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1. A relação dos jovens com o lugar onde moram foi um dos motivos que os levaram
a pensar na campanha contra o preconceito. Eles já perderam as contas de
quantas vezes sofreram alguma discriminação quando disseram que moravam
em favela. ‘Nós ficamos sabendo de vários jovens que tentam estudar ou conseguir
um emprego e são discriminados por causa do lugar onde vivem. Recentemente, eu
sofri com isso. “Quando a minha filha nasceu, a recepcionista da maternidade me
olhou estranho quando disse que morava na Maré’, relembra Michele Aldeia”. Os
preconceito estão baseados em generalizações superficiais e depreciadoras do
outro, considerado portador de características físicas e culturais diferentes e,
arbitrariamente, consideradas inferiores.
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2. “[...] Se a supressão do nexo colonial não se refletiu na condição de escravo
nem afetou a natureza da escravidão mercantil, ela alterou a situação
econômica do senhor que deixou de sofrer o peso da ‘espoliação colonial‘ e
passou a contar, por conseguinte, com todas as vantagens da ‘espoliação
escravista‘ que não fossem absorvidas diretamente pelos mecanismos
secularizados do comércio internacional”.
(Fonte: FERNANDES, Florestan. Circuito Fechado: quatro ensaios sobre o “poder institucional”. São Paulo:

Globo, 2010).
Baseando-se no fragmento de Florestan Fernandes, pode-se afirmar que a
independência do Brasil fortaleceu o setor econômico escravista nacional.
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3. A população negra teve que enfrentar sozinha o desafio da ascensão social e,
frequentemente, procurou fazê-lo por rotas originais, como o esporte, a música e a
dança. Esporte, sobretudo o futebol, música, sobretudo o samba, e dança, sobretudo
o carnaval, foram os principais canais de ascensão social dos negros até
recentemente. A libertação dos escravos não trouxe consigo a igualdade efetiva. Essa
igualdade era afirmada nas leis, mas negada na prática. Ainda hoje, apesar das leis,
aos privilégios e arrogâncias de poucos correspondem o desfavorecimento e a
humilhação de muitos.(CARVALHO, J. M. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006 - adaptado).
Em relação ao argumento de que no Brasil existe uma democracia racial, o autor
demonstra que esse mito camuflou formas de exclusão em relação aos
afrodescendentes.
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4. As teorias eugênicas pressupunham que cada “raça” possuía características
próprias e que a miscigenação entre brancos, amarelos e negros resultaria na
degeneração.Havia, entretanto, as que propunham que a miscigenação poderia
ser uma opção de “melhorar” as características de um povo através da
disseminação da genética do homem branco.
Em seus estudos de eugenia, Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882),defendeu
que a miscigenação era inevitável, mas
levaria à degeneração física, intelectual e moral da espécie humana.

7



5. As teorias raciais e eugênicas surgiram no final do século XIX e início do XX,
tentando comprovar cientificamente a existência de “raças superiores e inferiores”,
recorrendo às ciências naturais e seus métodos à época (medições de crânio e nariz,
por exemplo). Os chamados estudos antropométricos tentavam provar ser possível
deduzir o comportamento e as aptidões de um indivíduo com base em suas
características físicas. Neste sentido, o racismo pressupõe a existência de “raças”
humanas e se utiliza da caracterização biogenética para explicar fenômenos sociais e
culturais.
O racismo supõe ainda que existam “raças superiores” e “raças inferiores”,
considerando, portanto, “natural” que estas sejam subjugadas pelas primeiras,
constituindo-se como uma ideologia.
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