Ficha de Atividade
Especial Consciência Negra

Reunião temática para o Ramo Pioneiro
sobre o dia da Consciência Negra
Roda Online de discussão sobre o racismo
Objetivo da atividade:
Compreender o racismo está presente em nossas vivências e como podemos atuar contrários
ao racismo.
Itens da progressão trabalhados:
Realizar uma das atividades propostas:
- A partir de fatos divulgados na mídia, debater com seu Clã ou com uma equipe sobre a postura
que se deve adotar para eliminar as formas de discriminação e manifestações de preconceitos, seja
por questões de opção sexual, diferenças de gênero, racismo, condição social, aparência física, etc.
- Assistir a um filme ou peça teatral, ou apresentar a leitura de um livro que trate do tema
preconceito/ discriminação e realizar uma reflexão com o Clã sobre o ponto de vista de cada um
e a mensagem do autor.
Descrição das atividades:
A atividade pode ser feita via aplicativo de videochamada em momentos de discussão e para
assistir aos filmes podem usar aplicativos como: Netflix Party, Discord Go Live, Kast, Rave, Scener,
Metastream, entre outros.
Elementos iniciais:
O Dia Nacional da Consciência Negra, data que faz referência à morte de Zumbi, o então líder
do Quilombo dos Palmares, o 20 de novembro, tornou-se a data para celebrar e relembrar a luta
dos negros contra a opressão no Brasil. Nós Escoteiros atuamos dentro de uma cultura de paz e
contrário a qualquer tipo de discriminação, entre elas o racismo. Este dia nos remete a necessidade
de relembrar e incluir a igualdade racial em nossas reflexões, ações e atividades enquanto um
movimento educacional que busca contribuir na formação de jovens e adultos conscientes,
que saibam lutar pelos seus direitos e de seus irmãos e irmãs dentro e fora do escotismo. Esta
é uma reunião para provocar novas compreensões sobre esta temática, mas a mesma deve ser
trabalhada para além deste momento, em diversas atividades ao longo do ano, e sobretudo que
esteja presente em nossos processos educativos elementos de reflexão e de ação na busca por
uma igualdade racial.

Duração

Atividade

15’

Abertura

30’

Análise do livro

120’

Mostra de Filme

20’

Avaliação da atividade
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A primeira parte da atividade começa na reunião anterior com a solicitação da leitura do livro
Pequeno Manual Antirracista.
Durante a atividade farão reflexão sobre a temática trabalhada no livro.
Preocupada com a permanência do racismo no Brasil a escritora e filósofa Djamila Ribeiro produziu
em manual antirracista para que possamos repensar a questão racial em nosso país.
[Link para ler]
A segunda parte da atividade corresponde a análise de um filme sobre a temática, que pode ser
feita de forma síncrona com alguns aplicativos sugeridos, como Netflix Party, Discord Go Live,
Kast, Rave, Scener, Metastream, entre outros.
Sugestões de Filmes para a atividade:
-Besouro
- Quanto Vale Ou É Por Quilo?
-A última abolição (2018)
-12 Anos de Escravidão (2014)
-Selma: Uma Luta Pela Igualdade (2014)
-Estrelas Além do Tempo (2016)
-Histórias Cruzadas (2012)
-Que horas ela volta (2015)
-Django Livre (2012)
-A 13ª Emenda (2016)
-Pantera Negra (2018)
-Corra! (2017)
-Ó paí, Ó (2007)
-Moonlight: Sob a Luz do Luar (2016)
-Cidade de Deus (2002)
-Cor Púrpura (1985)
-Green Book: O Guia (2018)

Reunião elaborada por: Equipe Nacional de Diversidade

