
Atividades Propostas

Plano de Aula: O mito da Democracia Racial

Indicação de turmas: 
do 9º ano ao Ensino Médio

Disciplinas (transversalidade): 
Português, Matemática, História, 

Geografia, Artes, etc..

Duração das atividades:
até 165 minutos (três aulas)

 Exposição da abordagem/
conceito de Democracia Racial 
(contextualizar seu surgimento 
tendo como base a obra Casa-
Grande & Senzala de Gilberto 
Freyre e a intensificação da 
ideologia no período da Ditadura 
Militar no Brasil);
 
 Leitura coletiva do texto 
Brasil e o mito da democracia 
racial disponível no link :

http://www.joaquimnabuco.edu.
br/noticias/brasil-e-o-mito-da-
democracia-racial;

 Discussão do tema com 
ênfase na ocupação de espaços 
públicos e privados por pessoas 
não-brancas – diversidade na 
ocupação dos espaços: se ela 
existe e se/como as/os estudantes 
a percebem;

 Exibição do vídeo 2 minutos 
para entender: desigualdade 
racial no Brasil (Felipe Germano 
e Thais Zimmer Martins, 2016, 2’) 
e/ou “O mito da Democracia Racial 
no Brasil”;

 

 Organizar a turma em grupos 
para pesquisar, como tarefa de 
casa, dados estatísticos do século 
XX e contexto atual relativos à 
índices de formação educacional 
(ensino fundamental, médio 
e superior), renda per capita, 
emprego/desemprego, denúncias 

de racismo e preconceito racial, 
etc. mostrando a associação 
raça/classe na composição das 
desigualdades. Sugestões de 
leituras e plataformas de 
pesquisa no fim do 
Plano de Aula;

Elaborado 
por: 

Caroline Pires 
e Marceli 

Santos

cONHECIMENTOS PRÉVIOS 
TRABALHADOS PELA TURMA:

Colonização, EScravidão e 
pós abolição



Conscientização sobre as desigualda-

des raciais existentes no Brasil; 

Valorização da pesquisa e do engajamento 

individual com a equidade racial e de gênero;

Desconstrução de paradigmas sociais como as diver-

sas formas de preconceitos, exclusões e negação aos 

direitos individuais

Dicas de Leituras/Audiovisual Complementares

 

Reflexões 
da Aula

filme

O mito da Democracia Racial no Brasil 
Brasil, Alexandre Santos de Moraes, 2013

 Disponível no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=p5Wo6_qumJc

Musica (vídeo)

Cota não é esmola
Bia Ferreira, 2018 

Disponível NO link 
https://www.youtube.com/watch?v=QcQIaoHajoM

REPORTAGEM

Cotas foram revolução silenciosa no Brasil, afirma especialista 
Debora Brito, Geledés, 2018. 

Disponível NO link: 
https://www.geledes.org.br/cotas-foram-revolucao-silenciosa-no-bra-

sil-afirma-especialista/

O mito da democracia racial no Brasil
Joseh Silva, Carta Capital, 2014.

Disponível NO link: 
https://www.cartacapital.com.br/blogs/speriferia/aranha-e-o-mito-de-

que-nao-ha-racismo-no-brasil-4850.html

Plataformas para pesquisa de dados estatísticos:

Instituto Brasileiro de Dados Estatísticos – IBGE. 
https://www.ibge.gov.br/
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. 
http://www.ipea.gov.br/portal/
Mapa da Violência. 
https://www.mapadaviolencia.org.br/

 Leitura e discussão do 
texto O Livre Pensar, de Ledeci 
Coutinho (disponível para 
download no e-book AMAAnaque 
do Pluricentenário de Pelotas), 
estimulando o relato de 
experiências pessoais das/os 
estudantes;

 Construção de painel 
pela turma com uma “linha 
do tempo” dos dados, notícias 

e observações coletadas e 
discutidas. É importante para a 
construção desse recurso que 
seja exposto o questionamento 
sobre a existência (ou não) da 
Democracia Racial no Brasil, bem 
como uma conclusão comum da 
turma sobre a temática;
 
 Exposição do cartaz que 
foi produzido pela turma na 
instituição de ensino.

FinanciamentoRealização


