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Discussão de temas: preconceitos 

Resumo 

 

• Definição 

 

Pré-conceito: criar, estabelecer, formar um conceito (muitas vezes errôneo) de algo sem conhecê-lo 

completamente (normalmente baseado no senso comum). A palavra por si só já é bem complicada. Mas 

difícil mesmo é conviver com os diversos tipos de preconceito diariamente. É vê-lo sendo esfregado na nossa 

cara o tempo todo. 

https://catracalivre.com.br/geral/entretenimento/indicacao/8-tipos-de-preconceito-que-devem-ser-exterminados-o-quanto-antes/ 

 

Principais tipos de preconceito 

 

• Racismo  

• Xenofobia 

• Homofobia/lesbofobia/bifobia/transfobia 

• Machismo/sexismo 

• Gordofobia 

• Preconceito linguístico 

• Preconceito contra deficientes físicos 

• Preconceito social (elitismo) 

 

 

I. Racismo 

 

Texto I 

 

Racismo é a discriminação social baseada no conceito de que existem diferentes raças humanas e que uma 

é superior às outras. Esta noção tem base em diferentes motivações, em especial as características físicas e 

outros traços do comportamento humano.  

 

O racismo no Brasil é crime previsto na Lei n. 7.716/1989, e inafiançável e não prescreve, ou seja, quem 

cometeu o ato racista pode ser condenado mesmo anos depois do crime. 

 

O dia 21 de março foi estabelecido pela ONU (Organização das Nações Unidas) como o Dia Internacional de 

Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. A data foi escolhida em memória aos mais de 60 mortos do 

massacre ocorrido na África do Sul nesse mesmo dia no ano de 1960. 

https://www.significados.com.br/racismo/ 

 

 

 

 

Texto II 
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No Brasil, dois países: para negros, assassinatos crescem 23%. Para brancos, caem 6,8% 

Atlas da Violência 2018 aponta que desigualdade racial no Brasil "se expressa de modo cristalino no que se 

refere à violência letal" 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/06/05/politica/1528201240_021277.html 

 

Texto III 

 

Por medo de racismo, jogador inglês pede que família não vá à Copa 
 

O lateral esquerdo da seleção da Inglaterra Danny Rose pediu a seus familiares que não vão à Copa do Mundo 

por temer que eles sejam vítimas de preconceito na Rússia. “Disse à minha família que não quero que viaje 

para lá por causa do racismo e tudo mais que pode acontecer”, disse o jogador de 27 anos ao jornal londrino 

Evening Standard nesta quarta-feira. 

https://www.geledes.org.br/por-medo-de-racismo-jogador-ingles-pede-que-familia-nao-va-copa/ 

 

 

Texto IV 

 

“A história do movimento negro se faz também por meio da música, evidencia para os blocos afros, 

representando a força da identidade negra e desempenhando um papel social importante na reeducação nas 

relações entre negros e não negros e nos processos pedagógicos, políticos e econômicos. Realçando e 

levantando a moral do povo negro, ajudando a valorizar a cultura étnica negra para que se crie uma autoestima 

por si mesmo, travando no peito o ego africano.” 

Disponível em: http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2010/11/Reconhecimento-da- identidade-afro-brasileira.pdf 

 

II. Xenofobia 

 

Texto I 
 

Xenofobia é o medo, aversão ou a profunda antipatia em relação aos estrangeiros, a desconfiança em relação 

a pessoas estranhas ao meio daquele que as julga ou que vêm de fora do seu país com uma cultura, hábito e 

religião diferente. A xenofobia pode manifestar-se de várias formas, envolvendo as relações e percepções do 

endogrupo em relação ao exogrupo, incluindo o medo de perda de identidade, suspeição acerca de suas 

atividades, agressão e desejo de eliminar a sua presença para assegurar uma suposta pureza. 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Xenofobia 

 

Mohamed Ali, refugiado sírio residente no Brasil há três anos, foi hostilizado e agredido verbalmente em 

Copacabana, região nobre do Rio de Janeiro, onde trabalha vendendo esfias e doces típicos. Em vídeo 

publicado nas redes sociais é possível ver um homem exaltado que grita repetidas vezes “sai do meu País” 

ostentando dois pedaços de madeira nas mãos e ameaçando o refugiado. “O nosso país tá sendo invadido 

por esses homens bombas, que matam crianças” diz, em discurso xenofóbico. 

Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/politica/saia-do-meu-pais-agressao-a-refugiado-no-rio-expoe-a-xenofobia-

no-brasil Acesso em 11 agosto 2017 

III. Homofobia 
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Texto I 

 

Homofobia: preconceito, violência e crimes de ódio 

 

Na madrugada do dia 12 de junho, os Estados Unidos (EUA) registraram o maior atentado a tiros de sua 

história. O norte-americano de ascendência afegã Omar Mateen invadiu a boate Pulse, em Orlando, na Flórida, 

e disparou contra as pessoas que estavam no local. O massacre deixou 49 mortos e mais de 50 feridos. 

 

Apesar de Omar ter jurado lealdade ao grupo Estado Islâmico, ainda não está clara a relação entre o atirador 

e a organização extremista. As autoridades norte-americanas trabalham com a hipótese de o crime ter sido 

motivado por ódio homofóbico, pois a casa noturna Pulse é uma das principais boates gays de Orlando. Para 

reforçar a tese, em depoimento à polícia o pai de Omar disse que, há dois meses, seu filho teria ficado 

transtornado ao ver dois homens se beijando. 

 

 

VIOLÊNCIA E CRIMINALIZAÇÃO 

 

A homofobia é a repulsa ou aversão aos homossexuais. O preconceito em muitas sociedades impede que 

gays possam exercer livremente a sua cidadania ou viver em segurança. Alvo de discriminação, são 

constantemente ameaçados com insultos ou agressões físicas que muitas vezes levam à morte. 

 

O pior acontece quando o preconceito se torna uma política de Estado. Em pleno século XXI, a prática 

homossexual é considerada crime em mais de 70 países. Em oito deles, a punição para quem se relaciona 

com alguém do mesmo sexo é a morte – veja mais sobre estes países neste mapa, que também traz 

informações sobre outras violações dos direitos humanos. 

 

Texto II 

 

Casamento Gay 

 

A luta contra o preconceito à comunidade LGBT – Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e 

Transgêneros – diz respeito não apenas à violência, mas também à reivindicação por igualdade de direitos. 

 

Uma das conquistas mais importantes neste sentido é o avanço da legalização da união civil entre pessoas 

do mesmo sexo pelo mundo. Ainda são poucos os países que permitem o casamento gay – veja mais neste 

mapa. Mas, gradualmente, mais nações começam a reconhecer aos casais gays os mesmos direitos que os 

casais heterossexuais. 

 

Vale ressaltar que o direito ao casamento gay não diz respeito somente ao aspecto afetivo da união, mas, 

principalmente, às garantias legais conquistadas. No Brasil, o casamento gay foi reconhecido pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF) em maio de 2011. Com isso, as pessoas do mesmo sexo podem desfrutar dos mesmos 

direitos e garantias que eram exclusivos dos casais heterossexuais, como a comunhão de bens, pensões e 
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aposentadorias e a possibilidade de compartilhar uma adoção. Por dentro do assunto: Veja como a 

homofobia tem sido tratada pelo Congresso brasileiro | Guia do Estudante  

 

Em junho de 2015, a Suprema Corte dos EUA legalizou o casamento gay em todos os 50 estados do país, 

considerando a união civil homoafetiva um direito garantido pela Constituição. A decisão foi uma importante 

conquista para a igualdade de direitos em todo o mundo, pois, como maior potência mundial, os EUA têm 

grande capacidade de influenciar comportamentos e cultura em outros países. 

https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/o-combate-a-homofobia-no-brasil-e-no-mundo/ 

 

Texto III 

 

Levantamento aponta recorde de mortes por homofobia no Brasil em 2017 

 

Em 2017, 445 lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBTs) foram mortos em crimes motivados 

por homofobia. O número representa uma vítima a cada 19 horas. O dado está em levantamento realizado 

pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), que registrou o maior número de casos de morte relacionados à homofobia 

desde que o monitoramento anual começou a ser elaborado pela entidade, há 38 anos. 

 

Os dados de 2017 representam um aumento de 30% em relação a 2016, quando foram registrados 343 casos. 

Em 2015 foram 319 LGBTs assassinados, contra 320 em 2014 e 314 em 2013. O saldo de crimes violentos 

contra essa população em 2017 é três vezes maior do que o observado há 10 anos, quando foram 

identificados 142 casos. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2018-01/levantamento-aponta-recorde-de-mortes-por-homofobia-no-

brasil-em 

 

IV. Machismo/sexismo 

 
Disponível em: https://afamiliaaumentou.files.wordpress.com/2013/12/ 

f689a-igualdade_oportunidades_genero.jpg. Acesso em: 23 fev 2015 (adaptado). 

Texto II 
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A diferença salarial entre mulheres e homens no Brasil é uma das maiores do mundo, e equiparar a condição 

dos dois sexos no país levará um século. Essas são algumas das conclusões do Relatório de Desigualdade 

Global de Gênero 2016 do Fórum Econômico Mundial, publicado nesta quarta-feira em Genebra. 

 

De acordo com o levantamento, as sociedades mais igualitárias são as escandinavas. Ao se considerar todos 

os aspectos econômicos, políticos, de saúde e de educação, o primeiro lugar é da Islândia, seguida por 

Finlândia, Noruega e Suécia. 

 

Entre 144 países avaliados, o Brasil ocupa apenas a 129ª posição quando avaliado isoladamente o quesito 

de igualdade de salários entre gêneros. Países criticados por violações aos direitos das mulheres, como Irã, 

Iêmen e Arábia Saudita, estão em melhor posição que o Brasil. 

Disponível em: http://veja.abril.com.br/economia/ 

brasil-levara-100-anos-para-igualar-salarios-de-homens-e-mulheres/ 
 

Texto III 

 

Marcela Temer: bela, recatada e “do lar” 

 

A quase primeira-dama, 43 anos mais jovem que o marido, aparece pouco, gosta de vestidos na altura dos 

joelhos e sonha em ter mais um filho com o vice 

https://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/ 

 

V. Gordofobia 

 

Texto I 

 

Os padrões de beleza impostos e reforçados a todo momento pela sociedade e pela mídia criaram um modelo 

de corpo “perfeito”. E, como você já sabe, corpo perfeito aqui não significa aquele que realiza todas suas 

funções vitais. Você é cobrada a todo momento para ser magra (mas não muito magra) e ter curvas muito 

bem definidas. E aí entram as dietas mirabolantes e muita academia para você ficar com o “corpo perfeito”, 

no “peso ideal”. 

 

A psicóloga Ellen Moraes Senra conta que a gordofobia é causadora de diversos transtornos, principalmente 

os alimentares: “A vítima da gordofobia pode desenvolver transtornos alimentares sérios, tais como a 

compulsão alimentar, a bulimia, anorexia ou mesmo a recém conhecida vigorexia, que consiste na obsessão 

pelo padrão de vida fitness.” 

 

A gordofobia está em todas as esferas da sociedade, desde a pessoa que chama alguém de “gorda” em tom 

de xingamento até as marcas de roupa que só fazem calças até o tamanho 42. Passando também pelos 

assentos apertados nos ônibus e as cadeiras com braços nos restaurantes. Todos os dias, milhares de 

pessoas gordas passam por esses e outros inúmeros constrangimentos simplesmente por não poderem agir 

confortavelmente e naturalmente em situações corriqueiras. 
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De acordo com a psicóloga Ellen, a gordofobia está presente em diversas outras situações, mas em algumas, 

ainda é velada. “A pessoa que posta piadas sobre pessoas gordas nas redes sociais e na frente da pessoa 

diz que não tem nada contra e que o importante é ter saúde, ela também está cometendo um ato de 

gordofobia.” 

https://www.dicasdemulher.com.br/gordofobia/ 

 

IV. Preconceito linguístico 

 

Texto I 

 

O preconceito linguístico está ligado, em boa medida, à confusão que foi criada, no curso da história, entre 

língua e gramática normativa. Nossa tarefa mais urgente é desfazer essa confusão. Uma receita de bolo não 

é um bolo, o molde de um vestido não é um vestido, um mapa-múndi não é o mundo… Também a gramática 

não é a língua. 

A língua é um enorme iceberg flutuando no mar do tempo, e a gramática normativa é a tentativa de descrever 

apenas uma parcela mais visível dele, a chamada norma culta. Essa descrição, é claro, tem seu valor e seus 

méritos, mas é parcial (no sentido literal e figurado do termo) e não pode ser autoritariamente aplicada a todo 

o resto da língua — afinal, a ponta do iceberg que emerge representa apenas um quinto do seu volume total. 

Mas é essa aplicação autoritária, intolerante e repressiva que impera na ideologia geradora do preconceito 

linguístico. 

BAGNO, Marcos. Preconceito lingüístico – o que é, como se faz. 15 ed. 

Loyola: São Paulo, 2002 

 

Texto II 

 

“Sou filha de empregada doméstica e cresci ouvindo minha mãe, que tinha baixa escolaridade, falar. Quando 

ingressei na escola, estranhei a forma como as pessoas falavam. Era muito diferente da minha. Então, 

procurava ficar quieta, pois tinha medo de ser corrigida pela professora”. Essa é uma narrativa de uma 

estudante do curso de Pedagogia que me fez refletir sobre o preconceito linguístico dentro da escola, sobre 

o sofrimento e exclusão das crianças quando submetidas à avaliação equivocada da linguagem “certa” e a 

“errada”. “Quem fala errado não sabe nada”. Com base nesse mito tão bem discutido por Marcos Bagno, no 

livro Preconceito Linguístico, a mãe que fala “mode que” em lugar de “por causa de” tem tratamento 

diferenciado na escola. A criança que diz “nós vai” é muitas vezes corrigida, em alto e bom som. Precisamos 

superar práticas pedagógicas que, muitas vezes, amordaçam os alunos e ridicularizam suas linguagens, em 

um apagamento intencional de suas heranças biográficas. 

Disponível em: http://novaescola.org.br/blogs/questao-de-ensino/e-preciso-combater-o- 

preconceito-linguistico-na-escola/ 

 

 

 

 

 

Rejeitados pelo mercado de trabalho, amigos com Sindrome de Down abrem pizzaria de sucesso 
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Em San Isidro, na Argentina existe uma empresa chamada “Los Perejiles”, é uma pizzaria mas que também 

prepara canapés e outros petiscos para venderem para eventos, essa empresa está a ter um enorme sucesso 

na Argentina e cada vez tem mais clientes! Você só tem de ligar e eles deslocam-se ao evento, preparam toda 

a comida e no final arrumam e deixam tudo conforme estava, limpinho e arrumado. 

 

A ideia partiu de 6 amigos que sofrem de Síndrome de Down e que apesar de terem muita vontade de trabalhar, 

não conseguiam arranjar emprego no mercado de trabalho. Então eles tomaram uma decisão radical, sabendo 

que tinham potencial, juntaram-se a abriram a sua própria empresa. Eles anunciaram a empresa conforme 

podiam, nas redes sociais e distribuindo panfletos, e ao fim de apenas 2 meses no activo eles já tinham mais 

de 25 eventos agendados! 

 

Telam Lopez, professor e que ajudou voluntariamente estes jovens a lançarem o projecto afirmou: “Los 

Perejiles começou a nascer quando explicámos às mães desres meninos as dificuldades que eles iriam ter 

no mercado de trabalho, porque os meninos iam para um colégio especial supostamente os formariam para 

o mercado de trabalho, mas que no final acabam sempre por ali, sem conseguir emprego embora com 

formação”. 

https://www.tuga.press/rejeitados-pelo-mercado-trabalho-amigos-sindrome-down-abrem-pizzaria/ 

 

“Mãe, onde dormem as pessoas marrons?” 

A pergunta de criança denuncia a vida entre muros do condomínio chamado Brasil 

 

Uma amiga me conta, na volta de uma viagem a Paris com a família. “Só quando estava lá é que percebi que 

minha filha estava, literalmente, andando na rua pela primeira vez”. A menina tem quatro anos. Classe média. 

Mora em São Paulo, num condomínio fechado. Do condomínio, vai de carro para a escola privada. Da escola 

privada volta para casa. No fim de semana, fica dentro do seu condomínio ou vai para outros condomínios, 

de casas ou prédios, cercados por muros ou grades, com guaritas e porteiros. Ou vai a shoppings, onde chega 

pelo estacionamento, de onde sai pelo estacionamento. Desloca-se apenas de carro, bem presa na cadeirinha, 

protegida atrás de janelas fechadas, vidros escurecidos com insulfilm. De muro em muro, a criança passou 

os primeiros quatro anos de vida sem pisar na rua, a não ser por breves e arriscados instantes. E apenas 

quando a rua não pôde ser evitada. E apenas como percurso rápido, temeroso, entre um muro e outro. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2015/06/22/opinion/1434983312_399365.htm 


