
 

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 2º E 3º CICLOS ANSELMO DE ANDRADE 

Curso de Educação e Formação de Adultos (nível secundário) 

FICHA DE TRABALHO Nº10 
Área: Sociedade, Tecnologia e Ciência 

NÚCLEO GERADOR 7: SABERES FUNDAMENTAIS 

Domínio de Referência 1 

• Actuar de modo eficaz em processos de integração social dos elementos de uma dada sociedade, compreendendo o conceito de 
acção social (no sentido weberiano) como atribuição de sentido às práticas e características individuais. 
• Actuar ao nível da intervenção da tecnologia na compreensão ou utilização das estruturas elementares (por exemplo, o papel do 
protão na imagiologia por NMR, utilizações correntes de análises de DNA, etc.). 
• Actuar no sentido de compreender a base científica de diferentes estruturas elementares (por exemplo, o núcleo atómico, o 
átomo, a molécula, o DNA, a célula, a unidade como princípio formador dos números, os processos geradores de sequências, 
etc.). 
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Nome: ______________________________________________ Turma: _____ Nº: _____ 

 

Domínio de Referência 1 Contexto Privado O elemento 

 

TEMPO PREVISTO PARA A ACTIVIDADE: 2 módulos de 45 minutos. 

 

Sociedade – O Racismo 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Racismo 

Data ___/___/___ 

VALIDAÇÃO 

 

Racismo  

 O racismo é um preconceito contra um “grupo racial”, geralmente diferente daquele a que pertence 

o sujeito, e, como tal, é uma atitude subjectiva gerada por uma sequência de mecanismos sociais. 

 Um grupo social dominante, seja em aspectos económicos ou numéricos, sente a necessidade de se 

distanciar de outro grupo que, por razões históricas, possui tradições ou comportamentos diferentes. A partir 

daí, esse grupo dominante constrói um mito sobre o outro grupo, que pode ser relacionado à crença de 

superioridade ou de iniquidade. 

 Nesse contexto, a falta de análise crítica, a aceitação cega do mito gerado dentro do próprio grupo e 

a necessidade de continuar ligado ao seu próprio grupo levam à propagação do mito ao longo das gerações. O 

mito torna-se, a partir de então, parte do “status quo”, factor responsável pela difusão de valores morais 

como o "certo" e o "errado", o "aceito" e o "não-aceito", o "bom" e o "mau", entre outros. Esses valores são 

aceites sem uma análise do seu fundamento, propagando-se por influência da coerção social e sustentando-se 

pelo pensamento conformista de que "sempre foi assim". 

 Finalmente, o mecanismo subliminar da aceitação permite mascarar o prejuízo em que se baseia a 

discriminação, fornecendo bases axiológicas para a sustentação de um algo maior, de posturas mais radicais, 

como as atitudes violentas e mesmo criminosas contra membros do outro grupo. 

  
                       



 Convém ressaltar que o racismo nem sempre ocorre de forma explícita. Além disso, existem casos em 

que a prática do racismo é sustentada pelo aval dos objectos de preconceito na medida que também se 

satiriza racialmente e/ou consente a prática racista, de uma forma geral. Muitas vezes o racismo é 

consequência de uma educação familiar racista e discriminatória. 

 Muitas vezes o racismo e a xenofobia, embora fenómenos distintos, podem ser considerados paralelos 

e da mesma raíz, isto é, ocorre quando um determinado grupo social começa a hostilizar outro por motivos 

torpes. Esta antipatia gera um movimento onde o grupo mais poderoso e homogéneo hostiliza o grupo mais 

fraco, ou diferente, pois o segundo não aceita seguir as mesmas regras e princípios ditados pelo primeiro. 

Muitas vezes, com a justificativa da diferença física, que acaba por se tornando a base do comportamento 

racista. 

 De acordo com o novo Código Penal, em vigor desde 15 de Setembro de 2007, qualquer forma de 

discriminação com base na raça ou etnia é punível. Da mesma forma são penalizados grupos ou organizações 

que se dediquem a essa discriminação assim como as pessoas que incitem a mesma em documentos impressos 

ou na Internet. A legislação portuguesa aplica-se igualmente a outras formas de discriminação como 

religiosa, de local de origem e orientação sexual. 

 

TEXTO 1 

Eu tenho um sonho… 

 Eu tenho um sonho, um sonho profundamente enraizado no sonho 

americano. Sonho que um dia esta nação cumprirá finalmente o seu 

princípio sagrado. Temos como verdade evidente que todos os homens 

nascem iguais. Sonho que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os 

filhos dos antigos escravos se sentarão à mesa da fraternidade. Sonho 

que um dia até o próprio Estado do Mississipi, reduto da injustiça e da opressão, se transformará num oásis 

de liberdade e de justiça. Sonho que um dia os meus quatro filhos viverão num país em que serão julgados 

não pela cor da sua pele, mas pelo seu carácter. 

Excerto do discurso proferido por Martin Luther King, em Agosto de 1963, Washington DC. 

 

TEXTO 2 
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Um exemplo português 

 Aristides de Sousa Mendes, cônsul de Portugal em Bordéus, França, em 1940, foi 

demitido pelo Governo de Salazar por ter concedido vistos para entrada em Portugal a 

milhares de judeus e outros cidadãos de diversos países que fugiam ao avanço nazi na 

Europa. A sua decisão contrariava as instruções rigorosas recebidas de Portugal. A sua 

actuação, de profundo cariz humanitário, que livrou da prisão e da morte milhares de 

pessoas, tem sido reconhecida em todo o mundo: Lisboa deu o seu nome a uma rua, Montreal a um Jardim, 

Jerusalém a uma praça, e árvores em sua homenagem foram plantadas no Jardim dos Justos, também em 

Israel. A sua vida inspirou já diversas obras escritas e documentários para televisão. 

Grande Dicionário Enciclopédico, Ediclube, Vol. XII (adaptado) 



 

TEXTO 3 

O Apartheid e Nelson Mandela 

 

 O Apartheid foi uma política de segregação racial desenvolvida na África do Sul, elaborada pela 

descendência directa dos pioneiros que colonizaram o continente africano, sobretudo europeus, dos quais 

se destacam os holandeses, franceses e alemães, denominados de africânderes. 

 O processo de segregação racial na África do Sul teve início ainda no século XVII. Os colonizadores 

europeus tinham uma concepção de que iriam criar uma sociedade perfeita, e além disso, acreditavam 

que eram escolhidos por Deus. Desta forma, passaram a colocar em prática a separação entre brancos e 

negros, separação esta que durou até à década de 90, do século XX. 

  Em 1948, o Apartheid (segregação) tornou-se oficial. De entre as restrições impostas pelos brancos 

aos negros, estavam o não acesso ao voto e a proibição de se candidatarem a cargos públicos. Esse 

contexto de puro preconceito sofreu alterações somente na década de 50, alterações essas motivadas 

pelo Congresso Nacional Africano (CNA) e lideradas por Nelson Mandela, o qual promoveu uma ofensiva 

para ir contra as imposições preconceituosas da minoria branca. 

 No ano de 1960 foi realizada uma manifestação contra o Apartheid de forma pacífica, no entanto, a 

mesma não impediu que 60 negros fossem mortos pela polícia. A notícia da violência praticada contra os 

negros correu o mundo, que dessa forma conquistaram o apoio da opinião pública mundial. Em 1973, a 

Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) condenou as atitudes que ocorriam na África 

do Sul e as classificaram como crime.  

 Através das pressões por parte dos negros segregados e também o embargo económico implantado 

pelo governo norte-americano em 1986, o então presidente Frederik de Klerk alterou as leis que 

restringiam a participação negra e reformulou na sua totalidade a essência racista. Contudo, o fim do 

Apartheid só ocorreu em 1994 quando Nelson Mandela alcançou a presidência da África do Sul 

http://www.brasilescola.com/geografia/apartheid.htm 

 

Questões 
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(1) Com base na sua experiência pessoal relate algum caso de racismo que tenha presenciado. 

 

(2) Enquanto cidadão, qual foi a sua atitude perante esse caso? 

 

(3) Aponte medidas que deveriam ser adoptadas de forma a integrar na sociedade pessoas vítimas de 

discriminação social e racial. 

 

CADA UMA DAS RESPOSTAS deve ter um mínimo de 80 palavras mas nunca excedendo as 150. 

BOM TRABALHO! 

  
                       


