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SÉCULO XIX – SUPERAÇÃO DO 
ACADEMICISMO NO BRASIL 
OBRA DO PAS: A REDENÇÃO DE CAM, 
MODESTOS BROCCOS – 1895. 
MOEMA, VICTOR MEIRELES - 1866 

2ª SÉRIE – (FRENTE A) ARTE VISUAL – 
ANDREIA LEITE  

 
Semana 25 – Atividades 

 
01. Considere os dados estatísticos apresentados abaixo. 
 

 
Taxa de homicídio por cor ou raça (2002-2009) *Em 100 mil habitantes 

 

 
 

Fonte: IPEA. Políticas Sociais: acompanhamento e análise, nº. 20. Brasília, 2012, p. 317. 
 
Rendimento médio real por hora dos ocupados na indústria da transformação 
por cor e escolaridade. Regiões metropolitanas – biênio 2011-2012 
*Em reais de junho de 2013 

 

 
Fonte: DIEESE. Os negros no trabalho, nº. 1, São Paulo, 2013, p. 11. 
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Com base nas informações fornecidas nos gráficos, assinale abaixo a alternativa correta sobre a 
atualidade histórico-social brasileira. 
a) A violência, no Brasil contemporâneo, é um fenômeno exclusivamente cultural que atinge toda a 

população de maneira equânime. 
b) O fim da escravidão, no século XIX, ocasionou a igualdade de condições sociais para as 

diferentes raças que constituem a sociedade brasileira. 
c) A democracia racial é um dos fundamentos que constituem as relações sociais no Brasil e 

assegura condições igualitárias entre negros e brancos. 
d) O rendimento dos empregados na indústria de transformação no Brasil atual varia somente de 

acordo com o nível de escolaridade dos indivíduos. 
e) A existência de desigualdades raciais é um fato histórico da sociedade brasileira. 

 
02. 

 

Texto I 
 
“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua 

religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser 
ensinadas a amar.” 
 

(Nelson Mandela – citado em: SILVA, Aida M. M. Apresentação. In: SILVA, Aida M. M.; TIRIBA, Léa (orgs.). Direito ao 
ambiente como direito à vida: desafios para a educação em direitos humanos. São Paulo: Cortez, 2015. p. 08.) 

 
Texto II 

 
“[...] E de pai pra filho o racismo passa 
Em forma de piadas que teriam bem mais graça 
Se não fossem o retrato da nossa ignorância 
Transmitindo a discriminação desde a infância 
E o que as crianças aprendem brincando 
É nada mais nada menos do que a estupidez se 
propagando 
Qualquer tipo de racismo não se justifica 
Ninguém explica 
Precisamos da lavagem cerebral pra acabar com esse 
lixo que é uma herança cultural [...].” 

 

(GABRIEL O PENSADOR. Lavagem Cerebral. Álbum: Gabriel O Pensador. Sony Music, 1993. CD.) 
 
Texto III 

 
A Redenção de Cam, Broccos – 1895. 
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Os dois trechos anteriores fazem menção à discriminação racial e a obra faz referência a tese do 
branqueamento no Brasil, tese defendida no século XIX. Com base nas referências acima e nas 
condições históricas do racismo no Brasil, escolha a alternativa CORRETA. 
a) A história de Cam, na obra de Modestos Broccos, apresenta um simbolismo bíblico encontrado 

também no primeiro texto que assinala que o racismo é uma característica irreversível do ser 
humano, ao passo que o segundo afirma que o racismo é um legado que deve ser recusado; 

b) Historicamente, no Brasil, não houve e não há diferenciação legal entre pessoas de cores 
diferentes, motivo pelo qual o racismo se consolidou por meio de piadas e brincadeiras, como 
sugere o segundo texto e o sorriso irônico do homem branco representado na obra A Redenção 
de Cam. 

c) O primeiro texto indica que a tolerância racial pode ser ensinada, conforme a tese defendida pelo 
Médico Baptista, usando a obra a Redenção de Cam ao passo que o segundo texto nega que o 
racismo tenha raízes históricas culturais; 

d) O racismo contemporaneamente não tem vínculo direto com a escravidão no Brasil, uma vez que 
esta foi extinta em 1888 e o artista Broccos explica isso por meio de sua obra A Redenção de 
Cam. 

e) Broccos em sua obra a Redenção de Cam, propõe a diluição da cor negra na sucessão de 
descendentes e insere nessa sucessão a ‘redenção’, a ‘absolvição’ de uma ‘raça amaldiçoada’. Os 
textos I e II sugerem que o racismo é resultado de um processo histórico cultural, que pode ser 
convertido em tolerância racial. 

 


