Plano de Aula: Representações do Racismo e Sexismo

Disciplinas (transversalidade):
História, Geografia, Artes, Educação Física etc.
Duração das atividades:
55/110 minutos (uma/duas aulas)
cONHECIMENTOS PRÉVIOS
TRABALHADOS PELA TURMA:
sEM PRÉ-REQUISITOS

disponível em https://www.rawpixel.com

Indicação de turmas:
do 6º ano ao 9º ano

Atividades Propostas
Organizar as carteiras em

Distribuir

recortes

de

revistas com fotos de rostos

roda;

diversos. Deixar que estudantes
Ler em voz alta (professora

expressem o que as fotografias

ou professor) apenas o primeiro

sugerem sobre essas pessoas,

parágrafo

suas profissões, sua língua, onde

do

representamos?

texto

Como

Analisando

as

moram, etc.;

narrativas tradicionais, de Lara
Passos (disponível para download
no

e-book

AMAAnaque

do

Pluricentenário de Pelotas);

Solicitar

que

estudantes

olhem a sua volta e reparem como
é composta a turma (há meninas
e meninos? Pessoas brancas e não

Solicitar

que

estudantes

desenhem a cena ali descrita e
recolher os desenhos;

brancas? Pessoas com deficiência?
Todas essas pessoas se vêem

Elaborado
por:
Lara Passos e
Caroline Pires

Reflexões
da Aula

Docente:
Identidade;
assista ao vídeo completo Olhos Azuis:

Representação;

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

Desenvolvimento de pensamento critico sobre as
representações de raça e gênero.

para se preparar para a discussão. Uma breve
resenha pode ser lida aqui:
https://www.geledes.org.br/olhos-azuis-por-

Dicas de Leituras/Audiovisual Complementares

jane-elliott/

e

Exibir o trecho de 19 min

nas discussões cotidianas das

do vídeo Olhos Azuis (USA, Jane

disciplinas?

Elliott, 1996) disponível no link:

representadas

nos

livros

Características

individuais como as percebidas
aparecem

representadas

nos

watch?v=RnTEXsNFWO0

desenhos realizados?
Leitura

do

texto

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /

video
ID_BR apresenta: Jogo do Privilégio Branco
Brasil, 2016, 3’46’’
Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=211&v=MuOE3IJZoZU

Como

representamos?

Devolver
solicitar

Discutir o texto e descons-

os

que

desenhos

cada

e

estudante

elabore uma redação autocrítica,

truir estereótipos que tenham

avaliando

os

estereótipos

surgido nos desenhos realizados

identificados em seu desenho e

e na leitura das fotografias de ros-

expressando o que aprendeu com

tos;

a discussão.

Realização

Financiamento

