


• Os valores espirituais que a religião desperta fazem com que cada
um veja o outro realmente como seu semelhante, tratando-o com
igualdade.

• Conforme os relatos bíblicos, Jesus se posicionou contra a
situação em que o povo simples se encontrava.

• Cristo pregava a igualdade social sem o uso de violência... depois,
Mahatma Gandi (venceu a violência com a não violência) com um
movimento de resistência pacífico.
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Projeto de Deus:
"Mundo Justo, igual e fraterno"

Olhando para o cotidiano, o que falta
para que esse projeto seja real?
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1. Boas Vindas 

2. Apresentação do conteúdo

3. Valores e atitudes: RACISMO E 
PRECONCEITO
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Várias são as incompreensões 
existentes entre os termos 

• Preconceito, 
• Racismo e 
• Discriminação.
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• A origem da palavra “raça” é obscura.

• Alguns estudiosos entendem que a sua etimologia provém da
palavra latina “radix”, que significa raiz ou tronco;

• Enquanto outros acham que ela tem origem na palavra italiana
“razza”, que significa linhagem ou criação.
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Raça tem somente um significado científico e biológico: Refere-se a
uma única subdivisão das espécies conhecidas, membros de uma
herança física, a qual visa distinguir-se de outras populações da
mesma espécie. Apesar desta definição ser precisa tanto quanto
possível, os cientistas entendem que não existem claras subdivisões
na única espécie chamada homem, isto é, o homo sapiens.
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RACISMO 
"A ideologia que postula a 
existência de hierarquia entre 
grupos humanos“.
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PRECONCEITO: Uma indisposição, um julgamento prévio 
negativo que se faz de pessoas estigmatizadas por 
estereótipos"
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ESTEREÓTIPO
"Atributos dirigidos a pessoas e grupos, formando um julgamento a
priori, um carimbo. Uma vez ‘carimbados’ os membros de
determinado grupo como possuidores deste ou daquele ‘atributo’,
as pessoas deixaram de avaliar os membros desses grupos pelas
suas reais qualidades e passam a julgá-las pelo carimbo"

Nerd
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Discriminação
"É o nome que se dá para a conduta (ação ou
omissão) que viola direitos das pessoas com
base em critérios injustificados e injustos, tais
como: a raça, o sexo, a idade, a opção religiosa
e outros".
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Racismo é crime inafiançável e 
imprescritível.(Art. 5.º, XLII, CF).

Segundo a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza. A Carta diz, também, que
constituem princípios fundamentais da Republica Federativa do
Brasil o de promover o bem comum, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação.


