
APRENDER MUITO MAIS 
 

AULA PÚBLICA -  Para além da cor 
 

 

VÍDEO  Curta Metragem "Dúdú e o Lápis Cor da Pele" 
 

LINK  https://www.youtube.com/watch?v=-VGpB_8b77U 

Durante a aula a professora de Dudu diz a ele que utilize o que ela chama de "lápis cor da                    
pele" para pintar um desenho. A frase desperta em Dudu uma crise de identidade. Com toda                
a inocência de uma criança da sua idade, Dudu passa a carregar o lápis em questão consigo                 
para encontrar alguém que possa sanar seus questionamentos. 

 
 

VÍDEO  Depoimento emocionante 

LINK  https://www.facebook.com/marcio.oliwer/videos/2907062819362537 

Este depoimento ocorreu na FLIPE de 2018 que homenageou a escritora Hilda Hilst. E a fala                
dessa senhora, professora Diva Guimarães, foi o momento mais emocionante e repleto de             
significados do evento. 

 
 

LIVRO  O sol é para todos (leia o livro online ou baixe o pdf) 

LINK  http://lelivros.love/book/download-o-sol-e-para-todos-harper-lee-em-epub-mobi-e-pd
f/ 

Uma narrativa de uma criança sobre, acontecimentos com sua visão, questionamento e            
crítica. No decorrer ela conta a vida dela e das pessoas da cidade onde ela vive, conta as                  
peripécias dela com outras crianças. Como acontecimento principal desse livro o pai como             
advogado em defender um negro, por isso recebe muitas críticas das pessoas, esse             
assunto é polêmico numa época em que o racismo era mais visível em uma cidade pequena                
no Alabama  Estado Unidos.  

 
 

ARTIGO  Como a genética da cor da pele altera antiquadas noções de raça 

LINK  https://gizmodo.uol.com.br/genetica-nocoes-cor-pele/ 

Na maior parte dos registros históricos, a cor da pele é carregada de poderosos significados               
sociais. Ela tem um importante papel na definição de raça e do racismo. 
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ARTIGO “Era um hino de fábrica apitando”: a memória do trabalho negro na cidade de Novo 
Hamburgo (RS), Brasil 
 

LINK https://journals.openedition.org/etnografica/3122 

O artigo propõe uma reflexão sobre cidade, memória, trabalho e relações etnicorraciais,            
reunindo elementos de pesquisa etnográfica desenvolvida na cidade de Novo Hamburgo,           
especialmente com trabalhadores negros que estiveram ligados às indústrias do Vale do Rio             
dos Sinos a partir de 1960. O artigo apoia-se no estudo das imagens fundacionais da cidade                
e da região e no estudo de narrativas etnobiográficas de trabalhadores negros, a fim de               
compreender como as trajetórias e itinerários urbanos desses sujeitos relacionam-se com o            
valor trabalho e com as representações e imagens da industrialização da cidade e da              
região. 

 
 

FILME      Mãos talentosas Ben Carson 

LINK  https://www.youtube.com/watch?v=U6O6ZpKyXa8    ou na Netflix 

Um filme surpreendente que nos mostra o quanto somos capazes de chegar a lugares altos,               
só precisamos confiar e nos entregarmos verdadeiramente, confiar na nossa capacidade e            
inteligência, é verdade quando a mãe disse que existe um livro na cabeça do filho. A mãe                 
que o incentiva, mesmo tendo suas limitações. Seu filho se tornou um grande             
neurocirurgião, mas ele não foi apenas um grande cirurgião, mas se tornou o melhor              
neurocirurgião do mundo, também percebemos na história que ele lutou para chegar onde             
chegou, ele deu o seu melhor, foi o melhor aluno, deu o seu melhor nos estudos, leu muitos                  
livros, estudou demais.  
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