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Chega de racismo, preconceito e bullying 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Caderno de Projetos 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática possibilita uma discussão sobre os temas racismo, preconceito e 

bullying. Por meio da criação de uma campanha publicitária, com a elaboração de anúncios em áudio 

e cartazes, pretende-se que toda a comunidade escolar e familiares tenham contato com a criação e a 

expressão dos estudantes sobre o tema. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Desenvolver uma campanha publicitária, com a produção de áudio e painéis, para ser 
veiculada na escola.  

• Registrar as gravações e manipulá-las por meio de software livre de edição digital de áudio. 

• Proporcionar o debate sobre racismo, preconceito e bullying dentro da escola e na 
sociedade como um todo. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 
Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Música 

Processos de criação 

(EF69AR23) Explorar e criar improvisações, composições, arranjos, 
jingles, trilhas sonoras, entre outros, utilizando vozes, sons corporais 
e/ou instrumentos acústicos ou eletrônicos, convencionais ou não 
convencionais, expressando ideias musicais de maneira individual, 
coletiva e colaborativa. 

Artes integradas 
Contextos e práticas 

(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões 
da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. 

Artes integradas 
Processo de criação 

EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações 
processuais entre diversas linguagens artísticas. 

Artes integradas 

Arte e tecnologia 

(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos 
digitais para acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar 
práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e 
responsável. 
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Desenvolvimento 
Aula 1 – Reação ao racismo virtual 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas em semicírculo, para que sejam realizados a projeção 

de áudio e vídeo e o debate 

Recursos e/ou material necessário: reprodutor de vídeo, dispositivo com acesso à internet (celular, tablet ou 

computador) 

Abertura (15 minutos) 

Nesta sequência didática, as atividades serão realizadas com o propósito de, ao final de três 

aulas, criar uma campanha publicitária que tenha como tema o racismo, o preconceito e/ou o bullying. 

Converse com os alunos sobre o conceito de campanha publicitária. Trata-se de um conjunto de 

anúncios dentro de um único planejamento com identidade entre si. Oriente-os a dar um nome para 

a campanha. 

Em uma roda de conversa, inicie a aula com a pergunta: “O que são racismo, preconceito e 

bullying?”. Incentive os estudantes a darem suas próprias definições sobre o assunto. Amplie a 

conversa com outras questões: “Existe racismo no Brasil?”; “Alguém na sala já sofreu algum tipo de 

discriminação?”; “Vocês conhecem alguma expressão que, apesar de  preconceituosa, seja bastante 

utilizada?”; “O bullying é uma prática positiva ou negativa?”; “Por que existe racismo?”. 

Em seguida, apresente a seguinte definição de racismo: “a crença de que uma etnia é superior 

à outra”. Peça que reflitam sobre esse pensamento. 

Se possível, exiba a campanha “Racismo virtual: as consequências são reais”, criada pela ONG 

Criola, indicada no link de “Material de apoio e referência”. Caso a escola não disponha de recursos 

para a exibição do vídeo, explique que essa campanha foi criada em 2016 por uma organização não 

governamental que transformou frases racistas postadas nas redes sociais em outdoors. Os painéis 

foram colocados em frente à residência dos autores dessas frases, sem que suas identidades fossem 

reveladas. Comente sobre a canção que toca ao final do vídeo, “Ancestralidade”, de autoria da artista 

Indy Naíse. Faça uma audição com os alunos e comente o modo como a letra da canção se comunica 

com o tema da campanha. 

 

Atividade (20 minutos) 

Converse com os alunos sobre como uma campanha publicitária pode ser elaborada para ser 

veiculada em diversos meios – rádio, televisão, jornal, internet, etc. Comente que nessa atividade eles 

criarão uma campanha contra o racismo, o preconceito e o bullying, que deverá ser realizada em 

anúncios de áudio. Aproveite para especificar que o bullying pode abranger tanto o racismo como o 
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preconceito; além disso, pode ser praticado como ofensa a uma caraterística de uma pessoa, como 

timidez ou alguma característica física. 

Oriente a turma a se organizar em três ou seis grupos. Cada grupo vai tratar de uma forma de 

discriminação. Para que um tema não seja mais disputado que outro, realize um sorteio. Um 

representante de cada grupo vai à frente da sala e sorteia o tema que seu grupo terá de desenvolver.  

Em seguida, cada componente do grupo vai escrever uma frase contra o racismo, o preconceito 

ou o bullying. Após todos os alunos escreverem suas frases, cada grupo deve eleger uma entre elas e 

gravá-la usando um aparelho celular. Deixe que ensaiem a maneira como vão pronunciá-la.  

Ressalte que o mais importante é que usem a criatividade na forma de gravar: pode ser 

repetindo a frase mais de uma vez, todos juntos ou apenas um recitando, com diferentes intensidades 

(forte/fraco) e velocidades, etc. A ideia é que chame a atenção de quem for ouvir, de conquistar o 

ouvinte, como em uma campanha publicitária de verdade. O texto deve ser audível e compreensível. 

Auxilie-os em todas as etapas do processo.  

 

Fechamento (10 minutos) 

Ao final, promova uma roda de conversa sobre o vídeo sugerido e sobre como a turma se 

sentiu ao ter de lidar com os assuntos de racismo, preconceito e bullying. Verifique se eles perceberam 

a importância de divulgar a frase que escolheram. Questione-os quanto ao anonimato propiciado pela 

internet: isso contribui para que as pessoas façam comentários racistas, em razão de um sentimento 

de impunidade? Informe que a campanha da ONG Criola fez com que 83% dos agressores apagassem 

suas contas e apenas um quis dar explicações. Promova uma reflexão sobre essas ações: “Como a 

campanha combateu essa situação?”; “Por que, após terem suas frases expostas nos cartazes, essas 

pessoas apagaram suas contas?”; “Por que apenas um deles quis se explicar?”. Avise-os de que, na 

próxima aula, eles desenvolverão uma campanha publicitária contra o preconceito. 

 

Aula 2 – Campanha no “ar” 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula ou sala de informática 

Organização dos alunos: sentados, em grupos 

Recursos e/ou material necessário: dispositivo com acesso à internet (celular, tablet ou computador) 

Abertura (5 minutos) 

Retome as atividades realizadas na aula anterior. Mencione novamente a definição de racismo 

como “a crença de que uma etnia é superior à outra”.  

Essa atividade será uma continuidade daquela iniciada na aula anterior. As gravações 

realizadas serão editadas como mais um passo para a realização da campanha publicitária.  
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Atividade (35 minutos) 

Para as escolas que dispuserem de sala de informática, sugere-se a edição dos áudios por meio 

do programa Audacity, um software livre de edição digital de áudio que pode ser utilizado on-line. O 

link está em “Material de apoio e referência”. 

Os alunos podem usar as ferramentas com os efeitos disponíveis para produzir as gravações. 

Ressalte a necessidade de deixar o registro sonoro audível. É importante que as pessoas consigam 

ouvir e entender o texto. Cada gravação deverá ter de dez a trinta segundos. 

Caso a escola não tenha uma sala de informática ou um computador que possa ser usado pelos 

alunos, sugere-se utilizar os gravadores dos aparelhos celulares. Os efeitos, como sussurros, gritos, 

sons de boca (beatbox), ou qualquer outra fonte sonora, podem ser adicionados pelos próprios alunos 

no momento da gravação. Eles podem, ainda, adicionar uma faixa sonora ao fundo: enquanto um 

celular grava, outro pode reproduzir uma canção, que fará parte da gravação. 

Enfatize que esses efeitos incrementam os áudios, porém o registro sonoro deve permanecer 

totalmente audível pelo menos em algum momento da gravação. 

 

Fechamento – Campanha no “ar” (5 minutos) 

Após a finalização dos áudios, defina com os alunos como as gravações serão reproduzidas, 

para que todos possam ouvir os trabalhos dos colegas.  

Verifique, ainda, com a direção, a possibilidade de ser feita a reprodução dos áudios no sistema 

de som da escola em momentos específicos (na hora do intervalo, ou durante a entrada ou a saída), 

para que todos possam ouvir os áudios elaborados. 

 

Aula 3 – Ampliando a campanha em imagens 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula ou sala de informática 

Organização dos alunos: sentados, em grupos 

Recursos e/ou material necessário: aparelhos celulares e computador com acesso à internet, cartolina, lápis de cor, 

pincel, tinta, pedaços de tecido grandes, caneta, cola 

Abertura (5 minutos) 

Nesta aula, os alunos vão transformar a campanha, até agora feita apenas em áudio, em uma 

produção visual. Comece relembrando as atividades anteriores e, com os alunos, escute as gravações 

de cada grupo. 
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Atividade (35 minutos) 

Proponha aos grupos que criem visualmente as gravações que realizaram em áudio. As frases 

e os elementos sonoros podem se transformar em faixas ou cartazes, que serão espalhados pela 

escola, assim como na campanha “Racismo virtual: as consequências são reais”, criada pela ONG 

Criola. 

Além das frases, sugira que os alunos representem graficamente as ideias que produziram nos 

áudios e as complementem com recortes de imagens, desenhos, cores ou outras frases que retratem 

como o racismo, o preconceito e o bullying estão presentes em nossa sociedade. 

Depois de prontas as produções visuais, que poderão ser elaboradas no formato de faixas ou 

cartazes, auxilie os alunos a escolherem onde serão fixadas, tendo em vista a relação entre a 

mensagem, o espaço e o receptor das mensagens. Os alunos podem fazer fotos das produções para o 

registro do trabalho, e, assim, ampliar o alcance da campanha. 

 

Fechamento – Campanha no “ar” (5 minutos) 

Para finalizar, promova uma roda de conversa sobre o que foi trabalhado nas últimas três 

aulas. Aborde grupos que não tenham sido representados, como refugiados, indígenas, mulheres, 

homossexuais, pobreza extrema, etc., nos contextos nacional e mundial. Deixe os alunos expressarem 

o que pensam e sentem e procure mediar qualquer possibilidade de conflito. Conduza as falas, 

promovendo o debate e buscando mostrar que acima de tudo deve prevalecer o respeito às diferenças 

para que todos convivam com segurança e bem-estar. 

 

Material de apoio e referência 

AUDACITY. Disponível em: <https://www.audacityteam.org/>. Acesso em: 17 ago. 

2018. 

CAMPANHA Racismo virtual, consequências reais. Camaleão360, [s.d.]. Disponível em: 

<http://camaleao360.com.br/blog/campanha-racismo-virtual-consequencias-reais/>. 

Acesso em: 17 ago. 2018. 

ONG Criola. <https://criola.org.br/>. Acesso em: 17 ago. 2018. 

 

 

 

 

https://www.audacityteam.org/
http://camaleao360.com.br/blog/campanha-racismo-virtual-consequencias-reais/
https://criola.org.br/
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual de cada aluno. A 

avaliação deve verificar sobretudo se a turma foi capaz de entender e discutir racismo, preconceito e 

bullying. 

Tem-se a expectativa de que os alunos desenvolvam uma campanha publicitária, com anúncio 

em áudio e cartazes/faixas, que serão reproduzidos e divulgados para toda a comunidade escolar. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

Além das atividades propostas nesta sequência didática, algumas questões podem ser 

utilizadas para aferir o desenvolvimento dos alunos em relação aos objetivos de aprendizagem aqui 

explorados. Por exemplo:  

1. Defina o que é racismo. 

2. Comente qual é o impacto produzido por campanhas publicitárias como a criada pela ONG Criola 
(“Racismo virtual: as consequências são reais”).  

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos mencionem que racismo é a crença de que uma etnia é superior à outra. 

2. Resposta pessoal. Espera-se que os alunos concluam que campanhas dessa natureza podem levar 
as pessoas refletir sobre determinados assuntos e sobre suas posturas e atitudes com relação aos 
temas. Além disso, a campanha deve servir para conscientizar e combater situações como o 
racismo dentro da sociedade e da própria comunidade escolar. 


