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Teorias Raciais do séc XIX e XX 1ª SÉRIE – FILOSOFIA – JOÃO CARLOS 
 

Semana 34 – Atividades 
 
01. Leia o trecho a seguir: 
 

VEJA – Vê uma atitude racista no culto à mulata ou reafirma sua tese de que esse culto está uma 
prova da ausência de problemas raciais no Brasil? O Brasil é, realmente, uma democracia racial perfeita? 

 

GF (Gilberto Freyre) – Perfeita, de modo algum. Agora, que o Brasil é, creio que se pode dizer 
sem dúvida, a mais avançada democracia racial do mundo de hoje, isto é, a mais avançada nestes 
caminhos de uma democracia racial. Ainda há, não digo que haja racismo no Brasil, mas ainda há 
preconceito de raça e de côr entre grupos de brasileiros e entre certos brasileiros individualmente. 

 

(Trecho de entrevista de Gilberto Freyre publicada na revista Veja de 14 de abril de 1970). 
 

A resposta de Gilberto Freyre defende ou é contra a ideia de que existe efetivamente uma democracia 
racial no Brasil? Justifique de forma coerente. 

 
02. Leia o texto abaixo: 
 

Racismo é a denominação da discriminação e do preconceito (direta ou indiretamente) contra 
indivíduos ou grupos por causa de sua etnia ou cor. É importante ressaltar que o preconceito é uma 
forma de conceito ou juízo formulado sem qualquer conhecimento prévio do assunto tratado, enquanto 
a discriminação é o ato de separar, excluir ou diferenciar pessoas ou objetos. 

 

→ Preconceito e discriminação racial ou crime de ódio racial 
Nessa forma direta de racismo, um indivíduo ou grupo manifesta-se de forma violenta física ou 

verbalmente contra outros indivíduos ou grupos por conta da etnia, raça ou cor, bem como nega 
acesso a serviços básicos (ou não) e a locais pelos mesmos motivos. Nesse caso, a lei 7716, de 1989, 
do Código Penal brasileiro prevê punições a quem praticar tal crime. 

 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/racismo.htm (adaptado). Acesso em 14/11/2020. 
 
A partir dos conceitos acima descritos, explique 
a) quando a discriminação consiste em racismo individual. 
b) quando a discriminação consiste em racismo institucional. 

 
03. Leia o texto abaixo. 

 
A 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) decidiu manter a 

qualificação de uma candidata negra para as cotas raciais do concurso para analista técnico 
do Ministério Público da União (MPU), realizado em 2018. 

Rebeca Mello, de 28 anos, foi aprovada na seleção mas, após ser submetida a análise para 
comprovar a condição de candidata negra, acabou desclassificada do sistema de cotas pelo Centro 
Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). 

A jovem acionou a Justiça e teve a aprovação mantida. Para o relator do caso, desembargador 
Teófilo Caetano, a economista foi rejeitada nas cotas raciais "por ser uma mulher bonita". 

"Ou seja, infere-se indubitavelmente de tal argumentação que, por ser [a candidata] uma mulher 
bonita e não apresentar as anatomias 'identificadas aos negros' (cabelo crespo, nariz e lábios 
extremamente acentuados, cor da pele negra evidenciada) não sofrera discriminação, conquanto seja 
negra/parda, e, portanto, deveria ser excluída do certame pelo sistema de cotas." 

 

Fonte: https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/10/02/candidata-negra-foi-desqualificada-de-cota-racial-em-
concurso-por-ser-bonita-entende-justica-do-df.ghtml. 

 
O caso de Rebeca Melo pode ser enquadrado como racismo individual, estrutural ou institucional. 
Justifique sua resposta de forma coerente. 
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04. Leia o texto abaixo. 
 
A questão das cotas nas universidades não constitui simples lógica indenizatória, destinada a quitar 

dívidas da história e a garantir direitos usurpados de uma comunidade específica. O debate sobre as 
cotas trata, sobretudo, de inscrever uma discussão sobre a política afirmativa no aperfeiçoamento da 
democracia, no vir a ser da nação. 

 

Luiz Felipe de Alencastro. As cotas raciais na UnB. In: Flávio Gomes e Petrônio Domingues. Políticas da raça.  
São Paulo: Selo Negro, 2014, p. 407 (com adaptações). 

 
As cotas raciais adotadas no Brasil são um tipo de política pública, dentre outras, que visam amenizar 
o problema da desigualdade social. É correto afirmar que as cotas raciais surgem em consequência do 
racismo estrutural existente na sociedade brasileira? Justifique sua resposta. 


