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 É com imensa satisfação que a Revista na 
Ponta da Língua publica mais uma Edição especial, 
nesta edição trazemos a temática “ Diversidade”. 
Como nas demais edições, os escritores são alunos 
de escolas da cidade de Juiz de Fora (MG), dessa vez 
contamos com os estudantes da Escola Municipal 
Murilo Mendes, das turmas de oitavos anos e nono ano. 
 As produções que ilustram nossas páginas 
são resultado de um grande projeto realizado na 
referida escola, com a efetiva participação dos alunos 
sob orientação dos estagiários do PIBID/Língua 
Portuguesa, da professora supervisora Caroline Souza 
Ferreira e da coordenadora Tânia Guedes Magalhães.  
 Os resultados que serão lidos nas próximas 
páginas são frutos de um trabalho coletivo, que 
levou em conta os interesses, conhecimentos 
e curiosidades dos alunos envolvidos, bem 
como o contexto em que a escola está inserida. 
 
Desejamos uma ótima leitura.
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RESENHAS

Cultura Negra: Resistência e Identidade

Allan da Costa Ramos 
Gabriel R. da Costa Fernandes

Raphael Jovino de Assis
8o - B

 
         O vídeo publicado em 19 de setembro de 2013 no YouTube 
foi uma produção da Comissão de Combate à Intolerância 
Religiosa (CCIR) e do Centro de Articulação da População 
Marginalizada (CEAP), essas duas instituições tem como objetivo 
lutar contra a intolerância religiosa e a valorização da população 
negra.
         O vídeo inicia com o ponto de vista de duas pessoas 
como a do músico Da Gama e da cantora Alcione, ambos 
defendem a importância da cultura negra, principalmente na 
música Brasileira. O vídeo também conta com os estudos da 
pesquisadora Mônica Lima que destaca as religiões Africanas 
entre o século XV e XVI.
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A construção da igualdade – história da resistência do negro 
no Brasil

Jhonatan David Guizilini
 Paulo Henrique A. Poggianela

Mikael Manoel da Silva
8o - B

 O vídeo “A construção da igualdade – história da 
resistência do negro no Brasil” foi produzido pela Comissão 
de Combate Religioso (CCIR) e do Centro de Articulação de  
Populações Marginalizadas (CEAP). O vídeo foi publicado em 12 
de setembro 2013. 
 A produção inicia com imagens de uma manifestação do 
movimento negro em Brasília. Os manifestantes estavam em 
busca da igualdade de direitos. 
	 Para	esclarecer	sobre	as	dificuldades	enfrentadas	pelos	
negros no Brasil, o vídeo mostra pessoas dando depoimentos 
sobre o assunto. Por exemplo: Evanir dos Santos (pedagogo) e 
Geovana Chavier (historiadora), além de outras pessoas. Eles 
conseguiram vencer na vida e venceram também o preconceito. 
Em seus depoimentos eles falam que no quilombo tem 
convivência inter-racial, além disso, essas comunidades eram 
organizadas economicamente pelos próprios moradores.
 O vídeo é importante para as pessoas saberem da origem 
negra, e o que eles passavam na antiguidade. Conhecendo mais 
essa comunidade, as pessoas não seriam tão preconceituosas 
com os negros como são hoje em dia.

RESENHAS
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O xadrez das cores

Gabriela Omar Pinheiro 
Maria Luíza Camargo

8o - B

 
		 O	filme	“O	xadrez	das	cores”,	de	2004,	possui	21	minutos	
e	 foi	 dirigido	 por	Marco	 Schiaron.	 O	 filme	 conta	 a	 história	 de	
uma mulher negra, que sofria racismo em seu trabalho. Sua 
patroa, uma mulher branca e idosa que precisava de cuidados, 
não aceitava uma empregada negra e a maltratava.
 A empregada, por sua vez, cuidava da patroa com muito 
zelo, e mesmo assim, ela não era reconhecida. Ao ver um 
tabuleiro de xadrez sobre a mesa a empregada se interessou 
pelo jogo e na tentativa de se aproximar da senhora, pediu que 
lhe ensinasse a jogar.
	 	A	partir	do	 jogo	aconteceram	coisas	 	que	fizeram	com	
que	as	duas	refletissem.
 Você acha que o jogo foi capaz de mudar a visão de 
mundo das duas?
		 Nós	achamos	o	assunto	do	filme	muito	relevante,	porque	
ele é capaz de mudar a visão e opinião das pessoas. Aprendemos 
que as pessoas negras não são inferiores às brancas, assim 
como	no	jogo	de	xadrez	as	cores	das	peças	não	influenciam	em	
nada.

RESENHAS
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Negro na universidade

Sulamita Ramos
Hevelyn Pereira

Dandara Caetano
8o - B

	 O	 filme	 “Negro	 na	 Universidade”	 foi	 dirigido	 por	 Willy		
Johony e  faz parte da disciplina  de  “Introdução  do cinema”, foi 
lançado	em	2019		pela		faculdade		PUC	Rio.
  Primeiramente, o documentário traz vários alunos 
relatando	 o	 racismo	 sofrido	 na	 faculdade	 PUC	 Rio.	 Além	
disso, esse vídeo, que foi produzido por professores e alunos 
dessa mesma faculdade, também mostra como a maioria dos 
estudantes são brancos e com essa falta de representatividade 
deixa claro uma forma indireta de racismo.
 Os alunos relatam a insegurança que sentem para expor 
os casos de racismo na universidade, esse sentimento deve-se 
a impunidade e a falta de medidas tomadas pela reitoria das 
universidades.
 Em um momento posterior do documentário é usado um 
trecho	do	filme	brasileiro		“Ó	Pai	Ó”,	para	mostrar	um	exemplo	
de racismo.
 O vídeo mostra a desigualdade de brancos e negros que 
estudam na universidade, podemos observar que a maioria 
dos estudantes é de cor branca, logo, observamos que há 
uma desigualdade racial muito grande. Nós gostamos do 
documentário porque ele mostra a desigualdade que não deveria 
existir. Por isso são necessárias as políticas públicas de cotas- 
para incluir essas pessoas que são discriminadas pela sua cor 
– nas universidades.

RESENHAS
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Negros no Mercado de Trabalho
 

 Kauã de Oliveira
Leander Moraes Freitas

Richardson Gabriel Alhadas
8o - A

 
 O vídeo “Negros no Mercado de Trabalho”, com a duração 
de 10 minutos foi divulgado pelo canal Tribunal Regional do 
Trabalho da 5ª Região (TRT5). A reportagem publicada em 7 de 
dezembro de 2017 no YouTube foi produzida pela Secretaria da 
Comunicação do TRT da Bahia.
 O vídeo inicia-se trazendo o relato do jovem Vicente, de 
Salvador Bahia, que sofreu racismo por parte de um professor 
em um curso pré - vestibular. Casos como esse mostram as 
dificuldades	 que	 os	 negros	 enfrentam	 para	 alcançar	 posições	
bem remuneradas no mercado de trabalho. Vale destacar que 
passadas	as	dificuldades	para	a	o	acesso	ao	ensino	superior,	a	
realidade que se segue em “Negros no Mercado de Trabalho” não 
melhora.	Alguns	dados	que	ajudam	a	comprovar	essa	afirmação	
são os seguintes: cerca de 3% dos negros ocupam cargos de 
gerência	e	4%	que	ocupam	cargos	executivos.
 No decorrer do vídeo uma série de depoimentos negros 
são apresentados relatando experiências negativas, que 
podem acontecer com qualquer negro no mercado de trabalho, 
independentemente da área de atuação ou da remuneração, 
comentários racistas e um sentimento de inferioridade são as 
constantes queixas dos negros.
 Achamos o vídeo importante porque ele mostra como o 
racismo é forte no mercado de trabalho e atrapalha a igualdade 
salarial e racial.

RESENHAS
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Os Africanos - Raízes do Brasil

 Washington Victor
8o - A

		 O	filme	“Os	Africanos	-	Raízes	do	Brasil	#3”	produzido	por	
Marcelo da Silva e outros foi realizado pela Rizona e publicado 
no ano de 2016.
 O assunto relata a escravidão e a passagem dos negros 
até os dias de hoje. Eu achei interessante porque ele relata a 
situação dessas pessoas nos navios, nas fazendas e depois 
da liberdade. Antes deles serem escravizados eles tinham 
uma cultura na África e na vinda deles tinham que praticar o 
Catolicismo e a Língua Portuguesa. Escondidos na senzala 
praticavam	 suas	 culturas	 como,	 capoeira	 e	 religiões.	 O	 filme	
conta que a maioria da população Africana vinha para o Brasil, 
cerca	 de	 40%,	 a	maioria	 era	 homens	 por	 serem	mais	 fortes.	
As mulheres eram colocadas como empregadas domésticas 
(MUCAMAS)	e	eram	abusadas	pelos	seus	patrões.
	 Ele	 ainda	 mostra	 que	 depois	 do	 fim	 da	 escravidão	 os	
negros não tinham direito a nada e por isso levavam uma vida 
de	dificuldades	e	preconceitos.	O	curta-metragem	questiona	as	
escolas, que não mostram tudo sobre as histórias dos negros, 
apenas samba e escravidão. Mas eles, por exemplo, tinham 
conhecimento de agricultura e de lavoura que ajudaram os 
Portugueses a cultivar os alimentos e a mineração no Brasil.
	 Eu	gostei	do	filme	porque	conta	o	outro	 lado	da	cultura	
negra que é muito importante para as escolas e para o Brasil.

RESENHAS

19



RESENHAS

Desigualdade Racial No Mercado de Trabalho

Maria Alice P. de Lima
Vitória Alves Paixão 

Victor M. Carlos  Simplício
8o - A 

 
 O vídeo que conta sobre a desigualdade racial, foi 
publicado no dia 27 de setembro de 2013 no YouTube, com 
a duração de 16 minutos e conta com a produção da Película 
Digital.	 A	 finalidade	 desse	 vídeo	 é	 conscientizar	 as	 pessoas	
sobre a desigualdade Racial.                    
 O documentário apresenta Humberto Adame, um 
advogado	 negro,	 bem	 sucedido,	 formado	 na	 UNB	 e	 Marcelo	
Paixão, um homem negro e diretor da graduação da desigualdade 
racial do país. Porém, atualmente no Brasil a maioria do 
trabalho	suburbano	no	país	fica	com	o	negro.	Mais	da	metade	
das empregadas domésticas são negras.
	 No	 final	 da	 escravidão	 tentou-se	 branquear	 o	 país	
facilitando a vinda dos imigrantes, mas tal tentativa foi em vão, 
já que na mistura das raças a cor preta é dominante. Com isso 
o	país	favoreceu	os	imigrantes	com	terrenos	e	trabalhos	fixos	e	
muitos	ex-escravos	ficaram	sem	moradia.
 Hoje em dia o racismo ainda é muito grande por causa 
dessa hierarquia. Achamos que esse vídeo pode nos conscientizar 
da prática do racismo no mundo. Até porque respeito é bom e 
todo mundo gosta.
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ENTREVISTAS

Entrevista com a Professora Doutora Sandra Elisa Barbosa da Silva, 
da Escola Municipal Murilo Mendes

8o - A
Qual a sua formação? Onde é quando estudou? Quais foram os 
cursos?
 Sou formada em ciências biológicas, desde 2011 pelo Centro 
De Ensino Superior De Juiz De Fora (CES JF), o que foi possível devido 
ao prouni. Após a graduação, em 2012 ingressei no mestrado em 
entomologia (estudo dos insetos), na universidade federa de Lavras, 
concluindo	o	curso	em	2014.	Nesse	mesmo	ano,	iniciei	o	doutorado	
no mesmo curso e na mesma universidade, terminando-o em 2018.

E quanto a ser pesquisadora, o que a levou a esse
caminho?
 Comecei a ter contato com a pesquisa ainda na graduação 
quando tive a oportunidade de estagiar no laboratório de entomologia 
da Embrapa Gado de Leite, aqui de Juiz de Fora e me apaixonei pela 
área. Além de aprender muito nessa época, recebi muito apoio e 
incentivo do meu orientador e demais pessoas do laboratório para 
continuar os estudos na área.

O que te motivou a ser professora de ciências?
 Eu sempre gostei muito de estudar e 
respeitava	 muito	 a	 profissão	 do	 professor.	 Mas	
não tinha a intenção de me tornar professora, 
uma vez que a área de saúde me parecia mais 
interessante. No entanto, no ensino médio eu tive 
uma professora incrível de biologia, que lecionava 
com muita paixão, o que me fez gostar ainda mais 
da área. Posso dizer que o que me motivou foi o 
fato de querer ser como ela.

Conte um pouco sobre o que você pesquisou.
 Durante o período de estagio e pós-graduação eu desenvolvi 
pesquisas na área de resistência de plantas e ecologia química, que 
e o estudo das interações entre insetos pragas de planta, plantas e 
predadores. Na graduação estudei mais a respeito do comportamento 
desses insetos, no mestrado sobre a relação planta, praga e predador 
, visto que ao ser atacada pelo inseto, a própria planta emite odores 
para atrair o predador do inseto que a ataca. 
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Já no doutorado pesquisei sobre compostos químicos envolvidos 
na defesa de plantas. Todos esses estudos podem contribuir 
futuramente para a diminuição do uso de inseticidas na agricultura.

Durante seus estudos e/ou vida profissional, você sofreu ou 
presenciou algum tipo de preconceito racial ou de gênero. Se sim, 
relate o que aconteceu e como reagiu?
 No meio acadêmico não passei por muitas situações desse 
tipo. Eu percebo que sofro mais nesse sentido com as pessoas de fora 
do	meio.	Neste	caso,	tanto	profissionalmente	quanto	na	convivência	
com outras pessoas, passo constantemente por casos de racismo 
estrutural.	Posso	afirmar	que	é	bem	desagradável	ter	que	em	explicar	
que não estou procurando serviço de faxina. Gostaria de deixar claro 
que não há nenhum problema com relação a esses serviços, não 
diminui ninguém executa-los, o que me incomoda de fato e que as 
pessoas menosprezam esses serviços e por acharem um trabalho 
inferior ele caberia ao negro. Durante muito tempo na historia do 
nosso país o negro foi proibido de estudar e só podiam ocupar cargos 
que não dependia de estudos, então quando busco um emprego ou 
na convivência diária e acontece casos das pessoas já quererem 
classificar	onde	posso	trabalhar,	vejo	que	há	muito	o	que	mudar	ainda.	
Não há uma conscientização de que hoje podemos estudar, podemos 
ser	profissionalmente	o	que	quisermos.	Quanto	ao	gênero	eu	sinto	um	
incomodo muito grande vindo de pessoas próximas que já externaram 
isso,	por	exemplo,	ao	afirmarem	que	não	poderia	fazer	o	mestrado,	
já que era em outra cidade e não teria ninguém pra cuidar da casa 
e do meu pai e irmão, mesmo eles tendo condições de se cuidarem. 
Com relação ao racismo estrutural, por vezes não consigo reagir. Vejo 
que isso depende de dialogo, capaz de mudar o pensamento das 
pessoas, e em determinados momentos, por exemplo, uma entrevista 
de emprego, não há espaço para essa discussão, infelizmente. 
Mas quanto ao machismo eu sempre me posiciono, a mulher não 
tem nenhuma obrigação se dedicar exclusivamente aos serviços 
domésticos, a não ser que ela queira fazer isso e se sinta bem com 
isso.	Ninguém	deve	se	anular	em	beneficio	de	uma	coisa	que	para	a	
pessoa não traga satisfação e realização pessoal. Lemos que no Brasil 
os negros que possuem mais reconhecimento são do esporte ou da 
arte, apesar de os negros terem contribuído muito para a ciência no 
Brasil.	As	mulheres	também	tem	menos	espaço	no	mundo	científico	
do que os homens. 
Como você se sente sendo uma mulher negra e pesquisadora?
 Essa ultima pergunta é bem interessante, porque ao longo da 
minha caminhada acadêmica não pensava muito nisso. Ate porque o 
momento era de incentivo á pesquisa, através da ampliação de bolsas 
na pós-graduação e internacionalização. Em pouco empo, vejo que o 
cenário não é mais o mesmo. Há uma desvalorização da pesquisa, e 
isso somado a desvalorização que sempre existiu do negro e da 
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mulher, da certo medo e insegurança. Há uma luta com várias faces. É 
lutar para conseguir um espaço, sendo negra, mulher e pesquisadora. 
Apesar	do	medo,	estou	disposta	a	permanecer	firme	e	resistir.
Como você se sente sendo uma mulher negra e pesquisadora?
 Essa ultima pergunta é bem interessante, porque ao longo da 
minha caminhada acadêmica não pensava muito nisso. Ate porque o 
momento era de incentivo á pesquisa, através da ampliação de bolsas 
na pós-graduação e internacionalização. Em pouco empo, vejo que o 
cenário não é mais o mesmo. Há uma desvalorização da pesquisa, 
e isso somado a desvalorização que sempre existiu do negro e da 
mulher, da certo medo e insegurança. Há uma luta com várias faces. É 
lutar para conseguir um espaço, sendo negra, mulher e pesquisadora. 
Apesar	do	medo,	estou	disposta	a	permanecer	firme	e	resistir.

Entrevista com a Pedagoga, contadora de histórias, escritora e 
autora de livros infantis, Vanda Ferreira, da Escola Municipal Murilo 

Mendes
8o - A

Sua formação (Instituição e curso) e como foi sua trajetória de 
estudante?
 Realizei meu Ensino Fundamental 1 na Escola Estadual 
Professor Candido Motta Filho e na Escola Gilberto de Alencar, conclui 
meu ensino médio no CEZAS.
 Logo após terminar meu ensino médio abandonei meus 
estudos	 por	 11(onze)	 anos,	 pois	 engravidei	 do	 meu	 primeiro	 filho.	
Devido a exigências no trabalho tive que retomar os estudos, para não 
perder o emprego, e foi ai que entrei num cursinho popular chamado 
“PRÉ-VESTIBULAR	 PARA	 NEGROS	 E	 CARENTES”	 coordenado	 pelo	
CERNE. Depois de 2(dois) anos de cursinho passei no vestibular na 
UNIPAC-JF	no	curso	de	Normal	Superior,	assim	que	terminei-o	iniciei	
uma	 especialização	 em	Psicopedagogia	 Institucional	 pela	 UNCB-RJ.	
Ao termina-la dei inicio a formação em Psicodrama Socioeducativo 
pela SOBRAP-JF e logo após fui fazer Literatura e Cultura Afrobrasileira 
na	UFJF.
O que a influenciou a ser professora?
 Fui escolhida pela educação.
 Fiquei desempregada por 3(três) anos e consegui uma vaga 
de recreadora numa creche coordenada pela AMAC em 1992. Esta 
Creche se Chama “Creche Prefeito Olavo Costa” conhecido como 
Creche do bairro de Lourdes.  Trabalhei 15(quinze) anos nesta creche, 
e foi lá que me apaixonei pela área da educação.
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Qual a sua melhor experiência na educação?
 São muitas, mas há pouco tempo uma mãe de uma aluna me 
procurou	e	 relatou	que	sua	filha	se	 identificava	com	sua	professora	
negra. Ela também compartilhou que quando me via acreditava que 
poderia ir além, e retornou a estudar e estava terminando a faculdade 
naquele	ano.	Não	tem	preço	ouvir,	que	minhas	ações	tem	influenciado	
e inspirado mulheres negras de periferia, assim como eu a seguir em 
frente intelectualmente.

Quando e como você se tornou poeta?
	 Oficialmente	 foi	 em	 2018,	 com	 a	
edição do meu primeiro livro de poesias 
“SENTIMENTOS” mas já rabiscava alguns 
poemas há muito tempo.
E quando começou a ser escritora?
	 Oficialmente	 em	 2015,	 ao	 lançar	
meu primeiro livro pela Lei Murilo Mendes 
o	“O	JULGAMENTO	DE	JOÃO	JILÓ”.

E quando começou a ser contadora de histórias?
 Em 1992, quando senti necessidade de contar histórias para 
meus alunos na creche.
Sobre que assuntos você gosta de falar nas suas poesias e 
histórias?
 Gosto de temas que se aproximem da realidade, meus 
poemas e histórias tem haver com minhas vivencias, ou seja, gosto de 
escrevivências.
Você trabalha com a temática negra? Se sim, como?
 Já trabalho com esta temática há muitos anos, e utilizo a 
contação de histórias para trabalhar temas da negritude.
Você já sofreu ou presenciou algum tipo de preconceito em 
ambiente de trabalho? Se sim, conte como reagiu.
 Sou convidada a estar em muitos lugares para falar de minha 
escrita, e sempre percebo no olhar e nas perguntas o questionamento 
“– Este lugar não te pertence.”, mas sempre respondo a altura, faço 
questão	de	afirmar	que	aquele	lugar	é	um	lugar	de	fala,	que	pertence	
à negritude sim, pois todos os lugares nos cabem.
Mais alguém da sua família segue esse lado artístico.
 Tenho uma irmã que gosta de artes plásticas e outra, que 
canta	no	coral	minha	filha	gosta	de	danças	urbanas.
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ARTIGOS
Negros e negras que se destacaram no Brasil e no mundo

Ana Carolina Alhadas, Izabella Lopes, João Camargo e Lorrayne da 
Silva

9o ANO
Introdução
 O presente texto tem a intenção de trazer exemplos de negros 
e	negras	que	se	destacaram	no	Brasil	e	no	mundo,	com	a	finalidade	de	
mostrar que se forem dadas as oportunidades negros também podem 
alcançar o destaque que, nessa sociedade racista, só é conquistado 
por brancos. Assim, além de trazer exemplos, desejamos trazer 
reflexões	sobre	o	racismo	e	as	dificuldades	que	os	negros	enfrentam.
Por que os negros ainda têm dificuldades em alcançar cargos de 
destaque?
 Desde a formação do Brasil, a visão de inferioridade sobre o 
negro fez com que ele fosse, ao longo do tempo, mal visto e associado 
à pobreza e à incapacidade por conta da cor da sua pele e de uma 
suposta inferioridade intelectual. Fazendo uma retrospectiva histórica, 
a	 falta	 de	medidas	 eficazes	 de	 inclusão	 e	 acesso	 a	 direitos	 após	 a	
abolição	da	escravidão,	que	foi	intensificada	por	um	posterior	sistema	
econômico excludente, fez com que a situação do negro piorasse cada 
vez mais.
 Com o decorrer dos anos, essa postura por parte do(s) 
governo(s) foi mantida, adiando as oportunidades para os negros 
destacarem-se.
Por que há mais negros na parte artística do que na econômica?
 A falta de oportunidades e direitos mencionados anteriormente 
leva à taxa muito baixa de negros ocupando cargos altos na sociedade. 
Um	exemplo	disso	é	o	 fato	de	apenas	18%	dos	médicos	brasileiros	
serem	 negros.	 Um	 outro	 exemplo	 dessa	 realidade	 é	 o	 caso	 do	
médico Fred William, do Rio de Janeiro, que postou, em sua conta do 
Facebook,	uma	foto	com	uma	paciente	de	74	anos	que	se	consultava	
com um médico negro pela primeira vez. Esse fato não foi reportado 
de	 forma	 ampla	 pelos	 meios	 de	 comunicação,	 o	 que	 dificulta	 o	
reconhecimento dos médicos negros na sociedade. Porém, por mais 
que existam muitos negros que se destacaram e se destacam nas 
áreas de medicina, política, economia e demais áreas consideradas 
“nobres”, os negros que ganham visibilidade concentram-se na área 
artística.
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 A pesquisa mostrou como as pessoas não têm conhecimento 
de negros que não estejam em uma posição de destaque que não 
seja no meio artístico, pois a maioria dos que foram citados eram 
cantores(as) ou atores/ atrizes. 
 Desejamos, no entanto, deixar claro que não consideramos 
isso um problema, pois a arte tem um valor importantíssimo na 
sociedade e deve ser incentivada, assim como deve ser incentivado 
que tanto brancos quanto negros participem sempre dos diferentes 
movimentos artísticos. 
 Entretanto, o problema que é indicado no nosso texto é o fato 
de haver muito mais possibilidades de o negro chegar no meio artístico 
do	 que	 no	meio	 acadêmico	 ou	 profissional	 das	 áreas	mencionadas	
no anteriormente. Isso mostra que as medidas do Governo não são 
eficazes	 e	 que	 acabam	 ficando	 por	 conta	 de	 ONGs	 e	 projetos	 que	
impulsionam o engajamento nas artes.
Alguns nomes de destaque
Mesmo com todos os problemas mencionados, vale destacar alguns 
nomes que se destacaram em diferentes áreas no Brasil e no mundo. 
Milton Santos: importante geógrafo negro brasileiro que conquistou o 
prêmio	Vautrin	Lud,	considerado	o	prêmio	nobel	da	geografia.
Viola Davis: atriz negra americana da atualidade que conquistou o 
prêmio Emmy e disse que “a única coisa que separa as mulheres 
negras de qualquer outra pessoa é oportunidade”.
Nelson Mandela: Formado em Direito, foi o mais poderoso símbolo 
da luta contra o Apartheid, regime segregacionista da África do Sul, 
e ganhador do Nobel da Paz em 1993 e é conhecido como o Pai da 
Pátria em seu país.
Maria Firmina dos Reis: é considerada a primeira romancista brasileira,  
Seu primeiro livro, Úrsula, quando Maria já tinha estabelecido-se como 
professora. Foi o primeiro romance publicado por uma mulher no país, 
e também o primeiro antiescravagista.
Conclusão
 Dessa forma, concluímos que o negro carrega na sua história a 
marca de exclusão, inferioridade e preconceito. Tal situação pode ser 
uma	causa	da	dificuldade	de	se	ver	negros	em	posição	de	destaque.	
Portanto, as oportunidades devem ser igualadas tanto para brancos 
quanto para negros. 
 Por isso, o Governo, em parceria com as escolas, deve criar 
projetos sobre a questão racial, destacando a igualdade de direitos 
entre as raças. Esse projeto deve ser incluído na grade curricular e 
contar com a participação de autoridades sobre o assunto. Assim, a 
sociedade teria maior consciência da importância da igualdade  de 
oportunidades desde o espaço escolar.
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Preconceito Racial Na Língua Portuguesa

Amanda Cristina D. Ambrósio 
João Victor Adão 
Kauan N. Vianna

9o ANO

 A língua portuguesa é neutra ou apresenta racismo? Por que 
as pessoas usam nomes de animais para se referir aos negros da 
escravidão?	Que	 exemplos	 de	 palavras	 expressões	 racistas	 existem	
na língua portuguesa?
 Nós não percebemos isso, mas a nossa língua tem palavras e 
expressões cheias de preconceito raciais. Para nós não ofendermos 
as pessoas negras com a nosso vocabulário estamos pesquisando 
palavras e expressões de origem racistas. Neste texto apresentaremos 
um glossário, com as palavras que não devemos usar.
	 Quem	nunca	ouviu	por	exemplo,	 lista	negra,	ovelha	negra,	a	
coisa	tá	preta	e	mercado	negro?	Nestas	expressões	o	preconceito	fica	
claro e visível, porque se refere aos negros como uma coisa ruim.
 Mas existem mais palavras racistas, que se não pesquisarmos 
não saberíamos o quanto são ruins podemos citar como exemplo: 
Denegrir, Criado-Mudo, Fazer nas Coxas e Mulata, que descobrimos no 
texto	de	Natália	Eiras	publicado	no	blog	universal,	em	21/04/2019.	
Explicaremos	os	significados	dessas	e	outras	expressões	no	glossário.

• Denegrir: Denegrindo vem do verbo denegrir. O mesmo que: 
aguarentando, enegrecendo, enlodando, escurecendo, infamando, 
maculando, manchando, obscurecendo.

https://www.dicio.com.br/denegrindo/

• Criado-Mudo: O nome da mesa de cabeceira vem de um dos 
papéis desempenhados pela criadagem dentro de uma casa: 
o de segurar as coisas para seus senhores. Como o empregado 
não poderia fazer barulho para atrapalhar os moradores, ele era 
considerado mudo. Veja mais em

h t t p s : / / w w w . u o l . c o m . b r / u n i v e r s a / n o t i c i a s /
redacao/2019/04/21/10-expressoes-racistas-que-deveriamos-tirar-
do-nosso-vocabulario.htm?cmpid=copiaecola
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• Fazer nas Coxas: Não se sabe exatamente quando a expressão 
entrou para o nosso vocabulário, mas a versão da origem mais 
popular é a de que o termo viria do possível hábito dos escravos 
moldarem telhas em suas coxas. Como eles tinham corpos de 
diferentes formatos, as telhas acabavam não se encaixando 
corretamente e, por isso, estariam mal feitas. Veja mais em

h t t p s : / / w w w . u o l . c o m . b r / u n i v e r s a / n o t i c i a s /
redacao/2019/04/21/10-expressoes-racistas-que-deveriamos-tirar-
do-nosso-vocabulario.htm?cmpid=copiaecola
• Mulata: O termo é usado para se referir a pessoas negras de pele 

clara.	A	palavra	faz	referência	à	“mula”,	filhote	do	cruzamento	de	
égua com jumento. Ou seja, compara uma pessoa negra a um 
animal. A expressão se tona ainda mais pejorativa quando usada 
como “mulata tipo exportação”, reforçando a visão do corpo da 
mulher negra como mercadoria. Veja mais em

h t t p s : / / w w w . u o l . c o m . b r / u n i v e r s a / n o t i c i a s /
redacao/2019/04/21/10-expressoes-racistas-que-deveriamos-tirar-
do-nosso-vocabulario.htm?cmpid=copiaecola

• Lista negra: Assim como em “denegrir”, o uso do adjetivo “negro” 
em palavras como “mercado negro”, “lista negra” e “ovelha negra” 
tem peso muito negativo, tornando-o pejorativo. Esse juízo de 
valor acaba afetando também as pessoas negras, reforçando o 
preconceito estrutural. Veja mais em

h t t p s : / / w w w . u o l . c o m . b r / u n i v e r s a / n o t i c i a s /
redacao/2019/04/21/10-expressoes-racistas-que-deveriamos-tirar-
do-nosso-vocabulario.htm?cmpid=copiaecola

• A coisa tá preta: Dito	popular,	que	significa	que	algo	não	vai	bem.
 
h t t p s : / / w w w. d i c i o n a r i o i n fo r m a l . c o m . b r / a % 2 0 c o i s a % 2 0
t%C3%A1%20preta/

 Essas palavras e expressões, que muitas vezes usamos no 
nosso dia a dia com naturalidade mostram que nossa língua não é 
neutra e apresenta racismo. O nosso papel é evitar usá -las e tomar 
cuidado	com	outras	que	podem	significar	algum	tipo	de	preconceito.
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As Ações Afirmativas

Braion de Oliveira Francelino da Silva
Elber Cauã de Oliveira Generoso

Marcela dos Santos Ribeiro
Nathalia Wellen Rodrigues Alves

9o ANO

 Através deste texto, buscaremos expor alguns dados sobre 
o preconceito com os negros, pardos e indígenas nas universidades 
públicas	no	Brasil	e	as	dificuldades	enfrentada	por	eles,	não	apenas	
no ingresso, mas também na conclusão do curso. Não é novidade que 
as universidades, principalmente no Brasil, foram idealizadas para a 
população brancas e isso traz consequências até os dias de hoje. Porém,  
nos últimos anos, a população negra vem conquistando seus espaços 
nas universidades, por meio de lutas e a conquista do direito às  cotas, que 
são um meio de garantir a entrada dessas pessoas nas universidades. 
		 Os	negros	representam	54%	da	população	do	país,	ou	seja,	um	
pouco mais que a metade. Porém, ainda são poucos representados no 
ensino superior. Segundo o levantamento feito em 2011 de 8 milhões de 
matrículas realizadas apenas 11% eram negros, 2016 o número subiu 
para 30%. . Buscando solucionar a ausência de pessoas negras, pardas 
e indígenas nas universidades, foi criada a lei 12.711 de 2012, chamada 
Lei	das	cotas	define	que	as	instituições	de	ensino	superior	vinculadas	
ao ministério da educação e as instituições federais de ensino técnico 
de nível médio devem reservar 50% de suas vagas para as cotas.  
“Em 17 anos, quadruplicou o ingresso de negros nas 
universidades, pais nenhum no mundo  fez isso com o 
povo	 negro”,	 afirma	 o	 diretor	 do	 Educafro,	 David	 Santos. 
 Contudo, as cotas não solucionam todos os problemas que os 
negros enfrentam na graduação. Apenas 2,2% de negros concluíram 
o curso em 2000, em 2017 subiu para 9,3%, apesar do crescimento 
o índice ainda é baixo, visto que em 2000 o índice para brancos era 
de 9,3% e no último levantamento feito em 2017 aponta 22% de 
brancos graduados. Ou seja, o número de estudantes brancos que se 
formam ainda é superior ao nível de estudantes negros. Isso porque 
os cotistas vão continuar enfrentando preconceitos raciais ao decorrer 
de toda sua formação, preconceitos que muitas vezes irá desmotivar 
e	prejudicar	a	permanência	deles	na	faculdade,	justificando	assim	o	
baixo nível de graduandos.
	 É	 necessário,	 portanto,	 criar	 ações	 afirmativas	 que	 ajude	 a	
manter os negros, pardos e indígenas na universidade.
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A importância do negro

Jacqueline Elizia de Mello Alves 
Nycolas Ermac Silva Oliveira 

Daniel Marcos Omar Pinheiro
Allan Nascimento Viana

9o ANO

	 Quando	 recebemos	 no	 Brasil	 este	 povo	 maravilhoso,	 não	
sabíamos da sua grande importância e contribuição para todos 
os setores da economia, cultura, religião, artes e políticas e tantos 
outros. O continente africano com sua grande diversidade cultural vê-
se intensamente ligado à cultura brasileira, uma vez que recebemos 
neste país cerca de cinco milhões de negros africanos, que através 
da sua alegria e seu jeito de ser, conseguiram produzir uma geração 
de pessoas alegres, mulatas lindas. Por serem um povo de realidade 
muito difícil, de todo problema enfrentado tiram uma lição de vida e 
se fortalecem ainda mais.
 Hoje em dia várias invenções que os negros criaram não 
são reconhecidas por causa da cor de sua pele, hoje em dia todas 
as invenções dos negros são usadas por todas as pessoas sem elas 
terem ciência de quem as fez.
 Nas faculdades sempre existiram poucos negros, a maioria não 
tem como pagar um estudo melhor ou não tem condição de chegar 
a faculdade por causa de despesas com meio transporte, material de 
estudo e por causa da discriminação. Todavia, a sociedade diz que o 
preconceito acabou, mas os jovens negros que estudam em colégio 
particular, muitas vezes, ainda sofrem preconceito nesses espaços. 
Hoje, devido às cotas universitárias, essa realidade vem mudando.
 No mercado de trabalho a diferença também é muito grande: 
um trabalhador branco recebeu, em média, 72,5% a mais do que um 
profissional	preto	ou	pardo	em	2017.	Enquanto	uma	pessoa	branca	
teve rendimento médio de R$ 2.615 no ano passado, um negro (soma 
da população preta e parda) recebeu R$ 1.516. Por que o negro recebe 
menos?
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Questões de gênero

Allan Nascimento Viana
     Braion de O. Francelino da Silva
     Daniel M. Omar Pinheiro
     Elber C. de Oliveira Generoso
     Izabela Lopes de Oliveira
     Jacqueline Elizia de Melo Alves
     João Victor de Camargo
     Lorrayne da Silva P. Lemonge
     Nathalia W. Rodrigues Alves
     Nycolas E. Silva de Oliveira

9o ANO

 Apesar de muitos negarem, no Brasil, as condições de vida 
da mulher ainda não são iguais às  dos homens, elas ainda sofrem 
violência física, verbal e psicológica por serem mulheres e, em pleno 
século	 21,	 enfrentam	 dificuldades	 no	 mercado	 de	 trabalho.	 Este	
texto,	resultado	de	algumas	leituras	pesquisas	e	leituras	que	fizemos,	
trata de dois aspectos importantes em relação à vida da mulher na 
sociedade atual: o machismo na internet e a situação da mulher no 
mercado de trabalho.

O machismo na Internet
 O machismo no Brasil vem desde o passado mais distante e, 
com o desenvolvimento da internet, as formas de violência de gênero 
aumentaram, fazendo uso de outros recursos como a exposição 
de mulheres em situações íntimas, o assédio moral e sexual, entre 
outros.
 De acordo com pesquisas realizadas, o machismo nunca 
deixou de existir, mulheres são criticadas pela roupa que usam, são 
discriminadas no trabalho, sofrem insultos e essas situações podem 
levá-las à depressão ou até mesmo, em alguns casos, ao suicídio. 
Isso sem contar, os inúmeros casos de feminicídio que vemos nos 
noticiários diariamente. 
 No caso da violência de gênero na internet, os números são 
também alarmantes, de acordo com pesquisa realizada em 2017 
(Indicadores Helpline: atendimentos sobre violações de direitos 
humanos na internet (SaferNet Brasil, 2017), 70,5% dos casos de 
exposição de conteúdo íntimos nas redes tem mulheres como vítimas. 
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Além	 disso,	 o	 Instituto	 Avon/	 Folks	 Netnográfica	 (2018)	 constatou	
que 61% das vezes homens debatem de maneira agressiva e 
desqualificam	mulheres	 na	 internet	 e	 que	 o	 assédio	 virtual	 contra	
mulheres aumentou 26000%. 
 Como podemos perceber nas leituras realizadas, o 
desenvolvimento da internet, apesar de trazer muitos benefícios 
para as pessoas, quando as redes sociais são usadas para ações 
produtivas, também pode aumentar problemas enfrentados fora do 
mundo virtual, como o aumento da exposição negativas de mulheres 
e da violência contra elas.
A mulher no mercado de trabalho e no esporte
  Outra	 dificuldade	 enfrentada	 pelas	 mulheres	 na	 sociedade	
está relacionada ao seu reconhecimento no mercado de trabalho. Elas 
são maioria na população brasileira, têm mais estudo, mas, mesmo 
assim ocupam cargos inferiores aos dos homens, recebem salários 
menores e são maioria entre os desempregados.
	 O	número	de	mulheres	em	cargos	de	chefia,	no	Brasil,	ainda	
é inferior ao dos homens, apesar de ter crescido em 2015 e 2017. 
Hoje em dia, as mulheres ainda recebem cerca de 25% menos do que 
os homens, mesmo ocupando os mesmos cargos. Além disso sofrem 
preconceito	e	dificuldades	no	trabalho	ao	se	tornarem	mães.
 No esporte, então, essa diferença é maior ainda, como 
podemos perceber pelo exemplo a seguir: a velocista Olímpica 
Allyson Felix teve seu patrocínio reduzido quando engravidou, se fosse 
homem, provavelmente não teria seu patrocínio comprometido por 
ter	se	tornado	pai.	Situações	de	diferenças	financeiras	são	marcantes	
também entre esportistas brasileiros em função do gênero, como 
podemos observar no caso da seleção feminina e masculina de 
futebol, os salários e patrocínios dos homens são muito superiores 
aos das mulheres, apesar de os resultados delas terem sido melhores 
nos últimos anos. 
	 Questões	como	essas	e	outras	relacionadas	ao	machismo	no	
Brasil e no mundo devem ser debatidas em sociedade para que as 
mulheres tenham o mesmo reconhecimento e espaço que os homens 
em todos os setores. 
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