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RECURSO 15
Atividade sobre situações de conflito e discriminação
O que você faz?
Situação 1
É hora do almoço. Duas meninas e três meninos estão sentados em um
banco no pátio da escola. Eles estão conversando e ouvindo música. Então,
dois meninos chegam ao pátio da escola. No momento em que caminham,
um garoto e uma garota do grupo gritam para eles: “Mariquinhas imundos!”
e “Vão embora!” Todos do grupo dão risada dos meninos. Os meninos vão
embora irritados. Você está ali, por acaso, com um amigo e ouve os meninos
gritando.
O que você faz?

Situação 2
Você visita uma mesquita em seu bairro com sua classe. Você é recebido
pelo imã. O imã conta algo sobre o edifício e responde questões sobre o Islã.
Depois de uma xícara de chá e um lanche vocês vão embora e depois da aula
vai para casa. Quando você chega à sua casa vê as novas mensagens do seu
grupo do WhatsApp. Um dos seus colegas tem pais de origem marroquina.

»

“Pff. Hoje foi a maior perda de tempo. Por causa desses marroquinos, há
menos empregos para nós e nos encontramos em uma situação de crise. Só o
que eles fazem fazer é beber chá e comer…”

...............................................................................................................

«

“Eu concordo! E também usam o lenço de cabeça que me irrita muito!”

...............................................................................................................

»

“Eu acho que é hora de eles se ajustarem mais a nós!”

...............................................................................................................

«

“Bando de ladrões e criminosos que fingem ser muito corajosos…”

...............................................................................................................

O que você faz?
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Situação 3
Uma garota está na fila na cafeteria da escola para comprar um sanduíche.
Um grupo de meninos atrás dela na fila está zombando dela e fazendo sons
de bombas explosivas. Em um momento, um dos meninos puxa o véu dela
fazendo com que a menina caia no chão. Os outros meninos dão risada. A
menina fica furiosa, levanta-se e pergunta quem fez isso. Os meninos negam.
Você está bem trás na fila e viu tudo.
O que você faz?

Situação 4
Durante o Campeonato Mundial de Futebol, você assiste a uma partida da
seleção nacional na cantina da escola. Você está sentado com os seus colegas
de classe e todos observam a partida emocionante. Um dos meninos não
está feliz com o árbitro e fica constantemente comentando. Depois de outro
apito, ele grita em voz alta: “Que judeu sujo, ele assobia sem motivo! Uma
verdadeira ação dos judeus a desse árbitro”. Você está sentado perto do
menino e ouve tudo o que ele diz. Você também sabe que há um menino
judeu na cantina que pode ouvir tudo isso também.
O que você faz?

Situação 5
É hora do almoço. Você entra no pátio da escola e vê dois meninos e uma
menina jogando a mochila de outra garota. A garota está irritada e pede-lhes
que parem, mas eles não param. Eles esvaziam a mochila da garota e pisam
nos seus pertences. Ela parece estar com muito medo.
O que você faz?

Situação 6
Você está trabalhando em uma tarefa com um grupo de estudantes na sala
de aula. Por um momento, o professor sai da aula e, imediatamente, um
menino se levanta e escreve em letras grandes na lousa: “Todos os imigrantes
têm que voltar para seus próprios países!” Ele retorna rapidamente à sua
mesa e finge que nada aconteceu. O professor volta para a sala de aula e olha
o texto escrito na lousa.
O que você faz?
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