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Atividade 2 – Compreender o privilégio A 
 
Tipo/método de atividade:  Método cognitivo – (Auto-) conhecimento 

Objetivo de aprendizagem:  
O participante será capaz de identificar e compreender a influência da cultura, idade, sexo, religião e 
classe social na identidade, necessidades e emoções na vida de alguém e como isso pode ser uma 
vantagem ou desvantagem num determinado momento ou lugar.  

O privilégio é um elemento-chave na perpetuação de sistemas opressivos; “Um direito, favor ou 
imunidade, concedido a um indivíduo ou grupo e negado a outro”. 

Especificidades: Atividade individual, mas também pode ser realizada em grupo na parte de reflexão. 
Os formandos podem examinar a lista de privilégios sozinhos e depois em grupo refletir sobre a sua 
experiência durante a atividade. 

Duração: 1 hora 

Material necessário: “A lista de privilégios” (Questionário and pdf para imprimir) 
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Informações úteis para o formador: 

Em primeiro lugar, explique aos participantes o que é um privilégio. Em seguida, oriente-os sobre 
como percorrer a lista de privilégios. Ao terminar a lista, convide-os a escrever as reflexões num diário 
de aprendizagem.  
Em seguida, reúna-os em grupo para partilharem a sua experiência usando as Perguntas para 
reflexão. 
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Instruções: 

Verá uma lista de afirmações de privilégios. Se não se identificar com a afirmação ou sentir que não 
é verdadeira com base na sua experiência, irá clicar nela, significando que não se identifica com esse 
privilégio específico.  

Propõe-se que trabalhe em grupo depois de marcar todas as suas respostas. (2 ou mais pessoas para 
ver as diferenças entre as suas respostas). 

 
AFIRMAÇÕES DE PRIVILÉGIOS: 
1. O líder do meu país também é uma pessoa do meu grupo racial.  
2. Quando estou com raiva ou emocional, as pessoas não descartam as minhas opiniões como 
sintomas de “aquele momento do mês”. 
3. Quando vou às compras, consigo encontrar facilmente roupas que se ajustam ao meu tamanho e 
forma.  
4. Em público, posso beijar e dar as mãos à pessoa com quem namoro sem medo de gozo ou 
violência.  
5. Quando vou às compras, posso ter quase a certeza de que os funcionários ou a segurança não 
me irão seguir.  
6. Ao expressar a minha opinião, não sou automaticamente considerado um porta-voz da minha 
raça. 
7. A maioria dos feriados religiosos e culturais celebrados pela minha família são reconhecidos com 
dias de folga do trabalho ou da escola. 
8. Posso facilmente encontrar produtos para o cabelo e pessoas que sabem como pentear o meu 
cabelo. 
9. Posso facilmente comprar cartões comemorativos que representem o meu relacionamento com 
o meu outro significativo. 
10. Quando alguém está a tentar descrever-me, não mencionam a minha raça. 
11. Na minha família, é normal obter um diploma universitário. 
12. Se vou sair para jantar com amigos, não me preocupo se o prédio será acessível para mim. 
13. Posso ter a certeza que quando eu participar num evento, haverá pessoas da minha raça lá. 
14. Quando afirmo a minha opinião com veemência, as pessoas veem-na como assertiva, em vez de 
agressiva. 
15. As pessoas não fazem suposições sobre a minha ética de trabalho ou inteligência com base no 
tamanho do meu corpo. 
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16. Em geral, posso (sem muitas dificuldades) fazer as coisas que os meus amigos querem fazer 
para me divertir. 
17. Quando estou com outros da minha raça, as pessoas não pensam que nos estamos a segregar. 
18. Posso escolher o estilo de vestido com que me sinto confortável e que mais reflita a minha 
identidade, e sei que não serei visto em público. 
19. Não me preocupo em andar sozinho à noite. 
20. As pessoas não fazem suposições sobre minha inteligência com base no meu estilo de falar. 
21. Ao assistir a aulas ou outros eventos, não preciso de me preocupar em ter um intérprete 
presente para compreender ou participar. 
22. Se for parado por um polícia, posso ter a certeza de que não fui destacado por causa da minha 
raça. 
23. Posso reservar um voo, ir ao cinema, andar de carro e não me preocupar se haverá um assento 
que possa me acomodar. 
24. As pessoas presumem que fui admitido na escola ou contratado com base nas minhas 
credenciais, e não na minha raça ou sexo. 
25. Quando era criança, eu podia usar giz de cera da “cor da pele” para colorir a minha família e 
fazer com que correspondesse à cor de nossa pele. 
26. O meu profissionalismo nunca é questionado por causa da minha idade. 
27. Posso-me sentir confortável a falar sobre a minha cultura sem sentir que serei julgadod.  
 
 
Questões para reflexão:  
 

● Como se sentiu ao realizar esta atividade? 
● Como foi considerar o número de não privilégios (não identifica respostas)? 
● Como foi perceber a falta de privilégios de outras pessoas no seu grupo enquanto para si as 

mesmas afirmações existem como privilégios? (caso tenha trabalhado em grupo) 
● Qual é a sensação de ter ou não certos privilégios? 
● O que é que privilégio significa para si? Como é que isso o afeta? 

 


