es negras/os, músicas/os negras/os

e artistas negras/os e ajudar nossas crianças e

adolescentes a celebrar a diversidade. 

Como mães e pais, embora seja importante ressaltar

a luta contra o racismo hoje e ao longo da história, é

igualmente importante celebrar as conquistas,

contribuições e história das pessoas negras. A

percepção ocidental contribuiu para retratar a

África como um "país" pobre e sofrido com um

passado sombrio, em vez de um continente com mais

de um bilhão de pessoas, mais de 50 países e mais de

2.000 idiomas - cada um com tradições e histórias

únicas.

Isto não é apenas uma
narrativa de luta
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Como mães e pais, embora seja importante ressaltar

a luta contra o racismo hoje e ao longo da história, é

igualmente importante celebrar as conquistas,

contribuições e história das pessoas negras. A

percepção ocidental contribuiu para retratar a

África como um "país" pobre e sofrido com um

passado sombrio, em vez de um continente com mais

de um bilhão de pessoas, mais de 50 países e mais de

2.000 idiomas - cada um com tradições e histórias

únicas.

Ao mesmo tempo que apresentamos nossas crianças e adolescentes a

novas perspectivas, ideias e cultura, isso também nos permite apoiar

negócios de propriedade de pessoas negras, dessa forma, fazemos nossa

parte para ajudar a reduzir algumas das desigualdades econômicas que

elas enfrentam. No Brasil, já há diversos coletivos que buscam

divulgar o empreendedorismo negro, como Firgun; Movimento Black

Money; Rede de Profissionais Negros; Feira Preta, entre outros.



Além disso, podemos e devemos reconhecer as

contribuições que inventores, cientistas e políticos negros

e políticas negras têm feito para avanços da modernidade

atual, dando-lhes o crédito que é merecido. Embora

Thomas Edison seja conhecido por inventar a lâmpada,

poucas pessoas sabem que na verdade foi Lewis Latimer,

um cientista afro-americano,  que inventou o filamento

de carbono que permite a lâmpada acender. 

Esses são apenas alguns fatos corriqueiros que podem até mesmo

diferenciar suas filhas e seus filhos de outras pessoas na escola ou

grupos de amizade; e uma maneira de suas crianças e adolescentes

mostrarem seu conhecimento sobre o mundo.
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Outras invenções que foram pioneiras ou aperfeiçoadas pelos

inventores negros incluem o sistema de três semáforos (Garrett

Morgan em 1923); caminhões refrigerados (Frederick McKinley Jones,

1940); absorventes (Mary Beatrice Davidson Kenner em 1956); filmes

3D (Valerie Thomas em 1980); o primeiro monitor de PC colorido

(Mark Dean, 1980); tratamento a laser para catarata (Patricia Era Bath,

1981) e  GPS (Gladys West em  1986).



Encoraje crianças e adolescentes a serEncoraje crianças e adolescentes a ser
contra injustiçascontra injustiças

Muitos pais e mães acabam evitando discussões sobre raça ou racismo,

sob o argumento de que “as minhas crianças não se comportariam

assim’. Entretanto, mesmo que você ache que as suas filhas ou seus

filhos não se envolveriam pessoalmente em comportamento racista,

ainda há coisas que elas ou eles poderiam fazer para ajudar.

Incentivar nossos filhos e nossas filhas a falar e enfrentar o racismo não

é pedir que entendam exatamente como é vivenciar o racismo. Em vez

disso, como mãe e pais, devemos ajudar a aprender, enfrentar e

compreender a luta como se fosse sua.  

O GUIA ALLYSHIP sugere:

O GUIA ALLYSHIP sugere:

  Erga-se, lute! Mesmo quando estiver com medo;

Erga-se, lute! Mesmo quando estiver com medo;

Transfira os benefícios do seu privilégio para

Transfira os benefícios do seu privilégio para

aqueles que não tem;

aqueles que não tem;

Reconheça que embora você também sinta dor, o

Reconheça que embora você também sinta dor, o

conversa não é sobre você.

conversa não é sobre você.

[https://guidetoallyship.com/  
 Allyship é umprojeto criado por Amélie Lamont. Allyship procura incentivar as pessoas a tomarem a luta das
pessoas negras contra o racismo como suas também.
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Não estamos tentando passar a ideia de que todo

grupo minoritário se sente oprimido, mas devemos

ajudar nossos filhos a aprender quando ouvir e

falar, ser estudantes proativos e combater o

preconceito.

Isso significa incentivar a próxima geração, assim como a nós mesmas, a

ser cidadãs e cidadãos conscientes, abertos a ouvir e melhorar a forma

como vemos o mundo.

Devemos inspirar as nossas crianças e adolescentes a serem corajosas e

falarem com professoras/es, amigas/os, mães, pais e figuras de autoridade

em casos de injustiça. Devemos incentivá-las a serem curiosas e a

questionar o próprio preconceito ou o preconceito presente na escola ou

em outros ambientes.
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TambémTambémTambém      nonono
Brasil?Brasil?Brasil?

Vidas

Negras

Importam

Durante as grandes manifestações do

Black Lives Matter, algumas pessoas se

perguntavam o porquê a população

negra brasileira não se revoltava como a

estadunidense. A resposta é que os

negros e as negras brasileiras sempre

reagiram contra a violência e lutaram

pelos seus direitos como povo brasileiro.

Talvez as pessoas não perceberam por

que houve uma invisibilidade e

apagamento dessas lutas.

Assim como no resto do mundo, o Brasil não ficou indiferente às

manifestações impulsionadas pelo Black Lives Matter.  É difícil

comparar o racismo nos Estados Unidos e no Brasil. Talvez, seja como

comparar maça com banana, apesar de termos conectores semelhantes

como a violência sistêmica contra a população negra,  nosso contexto,

nossa cultura e nossa história é diferente. 

No Brasil, maquiamos o nosso racismo com o mito da democracia racial,

que considera que todas as pessoas são iguais. Mas, não é isso que

acontece na prática. O Brasil tem 54% da população que se autodeclara

negra; entretanto, são essas pessoas as mais marginalizadas quando se

olha qualquer situação econômica e social.
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Além disso, estamos distantes da consolidação da garantias de direitos

humanos, como se vê em muitos países com um sistema democrático mais

avançado. No Brasil, há um confronto explícito entre o Estado e a

população que deveria proteger. Por isso, não é tão simples ir às ruas.
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Mas, isso não significa que nos mantivemos calados e não nos

manifestamos quanto à violência que recai sobre a população negra. Por

exemplo, debatemos e nos manifestamos sobre o caso do adolescente João

Pedro Mattos, 14 anos; do menino Miguel Otávio Santana da Silva, 5 anos;

de Ágatha Félix, 08 anos que morreu com um tiro em uma ação policial,

entre muitas outras mortes de crianças, adolescentes e adultos também.  

https://catracalivre.com.br/cidadania/ato-vidasnegrasimportam-luta-

contra-violencia-policial-em-favelas/

https://almapreta.com/editorias/realidade/movimento-negro-

mobiliza-centenas-de-organizacoes-para-denunciar-assassinato-de-

joao-pedro

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/historia-hoje/onu-

define-morte-do-menino-miguel-como-caso-de-racismo-

sistemico.phtml

https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2020/06/05/caso-miguel-

como-foi-a-morte-do-menino-que-caiu-do-9o-andar-de-predio-no-

recife.ghtml

João Pedro Mattos: 

Miguel Otávio Santana da Silva:

Ágatha Félix:
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/11/19/politica/1

574171033_166751.html

Outras vidas:
https://www.brasildefatorj.com.br/2019/10/16/mes-

das-criancas-24-criancas-e-adolescentes-mortos-em-

acoes-policiais-no-rio-em-2019

 



Devemos ressaltar que a história do Brasil está recheada de

acontecimentos que tiveram os negros como protagonistas de sua defesa e

é importante dizer para as nossas crianças e adolescentes que a população

negra lutou contra a escravidão. Mães e pais podem conversar sobre (por

favor, não fique apenas com essa lista):
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Revolta dos Malês: negros escravizados de maioria mulçumanas se levantara contra a

escravidão na Bahia em 1835.

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/revolta-males.htm

https://www.geledes.org.br/revolta-dos-males/

Revolta dos Alfaiates (Conjuração Baiana, Inconfidência Baiana ou Revolta dos Búzios):

uma revolta abolicionista organizada por alfaiates e artesãos.

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/a-revolta-dos-alfaiates.htm

https://www.geledes.org.br/conjuracao-baiana-foi-a-primeira-revolta-social-do-brasil/?

gclid=CjwKCAjwlbr8BRA0EiwAnt4MTuyx2Qh4vH3qlvgsMaR8ztiMFH-

I_5CpOQjZ0leXBU0MdtDpvirxNBoCNSAQAvD_BwE



Quilombo dos Palmares: foi o maior quilombo da América Latina. Este quilombo foi

liderado por Zumbi dos Palmares e se localizava na Serra da Barriga, em Alagoas.

Todo o ano, em novembro, mês da consciência negra, há celebrações na Serra da

Barriga para reavivar a memória e a luta da população negra pela igualdade.

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/quilombo-dos-palmares.htm

https://www.geledes.org.br/zumbi-dos-palmares/?

gclid=CjwKCAjwlbr8BRA0EiwAnt4MTjpOksb_jwtjQJu8qaImWdUdwMbDuVWAP2WEDO4x

3MaIJ70idbU6ShoClaAQAvD_BwE

Outras revoltas abolicionistas no Brasil:

https://guianegro.com.br/13-revoltas-revolucionarias-para-o-povo-preto/

Destacamos as mulheres que lutaram  contra a escravidão como Dandara dos

Palmares,  Tereza de Benguela, Maria Felipa de Oliveira, e várias outras.

https://catracalivre.com.br/cidadania/17-mulheres-negras-brasileiras-que-lutaram-contra-

escravidao/

Sugerimos também falar sobre asSugerimos também falar sobre as
lutas pós-escravidão no Brasil que alutas pós-escravidão no Brasil que a
população negra protagonizou até ospopulação negra protagonizou até os
dias mais recentes.dias mais recentes.
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Clubes Sociais Negros

https://revistaraca.com.br/clubes-sociais-negros/



Revolta da Chibata: foi um motim de soldados da Marinha em

embarcações que estavam atracadas na Baia da Guanabara

(RJ) em 1910. Liderados por João Candido, o Almirante Negro,

marinheiros se revoltaram contra castigos físicos e contra a

chibata que era usada como forma de punição. A música

“Mestre Sala dos Mares” escrita por Aldir Blanc e João Bosco

fala sobre o João Candido.

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/revolta-chibata.htm

https://www.geledes.org.br/tag/revolta-da-chibata/?

gclid=CjwKCAjwlbr8BRA0EiwAnt4MToxMKWACtXLsmV1k4T8Je

ulhZziNxpHaMPPxGm0TZ0BA0Fgivx7awxoCdf8QAvD_BwE

https://www.youtube.com/watch?

v=ajjAV1bHHX4&feature=emb_title

Frente Negra Brasileira: criada em 1931, São Paulo, foi a primeira
organização política, cultural e educacional do século XX voltada para as
pessoas negras, chegando a ter 20 mil sócios. Tinha como bandeira de luta a
igualdade de direitos e a participação da população negra em todos os setores
da sociedade brasileira.

https://www.geledes.org.br/frente-negra-brasileira-2/?

gclid=CjwKCAjwlbr8BRA0EiwAnt4MTtKqWW62khJyik9v2R80wZjB7wQcWLKf

hEwEO0tTlZKg72O-Q45BXxoC2RMQAvD_BwE

https://ipeafro.org.br/acervo-digital/documentos/antecedentes-do-ten/frente-

negra-brasileira/

Teatro Experimental do Negro (TEN) – de 1944 a 1961: fundado por Abdias Nascimento,

utilizou o teatro para combater o racismo e a desigualdade racial, pois era uma maneira

de inserir as pessoas negras nas áreas culturais, artísticas e sociais. Ruth de Souza foi

uma das grandes artistas que iniciou a sua carreira no Teatro Experimental do Negro

em 1945. 

https://www.geledes.org.br/plano-de-aula-abdias-nascimento-e-o-teatro-experimental-negro-

ten/?

gclid=CjwKCAjwlbr8BRA0EiwAnt4MTpMXPSC6W4PCAVu94jPW1W_iYpcd6cT65iO7Z51qyz9

M_sPth5625BoCS6EQAvD_BwE

https://www.itaucultural.org.br/ocupacao/abdias-nascimento/o-teatro-dentro-de-mim/?

content_link=2

https://ipeafro.org.br/personalidades/ruth-de-souza/
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Revista Raça: teve a sua

primeira edição em setembro de

1996. Além de moda, beleza e

arte; a  revista aborda inclusão

racial e de gênero. 

https://revistaraca.com.br/

Bando de Teatro Olodum: é um

grupo baiano que utiliza o teatro

para divulgar a cultura negra e

denunciar o racismo. O grupo foi

criado em 1990 e resiste até os

dias de hoje.

http://enciclopedia.itaucultural.or

g.br/grupo410140/bando-de-

teatro-olodum

https://www.facebook.com/bando

deteatroolodum/

Ações Afirmativas:  tem como objetivo elevar a condição social e econômica da

população negra no Brasil. Pode parecer, mas ações afirmativas não é uma luta

recente. Essa reivindicação já aparecia com a Frente Negra Brasileira em 1930, mas

a primeira experiência ocorreu em 2003 com ações afirmativas na graduação para

pessoas negras pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).

http://gemaa.iesp.uerj.br/

https://mundoeducacao.uol.com.br/sociologia/acoes-afirmativas.htm



Talvez uma das maiores lições de nosso guia seja sublinhar que 

 mudança de atitude começa em casa. Assim que nós, como pais e

mães, entendermos  o que é ser antirracista, seremos capazes de dar o

exemplo aos nossos filhos e filhas.

 

Estarmos abertos a mudanças e críticas às visões atuais é uma lição

poderosa, assim iremos conseguir ajudar nossas crianças e

adolescentes a se tornarem cidadãs melhores e conscientes. Ações

falam mais alto do que palavras e nossos filhos e filhas refletem como

agimos no dia a dia. Desde novinha, a criança presta atenção às nossas

ações, o que significa que se você abrir uma discussão sobre racismo

em casa, mas tratar as pessoas de maneira diferente devido a cor da

sua pele, é provável que elas adotem um comportamento semelhante. 

Embora nem sempre seja fácil, como pais e mães devemos tentar

reconhecer e estar cientes de nosso próprio preconceito implícito.

Observe seus gestos, como você olha para as pessoas e como você

interage com elas. Pequenas mudanças como essas ajudam muito.

Seja modelo por meioSeja modelo por meio
da açãoda ação
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Uma seleção de
recursos educacionais

para você e sua família 

(por favor, olhe além desta lista!)
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Grace Byers: I am enough (Eu sou o suficiente) - 03 a 08 anos
Um livro de imagens simples e adequado para crianças que nos lembra de amar

a nós mesmos pelo que somos, de sermos gentis e respeitarmos os outros.

Innosanto Nagara: A is for Activist ( A é para ativista) – acima de 01 ano
Um livro ABC repleto de definições e imagens atraentes que ajudam as crianças

a se envolverem e compreenderem o ativismo.

Ann Hazzard: Something Happened In Our Town (Alguma coisa aconteceu na
nossa cidade) – 04 a 08 anos
A história de uma família branca e uma família negra que vivenciam um

tiroteio policial contra um homem negro em sua cidade. O livro tem como

objetivo ajudar as crianças a compreenderem e identificarem a injustiça racial;

bem como a responder a perguntas sobre a natureza dos eventos traumáticos.

Matthew Cherry: Hair Love (Amor ao cabelo) – 04 a 08 anos
Um pequeno livro e filme que narra a relação de um pai afro-americano com

sua filha e como ela arruma o cabelo. O livro incentiva o amor pelo cabelo

crespo.

Cobzi A. Cobrera: My hair is a Garden (Meu cabelo é um jardim) – 05 a 07 anos
Mackenzie está chateado com comentários maldosos sobre seu cabelo.

Acompanhamos sua história enquanto ela aprende a amar seu cabelo com a

ajuda de sua vizinha, a Srta. Tillie. Usando seu jardim como uma metáfora,

Mackenzie aprende a não ter medo de seu cabelo, mas a achá-lo bonito.

Vashti Harrison: Little Leaders: Bold Women In Black History (Pequenos
Líderes: Mulheres Ousadas da História Negra) - 07 a 10 anos 
Um livro ilustrado sobre histórias de mulheres negras incríveis e suas

realizações.

Andrea Davis Pinkney: Let it Shine (Deixe brilhar)  – 05 a 09 anos
Uma história ilustrada de mulheres negras fazendo atos incríveis na história,

falando contra o racismo e a opressão.

LivrosLivros
Crianças de 06 a 10 anosCrianças de 06 a 10 anos

InternacionaisInternacionais

45



Fran Manushkin:  Happy in our skin (Feliz em nossa pele) – acima de 2 anos
Um livro para ensinar as crianças sobre a diversidade. As ilustrações

apresentam crianças com diferentes cores de pele, óculos, sardas, unibrows,

cadeiras de rodas e marcas de nascença para ajudar a mostrar a beleza da

diversidade.

FIlyasah Shabazz: Malcolm Little: The Boy Who Grew Up To Be Malcolm X 
 (O pequeno Malcolm: O menino que cresceu para ser Malcolm X)  - 05 a 10
anos 
A história da infância de um dos homens negros dos Estados Unidos  mais

influentes, Malcolm X, escrita por sua filha.

Jacqueline Woodson: The day you begin (O dia em que você começa) - 04 a 07 anos

A história de encontrar coragem e bravura para ser diferente e se conectar com as

pessoas quando você se sente sozinho ou quando "ninguém é como você".

Mais livros internacionais:  https://twitter.com/wanderingbritt_/status/126761783072154113?s=21

Edições em portuguêsEdições em português

Nilma Lino Gomes: O menino coração de tambor 
Era uma vez um professor de dança afro--brasileira, bailarino e coreógrafo.

Evandro Passos é seu nome e sua arte já se revelava quando ele ainda estava na

barriga de D. Conceição. Siga os sons dos tambores deste  menino e conheça uma

parte da história de quem tem ritmo, música, movimento e arte correndo nas

veias e pulsando em sua vida.

Kiusam de Oliveira: O mundo no black power de Tayó – 04 a 10 anos
Tayó é uma menina negra que tem orgulho do cabelo crespo com penteado

black power, enfeitando-o das mais diversas formas. A autora apresenta uma

personagem cheia de autoestima, capaz de enfrentar as agressões dos colegas de

classe, que dizem que seu cabelo é "ruim". Mas como pode ser ruim um cabelo

"fofo, lindo e cheiroso"? "Vocês estão com dor de cotovelo porque não podem

carregar o mundo nos cabelos", responde a garota para os colegas.  Com essa

narrativa, a autora transforma o enorme cabelo crespo de Tayó numa metáfora

para a riqueza cultural de um povo e para a riqueza da imaginação de uma

menina sadia.

Janaina de Figueiredo: Meu Avô é um Tata- acima de 03 anos
Meu avô é um homem muito sábio. Ele tem sensibilidade para compreender as

pessoas e as forças da natureza. Além disso, a alegria de viver é o que rege a sua

vida e ele compartilha isso com todos. O meu avô é um tata. O que é o seu avô?

Alguns tem avô rabino, outros pastores, budistas, espíritas... este avô é um líder

de religiões afro-brasileiras. Vamos visitar a sua casa e o seu universo?
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Anna Micquim: Lulu adora histórias –  04 a 08 anos
Lulu e seu pai gostam de ir juntos à biblioteca aos sábados. Os livros que ambos

escolhem pegar emprestado serão as histórias contadas antes de dormir durante

toda a semana e a cada dia Lulu, uma menina cheia de imaginação, se

transformará nos principais personagens dessas aventuras. Quem sabe o que

Lulu será depois da próxima história?

Trish Cook:Tanto, tanto! – 04 a 10 anos
Uma divertida família se reúne para fazer uma festa-surpresa. Enquanto

esperam o aniversariante, todos os parentes querem agarrar e beijar o bebê da

casa e brincar com ele.

Rodrigo França: O pequeno príncipe preto
Em um minúsculo planeta, vive o Pequeno Príncipe Preto. Além dele, existe

apenas uma árvore Baobá, sua única companheira. Quando chegam as

ventanias, o menino viaja por diferentes planetas, espalhando o amor e a

empatia.

Sylviane A. Diouf: As tranças de Bintou – 09 a 12 anos
Uma menina que vive na África sonha ter tranças longas, enfeitadas com

pedras coloridas e conchinhas, como as de sua irmã mais velha e de outras

mulheres de seu convívio.
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Gustavo Gaivota: Chico Juba 
O Chico é corajoso feito um leão e tem a imaginação do tamanho de sua juba! Ele

é um grande inventor de xampus que pretende solucionar as incríveis

reviravoltas de suas mechas. Essa não é uma tarefa fácil e Chico não poupará

nenhuma de suas mirabolantes receitas. Seus esforços o levarão à incrível

descoberta de que podemos brilhar sendo quem somos: o segredo é cuidar das

raízes.

Emicida: Amora - acima de 04 anos
Em seu primeiro livro infantil, Emicida conta uma história cheia de

simplicidade e poesia, que mostra a importância de nos reconhecermos nos

pequenos detalhes do mundo.

Cida Chagas: Saci Pererê, o menino mágico e travesso - 05 a 11 anos
A origem do Saci Pererê, como ele surgiu e o que fazia quando criança. No

audiobook a narração é feita com três músicas de Chiquinha Gonzaga: Lua

Branca, Atraente e Corta.



Crianças acima de 10 anosCrianças acima de 10 anos

Malorie Blackman: Noughts and Crosses series (série Jogo da Velha) – 11 a 16 anos

Pega normas sociais, as vira de ponta cabeça e enfrenta o legado da escravidão de

uma forma envolvente e compreensível para os adolescentes.

Maya Angelou: Eu sei por que os pássaros cantam na gaiola – acima de 14 anos
A primeira de sete autobiografias da escritora Maya Angelou, descrevendo como

seu amor pela literatura e força pessoal a ajudaram a enfrentar o racismo durante

a infância e o início da adolescência.

Tem edição em português.

Angie Thomas: o ódio que você semeia – acima de 14 anos
Inspirada pelo movimento Black Lives Matter, esta história segue Starr Carter e

nós seguimos sua jornada enquanto ela tenta falar sobre a trágica morte de seu

amigo de infância, Khalil.

Tem edição em português.
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Maurício Pestana: Revolta dos Malês, a saga dos mulçumanos baianos

Alexandre Lobão: Uhuru
Conta a história de um menino magrelo, bom de bola e com um nome estranho,

que à medida que cresce e enfrenta problemas na sua rotina de pré-adolescente

(como bullying na escola), descobre aos poucos a história de seus antepassados e o

segredo por trás de seu nome.

Lisa Heathfield:  I am not a number (Eu não sou um número) – acima de 14 anos
Em um futuro distópico, acompanhamos a história da ascensão de um

ultraconservador por meio do protagonista Ruby.



Para mães, pais e jovens adultosPara mães, pais e jovens adultos

The Lonely Londoners: Sam Selvon 
A história de imigrantes negros que chegaram à Grã-Bretanha após a 2ª Guerra

Mundial e como enfrentaram o racismo e o preconceito.

Nikesh Shukla: The Good Immigrant (O bom imigrante)
Uma coleção de curtas experiências pessoais da experiência de 21 influentes vozes

asiáticas britânicas e minorias étnicas na Grã-Bretanha hoje. Eles pintam um

quadro de como é ser "outro" na Grã-Bretanha hoje. Pungente, desafiador,

engraçado, interessante e inspirador, é obrigatório para qualquer adolescente ver

a Grã-Bretanha fora de uma lente branca.

Reni Eddo-Lodge: Why I’m no longer talking to white people about race (Por
que não estou mais falando com os brancos sobre raça)
Um forte alerta sobre o racismo institucional e descreve o que significa ser uma

pessoa de cor na Grã-Bretanha em 2020.

Afua Hirsch: Brit (ish) (Britânico)
Exploração o que realmente significa ser negro e não ser aceito na sociedade

britânica e o impacto do passado no presente.

David Olusoga: Black and British - A Forgotten History ( Negros e Britânicos:
uma história esquecida)
Uma exploração histórica da longa relação entre a Grã-Bretanha e o povo da

África que data da época dos romanos.
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Bernadine Evaristo: Girl, Woman, Other (Menina, Mulher, Outra)
Um romance que segue 12 mulheres ao longo de várias décadas e uma história

arrebatadora da experiência negra britânica.

Ijeoma Oluo: So you want to talk abou trace (Então, você quer falar sobre raça)
Explora a discussão sobre raça na América, a brutalidade policial e o

encarceramento em massa de afro-americanos.

Edições em portuguêsEdições em português  

Djamila Ribeiro: Pequeno Manual Antirracista
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.

Silvio Almeida: Racismo estrutural (feminismos plurais)
Muito mais do que a ação de indivíduos com motivações pessoais, o racismo está

infiltrado nas instituições e na cultura, gerando condições deficitárias a priori para

boa parte da população. É a partir desse conceito que o autor Silvio Almeida

apresenta dados estatísticos e discute como o racismo está na estrutura social,

política e econômica da sociedade brasileira.
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EMEI Jardim Leal: Racismo estrutural (feminismos plurais)
A autoria coletiva de 22 professores e 7 colaboradores, em sua maioria mulheres e

negros,  expressa o valor representativo e inclusivo da realização, e orienta para

enfrentar o racismo contra a população negra na sociedade brasileira.

Laurentino Gomes: Vol. 1: Do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte
de Zumbi dos Palmares
 Maior território escravista do hemisfério ocidental, o Brasil recebeu cerca de 5

milhões de cativos africanos, 40% do total de 12,5 milhões embarcados para a

América ao longo de três séculos e meio. Como resultado, o país tem hoje a maior

população negra do planeta, com exceção apenas da Nigéria. Foi também, entre os

países do Novo Mundo, o que mais tempo resistiu a acabar com o tráfico de

pessoas e o último a abolir o cativeiro, por meio da Lei Áurea de 1888 ― quatro

anos depois de Porto Rico e dois depois de Cuba.



Lázaro Ramos: Na minha pele.
Na minha pele Lázaro compartilha episódios íntimos e também suas dúvidas,

descobertas e conquistas. Ao rejeitar qualquer tipo de segregação ou radicalismos,

Lázaro nos fala da importância do diálogo. Não se pode abraçar a diferença pela

diferença, mas lutar pela sua aceitação num mundo ainda tão cheio de

preconceitos.

Carolina Maria de Jesus: Quarto de despejo.
O diário da catadora de papel Carolina Maria de Jesus deu origem à este livro, que

relata o cotidiano triste e cruel da vida na favela. A linguagem simples, mas

contundente, comove o leitor pelo realismo e pelo olhar sensível na hora de contar

o que viu, viveu e sentiu nos anos em que morou na comunidade do Canindé, em

São Paulo, com três filhos.

Cadernos Negros
Representa uma experiência singular que vem arregimentando autores e autoras

de gerações diferentes, bem como de regiões distintas, em uma periodização

ininterrupta, com a alternância dos gêneros poesia e prosa.

Ana Maria Gonçalves: Um Defeito de Cor
É um belo romance histórico, de leitura voraz, que prende a atenção do leitor da

primeira à última página. Uma saga brasileira que poderia ser comparada ao

clássico norte-americano sobre a escravidão, Raízes.

Conceição Evaristos: Olhos d’água
Em Olhos d'água Conceição Evaristo ajusta o foco de seu interesse na população

afro-brasileira abordando, sem meias palavras, a pobreza e a violência urbana que

a acometem.
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Cristiane Sobral: O tapete voador
Coletânea de contos em que cristiane sobral aborda temas como empoderamento

negro, discriminação racial e colorismo. O livro apresenta diversas personagens

femininas que lutam por superar as barreiras sociais para alcançar seus objetivos.



FilmesFilmes

Para toda famíliaPara toda família

Duelo de Titãs (2000)
Baseado na história verídica do técnico de futebol americano Herman Boone nos

anos 1970, e como ele lida com as tensões raciais, ensinando seus jogadores a se

unirem dentro e fora do campo.

Estrelas além do tempo (2016)
Baseado na história verídica de três matemáticas da década de 1960 - Katherine

Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson. Este filme retrata como essas três

mulheres superaram obstáculos de raça e gênero e se tornaram membros

importantes da NASA.

Rainha de Katwe (2016)
Situada em Katwe, Uganda, a vida de Phiona Mutesi, de 10 anos, muda para

sempre depois que um missionário visitante a ensina a jogar xadrez. Ela se torna

uma estrela internacional do xadrez e acompanhamos como ela enfrenta a

pobreza, a violência e o racismo ao longo do caminho.

AKEELAH: Prova de Fogo - Uma História de Vida (2006)
A história gira em torno de uma menina de 11 anos do sul de Los Angeles,

Akeelah. Sua mãe trabalha muito e ela perdeu o pai aos seis. Assistimos enquanto

Akeelah aprende a acreditar em suas capacidades e a superar desafios para

competir em um concurso regional de soletração.

O menino que descobriu o vento (2019)
Baseado em uma história verídica, o filme retrata William Kamkwamba, um

garoto de 13 anos que inventa uma maneira de salvar sua aldeia do Malauí da

fome.

O  Quadro (The Painting; Le Tableau; 2011)
Uma metáfora animada para o racismo. Originalmente um filme francês em que é

explorado um reino dividido em três castas: os Alldunns impecavelmente

pintados; os Halfies que o Pintor deixou incompletos; e os intocáveis Sketchies.

A Princesa e o Sapo (2009)
História de Tiana e sua jornada para abrir seu próprio restaurante. Uma história

amável, engraçada e adorável de transformar um príncipe sapo de volta em ser

humano.
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Coach Carter – treino para a vida (2005)
Baseado em uma história verídica, o dono de uma loja de esportes aceita o

emprego de treinador de basquete em sua antiga escola. Ele tem a missão de

mudar as atitudes em relação ao relacionamento com outras pessoas, bondade e

educação para garantir que sua equipe tenha acesso às melhores oportunidades na

vida após o colégio.

Público:  12 anos

A procura da felicidade (2006)
Baseado em uma história real, o filme segue a ascensão de pai e filho do na década

de 1980 em São Francisco.

Público: 12 anos

O ódio que você semeia (2018)
Baseada no romance e inspirada pelo movimento Black Lives Matter, esta história

segue Starr Carter e seguimos sua jornada enquanto ela tenta falar sobre a trágica

morte de seu amigo de infância, Khalil.

Público: 12 anos

Correndo atrás (2018)
Ventania (Aílton Graça) é trabalhador e vai tentar de tudo para mudar de vida. Já

tendo aceitado diversos bicos para conseguir pagar as contas, ele foi de vendendor

de produtos em sinais de trânsito até animador de festas infantis, mas nada

parecia dar certo para ele. Com a grana cada vez mais curta, ele tem a ideia de ser

um empresário de futebol e se torna um caça-talentos do esporte. É aí que ele

conhece Glanderson (Juan Paiva), um garoto pobre e deficiente físico, que apesar

das dificuldades, tem muito talento.

Filmes biográficos (para mães, pais e crianças acima de 10 anos)Filmes biográficos (para mães, pais e crianças acima de 10 anos)

Minha História (2020) 
É a segunda parceria dos Obamas com a Netflix e acompanha os bastidores da

turnê de Michelle para seu livro em 34 cidades diferentes. Destacando o poder da

união entre a comunidade durante os 8 anos de seu mandato e o de seu marido e o

poder da conexão quando ouvimos histórias, o longa conta uma parte da jornada

da advogada, escritora e ex-primeira-dama dos Estados Unidos.

Mandela, longo caminho para a liberdade (2013)
A extraordinária vida de Nelson Mandela desde a sua infância numa pequena

aldeia até à sua eleição como Presidente da África do Sul. Baseado na sua

autobiografia, o filme mostra-nos o político ativista pela defesa dos direitos

humanos e pelo fim do apartheid, mas também o homem simples, meigo e

brincalhão num retrato inspirador de uma das mais importantes figuras da

história da humanidade.

Público: 12 anos
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Quem matou Malcom X?  (2020)
Uma minissérie da Netflix seguindo a obra de Abdur-Rahman Muhammad, um

historiador que investiga o assassinato de Malcolm X.

Público:  12 anos

Ray (2004)
Em 1932 Ray Charles (Jamie Foxx) nasce em Albany, uma pequena e pobre cidade

do estado da Georgia. Ray fica cego aos 7 anos, logo após testemunhar a morte

acidental de seu irmão mais novo. Inspirado por uma dedicada mãe independente,

que insiste que ele deve fazer seu próprio caminho no mundo, Ray encontrou seu

dom em um teclado de piano. Fazendo um circuito através do sudeste, ele ganha

reputação. Sua fama explode mundialmente quando, pioneiramente, incorpora o

gospel , country e jazz, gerando um estilo inimitável.

Público: 15 anos

Ali (2002)
Cassius Clay (Will Smith) era um grande lutador nos ringues de boxe e uma pessoa

inteligente fora deles, onde impressionava pelo seu fácil palavreado. Ele logo se

tornou uma das principais personalidades do esporte mundial nos anos 60,

principalmente após se converter ao islamismo, trocar seu nome para Muhammad

Ali e se recusar a lutar na Guerra do Vietnã.

Público: 15 anos

Malcolm X (1993)
Biografia do famoso líder afro-americano (Denzel Washington) que teve o pai, um

pastor, assassinado pela Klu Klux Klan e sua mãe internada por insanidade. Ele foi

um malandro de rua e enquanto esteve preso descobriu o islamismo. Malcolm faz

sua conversão religiosa como um discípulo messiânico de Elijah Mohammed (Al

Freeman Jr.). Ele se torna um fervoroso orador do movimento e se casa com Betty

Shabazz (Angela Bassett). Malcolm X ora uma doutrina de ódio contra o homem

branco até que, anos mais tarde, quando fez uma peregrinação à Meca abranda

suas convicções. Foi nesta época que se converteu ao original islamismo e se

tornou um "Sunni Muslim", mudando o nome para El-Hajj Malik Al-Shabazz, mas

o esforço de quebrar o rígido dogma da Nação Islã teve trágicos resultados.

Público: 15 anos

What happened Miss Simone? (2015)
A vida da cantora, pianista e ativista Nina Simone (1933-2003). Usando gravações

inéditas, imagens raras, diários, cartas e entrevistas com pessoas próximas a ela, o

documentário faz um retrato de uma das artistas mais incompreendidas de todos

os tempos.

Público: 15 anos
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King in the Wilderness (“Rei na imensidão, 2018)
Considerado um dos maiores ícones da luta dos direitos civis dos negros, o pastor e

ativista Martin Luther King Junior foi morto de maneira inesperada e covarde

antes de uma grande marcha pela paz. Através de imagens de arquivo, entrevistas

e análises, os últimos anos que antecederam o seu assassinato são remontados a

partir de uma diferente perspectiva.

Selma – uma luta pela liberdade (2015)
Cinebiografia do pastor protestante e ativista social Martin Luther King, Jr (David

Oyelowo), que acompanha as históricas marchas realizadas por ele e

manifestantes pacifistas em 1965, entre a cidade de Selma, no interior do Alabama,

até a capital do estado, Montgomery, em busca de direitos eleitorais iguais para a

comunidade afro-americana.

Dramas políticos e sociaisDramas políticos e sociais

American History X (1998)
Um filme de drama policial americano que segue um ex-neonazista preso por

matar dois jovens negros. Com o compromisso de  mudar seus modos racistas e

violentos, luta com seus próprios preconceitos profundamente arraigados e se

pergunta se a sua família pode superar uma vida de ódio.

Público: 18 anos

Faça a coisa certa (1989)
Sal (Danny Aiello), um ítalo-americano, é dono de uma pizzaria em Bedford-

Stuyvesant, Brooklyn. Com predominância de negros e latinos, é uma das áreas

mais pobres de Nova York. Ele é um cara boa praça, que comanda a pizzaria

juntamente com Vito (Richard Edson) e Pino (John Turturro), seus filhos, além de

ser ajudado por Mookie (Spike Lee). Sal decora seu estabelecimento com

fotografias de ídolos ítalo-americanos dos esportes e do cinema, o que desagrada

sua freguesia. No dia mais quente do ano, Buggin' Out (Giancarlo Esposito), o

ativista local, vai até lá para comer uma fatia de pizza e reclama por não existirem

negros na "Parede da Fama". Este incidente trivial é o ponto de partida para um

efeito dominó, que não terminará bem.

Público: 15 anos

Moonlight – sob a luz do luar (2016)
Três momentos da vida de Chiron, um jovem negro morador de uma comunidade

pobre de Miami. Do bullying na infância, passando pela crise de identidade da

adolescência e a tentação do universo do crime e das drogas, este é um poético

estudo de personagem.

Público: 15 anos
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Filmes históricos sobre escravidão apropriados para toda famíliaFilmes históricos sobre escravidão apropriados para toda família

Amistad (1997)
Costa de Cuba, 1839. Dezenas de escravos negros se libertam das correntes e

assumem o comando do navio negreiro La Amistad. Eles sonham retornar para a

África, mas desconhecem navegação e se vêem obrigados a confiar em dois

tripulantes sobreviventes, que os enganam e fazem com que, após dois meses,

sejam capturados por um navio americano, quando desordenadamente

navegaram até a costa de Connecticut.

Público: 15 anos

12 anos de escravidão (2014)
1841. Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor) é um escravo liberto, que vive em paz

ao lado da esposa e filhos. Um dia, após aceitar um trabalho que o leva a outra

cidade, ele é sequestrado e acorrentado. Vendido como se fosse um escravo,

Solomon precisa superar humilhações físicas e emocionais para sobreviver. Ao

longo de doze anos ele passa por dois senhores cada um à sua maneira, exploram

seus serviços.

Público: 15 anos

Documentários indicados para mães, pais e crianças acima de 10 anosDocumentários indicados para mães, pais e crianças acima de 10 anos

A 13ª Emenda (2016)
A 13ª Emenda do título se refere à Emenda da Constituição Americana que aboliu

a escravidão nos Estados Unidos. É o equivalente à nossa Lei Áurea, só que entrou

em vigor aproximadamente uns 25 anos antes. Mas, segundo a diretora Ava

DuVernay, o fim da escravidão dos negros nos Estados Unidos foi ao longo do

tempo sendo substituído por outras formas de segregação, até culminar com a

política do encarceramento em massa.

Público: 15 anos

The Black Power Mixtape 1967-1975 (2011)
Um documentário, dirigido por Göran Olsson, que examina a evolução do

movimento Black Power na sociedade americana de 1967 a 1975 através das

lentes de cineastas suecos.

Público: 12 anos

Olhos que condenam (2019)
Cinco jovens negros do Harlem foram injustamente acusados de estuprarem uma

mulher no Central Park. Eles só foram inocentados em 2014, depois que

evidências de DNA comprovaram que o grupo não estava conectado ao brutal

crime contra Trisha Meili.

Público: 16 anos
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Good Hair (2009)
Um documentário que enfoca a questão de como as mulheres afro-americanas

percebem seus cabelos e os estilizam historicamente, explorando a atual indústria

cosmética e imagens do que é considerado aceitável ou desejável e sua relação com

a cultura afro-americana.

Paris is burning (1990)
Documentário sobre drag queens de classe baixa de Nova York. Elas são

entrevistadas e observadas enquanto se preparam para competir, mostrando as

pessoas, as roupas e todo o ambiente e seus preparativos.

Público: 16 anos

A vida e a história de Madam C. J. Walker (2020)
Baseada em uma história real, uma lavadeira afro-americana sai da pobreza para

construir um império de beleza e se tornar a primeira mulher milionária.

Distúrbios raciais de Tulsa em 1921 (The Tulsa Lynching of 1921) – 2000
Este é um documentário do infame Massacre de Tulsa de 1921, localmente

chamado de "Distúrbios raciais de Tulsa". A maior parte negra da cidade foi

queimada e muitos cidadãos negros foram assassinados por milícias de racistas

brancos.

Black Wall Street Burnging (Wall Street negra queimando) - 2020
Uma releitura do pior ato de terrorismo e racismo na história dos Estados Unidos.

O massacre racial de Tulsa de 1921 ocorreu em 31 de maio a 1 de junho de 1921,

quando multidões de residentes brancos atacaram residentes negros e empresas

do distrito de Greenwood em Tulsa, Oklahoma.

Limbo (2019)
Drama da BBC que mostra a história de um residente do Reino Unido que foi

erroneamente identificado como um imigrante ilegal.

The Unwanted: The Secret Windrush Files (O indesejado: os arquivos secretos
do Windrush) - 2020
O historiador David Olusoga expõe os arquivos secretos por trás do escândalo

Windrush.

Público: 12 anos
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WebsitesWebsites

Guia para Allyship: https://guidetoallyship.com/ 

Falando sobre raça: https://nmaahc.si.edu/learn/talking-about-race - pais e mães

Lista de recursos antirracista para iniciantes:
https://docs.google.com/document/d/1S5uckFHCA_XZkxG0Zg5U4GQGbY_RklZARwu43fqJH

0E/preview?pru=AAABcqQalEw*P8cjSDUbX97mvZjKJdaMsw 

100 coisas relacionadas à raça que você pode dizer ao seu filho ou a sua filha:
http://www.raceconscious.org/2016/06/100-race-conscious-things-to-say-to-your-child-to-

advance-racial-justice/  - pais e mães

Seus filhos não são muito novos para falar sobre raça:
https://www.prettygooddesign.org/blog/Blog%20Post%20Title%20One5new4?

fbclid=IwAR1Xg3lpkvY3t4JVCr8BF9TOa2m-2gdQxkCD_IPSmmopTquWSxbZQa6cX0Q  

Como converser com crianças sobre raça e racismo: https://www.parenttoolkit.com/social-

and-emotional-development/advice/socialawareness/how-to-talk-to-kids-about-race-and-

racism

Reconhecendo preconceito e discriminação:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/aug/09/black-people-racism-

antiblackness-discrimination-minorities?

fbclid=IwAR0hsrDkGvtP6tc_o_qbCtcFIUX9jc3f17vXIPQWzwF4xkcHE8P27Zjnfw – mães e

pais

Um website com recursos, guias e instrumentos para ajudar no combate ao racismo:
https://robindiangelo.com/resources/

Academia do bom antepassado (The Good Ancestor Academy):  http://laylafsaad.com/good-

ancestor-academy  

21 Dia de Equidade Racial – o desafio de construir a igualdade:
https://www.eddiemoorejr.com/21daychallenge 
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Em portuguêsEm português

Mazza Edições. Catálogo com livros sobre a cultura afro-brasileira para todas as idades:

https://www.mazzaedicoes.com.br/ 

Geledés. Portal onde poderá encontrar informações, dados e debates sobre a questão racial, as

questões de gênero, as implicações desses temas com os direitos humanos, a educação, a saúde,

a comunicação, o mercado de trabalho, a pesquisa acadêmica e as políticas públicas:

www.geledes.org.br

Instituto Cultural Beneficiente Steve Biko. Propõe-se a resgatar a cultura afrobrasileira,

destacando a religiosidade, a ancestralidade e trajetória de ativistas referências na luta contra

as desigualdades: https://www.stevebiko.org.br/

Alma Preta Jornalismo. É uma agência de jornalismo especializado na temática racial do

Brasil. Em nosso conteúdo você encontra reportagens, coberturas, colunas, análises, produções

audiovisuais, ilustrações e divulgação de eventos da comunidade afro-brasileira:

https://almapreta.com/

Coalizão Negra por Direitos. Para conhecer a luta histórica e recente da população negra, aqui

reúne organizações, grupos e pessoas que buscam a promoção conjunta de políticas públicas

para a igualdade racial: https://comracismonaohademocracia.org.br/

Ipeafro. Atua na recuperação da história e dos valoresculturais negros, no sentido de

assegurar o respeito à identidade, integridade e dignidade étnica e humana da população afro-

brasileira: https://ipeafro.org.br/

Educafro News. Informações sobre a inserção de pessoas negras no ensino superior público e

privado: https://www.educafro.org.br/site/educafro-news/
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Centro de Estudos das Relações de Trabalho e
Desigualdades. Produz conhecimento, desenvolve e

executa projetos voltados para a promoção da

igualdade de raça e de gênero.: www.ceert.org.br

Gabi Oliveira. É comunicadora social e criadora de

conteúdo para internet, atualmente reúne um

público de seguidores virtuais em suas redes de

aproximadamente 1 milhão de pessoas, sendo um

dos canais participantes do programa Creators For

Change, da Google:

https://www.youtube.com/channel/UCF108KZPnF

VxP8lILiJ1kng

Adjunior. Comunicador, mora na Alemanha e

deseja responder a questões sobre a diáspora negra

no Brasil e no Exterior.:

https://www.youtube.com/channel/UCp82xap4vL

May1_dvt2QpkQ

Ana Paula Xongani. Comunicadora que fala com

leveza e responsabilidade sobre temas sempre

importantes e urgentes para que todo mundo junto

construa um mundo mais justo e acolhedor para

todas as pessoas:

https://www.youtube.com/user/xonganiartecomte

cido

Família Quilombo. Uma família negra que se

propõe a atuar em um espaço protetor, de cuidados e

de construção de estratégias para existir no mundo:

https://www.youtube.com/channel/UCJ0h2QguAJ

-alGccw0PdfOw

60



NPR's Life Kit: Parents. Talking Race with young children About Race 

 https://www.npr.org/2019/04/24/716700866/talking-race-with-young-children

About race with Reni Eddo-Lodge . Jornalista britância que fala sobre raça e racismo:

https://www.aboutracepodcast.com/

Nem todos superheróis usam capas: how you have the power to change the world (TED
Talk) – https://www.youtube.com/watch?v=G8iNGeVyvUs   

The Response podcast: Inequality, structural racism, and the fight for justice after the
Grenfell Tower fire : https://podcasts.apple.com/us/podcast/documentary-5-inequality-

structural-racism-fight-for/id1436633870?i=1000453762004

Outros podcasts:   https://bellocollective.com/8-podcasts-that-help-you-talk-to-kids-about-
race-e5a4b639ac3f

   

     

Afetos. Criação das comunicadoras Gabi Oliveira e Karina Vieira. Os 5 primeiros episódios são

sobre Sentimentos, pois já começamos falando sobre aquilo que nos move, mesmo que de

forma subjetiva: https://open.spotify.com/show/3cEqpvXRLIyOZXAJTOERBR

Infilstrados no Cast. Apresentado por Ale Santos é um podcast informativo, que trás

convidados especiais para discutir de forma divertida os temas mais polêmicos e relevantes da

atualidade através da perspectiva negra-brasileira. Você vai encontrar Investigações

históricas e discussões políticas sobre os acontecimentos que evidenciam o contexto racial no

Brasil. https://open.spotify.com/show/5XTNDv54OH6x3bvNPUQMhz

Expresso 2222. Discute desafios e soluções para o Brasil, através da Gestão Pública. Propõe-se 

 garantir um olhar antirracista, de redução das desigualdades e promoção do bem-estar ao

debater diferentes assuntos com pessoas que tem dedicado reflexões e práticas para essas

pautas:https://www.listennotes.com/podcasts/expresso2222-expresso-2222-2j8vRTNHGJW/

PodcastsPodcasts

Em portuguêsEm português
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[OT] Off Topic: podcast da Mutato. Discute perspectivas atuais sobre o mercado de

comunicação. A apresentação é de Eduardo Zanelato e a edição é de William Sasake. Produção

de Daniele Mattos e João Arnaldo.

https://open.spotify.com/show/267agGZXH6CZVtad1EkWg8

Deixa que eu Conto: podcasts trazem 50 histórias da cultura afro-brasileira por contadoras

(es) negras (os) para crianças de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental

Momento Liteafro: quatro pesquisadores se propõem a divulgar e comentar sobre a literatura

e as artes afro-brasileiras. Os pesquisadores fazem parte do NEIA - Núcleo de Estudos

Interdisciplinares da Alteridade, com sede na Universidade Federal de Minas Gerais:

https://castbox.fm/channel/id2159800?country=fr

 Afrofuturo: Apresentado por Morena Mariah é um podcast semanal que aborda temas

variados relacionados à cultura africana, apresentando uma mistura leve de fatos históricos,

conhecimentos teóricos e reflexões livres.

https://open.spotify.com/show/3r4oXdzrqRt6DPmg3OKw4T

Óculos Escuros: Um espaço idealizado por Silvera e Paulo Cruz pra falarem sobre tudo,

sobretudo sobre música. https://podcastaddict.com/podcast/3022334

Negro da Semana: Quem são as grandes personalidades negras da História? É para responder

a esta pergunta que o escritor Alê Garcia criou este podcast.

https://open.spotify.com/show/2hbA2MW8gcag4Cci4iKVMK

Influência Negra: Reflexões com pitadas de deboche: essa é a receita que servimos no podcast

Influência Negra. Aqui Nath Braga (@nathbragap) e Cleyton Santanna (@cleytonsantanna) -

que são jornalistas - trazem convidades em conversas sobre atualidades, comportamento e até

futilidades, sempre do ponto de vista de pessoas negras.

https://podtail.com/en/podcast/influencia-negra/

        https://www.unicef.org/brazil/deixa-que-eu-conto#afro
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Lei nº 01/1837:  primeira lei de educação que reforma a instrução primária  na província do

Rio de Janeiro. Proibia a frequência à escola daqueles que sofressem de moléstias contagiosas,

dos escravos e dos pretos africanos, ainda que livres e libertos.

 Lei nº 601/1850 - Lei das Terras: ex-escravos e imigrantes tinham grandes restrições para se

tornarem proprietários de terra. 

Lei nº 2.040/1871 - Lei do Ventre Livre: filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir

desta data ficariam “livres”. Assim, as crianças ou ficavam na responsabilidade dos senhorios

até 21 anos ou eram entregues ao governo. 

Lei nº 3.270/1885 - Lei do Sexagenário: previa liberdade aos sujeitos escravizados que

tivessem mais de sessenta anos de idade, mas a expectativa de vida de um escravizado girava

em torno de 19 anos. 

Lei nº 3.353/1888 – Lei Áurea: lei que extinguiu a escravidão no Brasil após 388 anos de

escravidão.

Lei nº 847/1890 - Lei dos vadios e capoeiras: seriam presas as pessoas que perambulavam

pelas ruas, sem trabalho ou residência comprovada. A capoeira já foi considerada crime e em

1890 a maioria da pessoas sem trabalho eram as ex-escravizadas. 

Lei nº 5.465/1968 - Lei do Boi: primeira lei de cotas. Reserva de vagas nas escolas agrícolas do

Brasil para filhos de donos de terras, incentivava a se formar nos cursos de agronomia,

medicina veterinária e técnico agrícola. A lei de 1850 impedia os ex-escravizados de possuírem

terras. 

Constituição de 1988: após 488 anos, o Brasil teve uma constituição que estabeleceu o racismo

como crime. 

Lei 7.716/1989 – Lei Caó: definiu os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor.

Legislação: como afetou aLegislação: como afetou a    populaçãopopulação
negra no Brasil?negra no Brasil?
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Conferência de Durban contra o Racismo em 2001 na África do Sul:  o Estado brasileiro

reconheceu a importância de adotar políticas de reparação e ações afirmativas. 

Lei 10.639/2003: estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no

currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-

Brasileira". 

Portaria nº 992/2009 do Ministério da Saúde - Política de Saúde da População Negra: visava

garantir a equidade e a efetivação do direito à saúde de negras e negros.

Lei 12.288/2010 -  Estatuto da Igualdade Racial: destinado a garantir à população negra a

efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e

difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica.

Lei 12.711/2012 - Cotas nas universidades: reserva de 50% das matrículas por curso e turno

nas 59 universidades federais e 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia a

alunos oriundos integralmente do ensino médio público, em cursos regulares ou da educação

de jovens e adultos. Dentro dos 50% estabelece um percentual mínimo para negros e

indígenas.

Lei 12.990/2014 - Cotas em concursos públicos federais: Reserva aos negros 20%  das vagas

oferecidas nos concursos públicos na Administração Pública Federal.
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Nomes importantesNomes importantes
para apara a    produçãoprodução

deste guiadeste guia

Reni Eddo-Lodge: fornece uma perspectiva abrangente para a compreensão do racismo;

Jane Elliot: especialista em discussão sobre racismo;

Lily Pryer e Francesca Chong, com contribuição especial de Mischa Macaskill, Saffia
Anderson e Idris Mhiri: escrita do original;

Cida Chagas: Tradução, adaptação à realidade do Brasil e informações adicionais em

português do Brasil;

Ana Julieta Teodoro Cleaver: pelos comentários pertinentes ao texto;

Créditos adicionais: Twitter de Semaj Mitchell, Brittany e Makayla Butler;

Ilustrações: Kris Staub - https://www.krisstraub.com/;

Canva: www.canva.com

Good Housekeeping: O que significa Black Lives Matters:

https://www.goodhousekeeping.com/life/a32745051/what-black-lives-matter-means/;

The Guardian: https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jun/09/protests-british-

history;

National Geographic: https://www.nationalgeographic.com/family/in-the-news/talking-

about-race/ ;

Privilégio branco: https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/comportamento/entenda-o-

que-e-privilegio-branco-e-o-porque-o-termo-esta-em-alta ;

 

65



Privilégio branco: https://theintercept.com/2018/01/12/ver-o-racismo-como-um-

problema-dos-negros-e-um-privilegio-dos-brancos/ ;

Dados sobre população negra:

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

Dia das Mulheres: ttps://www.womansday.com/life/entertainment/g32745225/movies-

about-race-racism-kids/ ;

Portal Vivendo a Adolescência: http://www.adolescencia.org.br/

Gal-Dem Magazine: https://gal-dem.com/the-death-of-shukri-abdi-she-was-failed-

when-she-was-alive-and-shes-still-being-failed-now/;

Bello Collective: https://bellocollective.com/8-podcasts-that-help-you-talk-to-kids-

about-race-e5a4b639ac3f ;

History.com:https://www.history.com/news/8-black-inventors-african

american#:~:text=Carbon%20Light%20Bulb%20Filament%2C%20Invented,African%2D

American%20inventor%20Lewis%20Latimer ;

Mulheres negras inventoras:
https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2020/06/10-invencoes-que-nao-

existiriam-se-nao-fossem-por-mulheres-negras.html;

Yoopies:  por disponibilizar o original deste guia para tradução, adaptação e

complementação.   https://yoopies.co.uk/c/press-releases/blacklivesmatter
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