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6. Projeto integrador 

Título: Territorialidade e povos indígenas originários 

Tema Identidade sociocultural dos povos originários locais 

Problema central 
enfrentado 

O modo de vida e o direito à territorialidade de moradores da comunidade indígena como 
forma de reprodução social do grupo e de manutenção de sua cultura. 

Produto final Trabalho de pesquisa 

Justificativa 

Os projetos integradores são oportunidades de aprendizagens significativas, uma vez que 

integram mais componentes curriculares em torno de uma temática relevante e desafiadora. 

Ao longo do 1º bimestre, os alunos aprofundaram a discussão sobre o conceito de território, 

o processo de formação territorial e os conflitos de territorialidades que se estabeleceram no Brasil 

desde a colonização e que existem até os dias atuais.  

A proposta deste projeto integrador é aprimorar os estudos sobre a forma específica de 

apropriação e territorialidade do espaço pelos descendentes de povos originários. Os alunos serão 

estimulados a perceber que é possível ampliar a compreensão do objeto ou do fenômeno a ser 

estudado ao trabalhá-lo de forma integrada com os componentes curriculares de Geografia (território 

e territorialidades), História (povos indígenas originários do atual território brasileiro e seus hábitos 

culturais e sociais) e Língua Portuguesa (planejamento de pesquisa e produção de entrevistas).  

Competências gerais desenvolvidas 

• Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

• Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral, visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, 
visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 
científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

• Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

Objetivos 

• Identificar os distintos usos do espaço pelos distintos grupos sociais. 

• Reconstituir, com base na história oral e na pesquisa de outras fontes, a luta das 
comunidades pela defesa de seu território. 

• Identificar os principais aportes culturais dos povos indígenas na região. 
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• Desenvolver estratégias de elaboração e confecção de textos orais e visuais para a 
divulgação na comunidade escolar. 

Habilidades em foco 

Componentes 
curriculares 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Geografia 
Ideias e concepções sobre a 
formação territorial do Brasil 

(EF07GE01) Avaliar, por meio de exemplos extraídos dos meios de 
comunicação, ideias e estereótipos acerca das paisagens e da 
formação territorial do Brasil. 

(EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos e 
populacionais na formação socioeconômica e territorial do Brasil, 
compreendendo os conflitos e as tensões históricas e 
contemporâneas. 

História 

A estruturação dos 
vice-reinos nas Américas 
 
Resistências indígenas, 
invasões e expansão na 
América portuguesa  

(EF07HI10) Analisar, com base em documentos históricos, diferentes 
interpretações sobre as dinâmicas das sociedades americanas no 
período colonial. 

(EF07HI11) Analisar a formação histórico-geográfica do território da 
América portuguesa por meio de mapas históricos. 

(EF07HI12) Identificar a distribuição territorial da população brasileira 
em diferentes épocas, considerando a diversidade étnico-racial e 
étnico-cultural (indígena, africana, europeia e asiática). 

Língua 
Portuguesa 

Estratégias de produção: 
planejamento de textos 
argumentativos e 
apreciativos 

(EF67LP11) Planejar resenhas, vlogs, vídeos e podcasts variados, e 
textos e vídeos de apresentação e apreciação próprios das culturas 
juvenis (algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, e-zines, 
gameplay, detonado etc.), dentre outros, tendo em vista as condições 
de produção do texto – objetivo, leitores/espectadores, veículos e 
mídia de circulação etc. –, a partir da escolha de uma produção ou 
evento cultural para analisar – livro, filme, série, game, canção, 
videoclipe, fanclipe, show, saraus, slams etc. – da busca de 
informação sobre a produção ou evento escolhido, da síntese de 
informações sobre a obra/evento e do elenco/seleção de aspectos, 
elementos ou recursos que possam ser destacados positiva ou 
negativamente ou da roteirização do passo a passo do game para 
posterior gravação dos vídeos. 

Textualização de textos 
argumentativos e 
apreciativos  

(EF67LP12) Produzir resenhas críticas, vlogs, vídeos, podcasts 
variados e produções e gêneros próprios das culturas juvenis 
(algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, e-zines, gameplay, 
detonado etc.), que apresentem/descrevam e/ou avaliem produções 
culturais (livro, filme, série, game, canção, disco, videoclipe etc.) ou 
evento (show, sarau, slam etc.), tendo em vista o contexto de 
produção dado, as características do gênero, os recursos das mídias 
envolvidas e a textualização adequada dos textos e/ou produções. 

Planejamento e produção de 
entrevistas orais 

(EF67LP14) Definir o contexto de produção da entrevista (objetivos, o 
que se pretende conseguir, porque aquele entrevistado etc.), levantar 
informações sobre o entrevistado e sobre o acontecimento ou tema 
em questão, preparar o roteiro de perguntar e realizar entrevista oral 
com envolvidos ou especialistas relacionados com o fato noticiado ou 
com o tema em pauta, usando roteiro previamente elaborado e 
formulando outras perguntas a partir das respostas dadas e, quando 
for o caso, selecionar partes, transcrever e proceder a uma edição 
escrita do texto, adequando-o a seu contexto de publicação, à 
construção composicional do gênero e garantindo a relevância das 
informações mantidas e a continuidade temática. 
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Duração 

Ao longo do 1o bimestre, de acordo com o cronograma das aulas de Geografia, História e 

Língua Portuguesa e com o envolvimento de cada um desses componentes curriculares com o projeto. 

Material necessário 

• Computadores com acesso à internet para pesquisa, produção de canais de divulgação e 
edição de vídeos 

• Projetor para exibição de filmes, se disponível 

• Impressora 

• Lousa e giz/caneta 

• Papel sulfite e cartolina  

• Caderno, lápis, lápis de cor, canetinha, régua, tesoura e cola 

Desenvolvimento 

Inicialmente, alinhe, com os professores de História e de Língua Portuguesa, os principais 

aspectos do desenvolvimento do projeto integrador, tais como apresentação aos alunos, 

direcionamento das atividades, prazos e finalização. Se possível, em conjunto com esses professores, 

desenvolva um roteiro das ações contidas no projeto para que os alunos compreendam melhor as 

etapas. Disponibilize o roteiro em um canal (por exemplo, um blog) ou em um suporte (por exemplo, 

um mural) que permita a livre consulta pelos alunos. Isso servirá de apoio para a comunicação entre 

os alunos durante o desenvolvimento das ações, consistindo em uma forma de socialização de 

informações, de conhecimentos, de troca de experiências e de integração. 

Etapa 1 – Apresentação da proposta, da abordagem temática e de conceitos e discussão em 

sala 

O objetivo da primeira etapa do projeto é ampliar o conhecimento dos alunos sobre os 

conceitos e processos pertinentes à formação territorial brasileira. Assim, o primeiro momento do 

projeto é a fase de discussão teórica. Teoria e prática são as duas faces para a construção do 

conhecimento, e ambas devem ser trabalhadas com os alunos.  

Por meio de aulas expositivas e dialógicas, apresente a temática do projeto integrador aos 

alunos, abordando fatos históricos e geográficos relevantes e discutindo conceitos. Para tratar da 

definição de território e territorialidades, retome as considerações sobre o filme Narradores de Javé, 

realizadas no início do bimestre.  
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Etapa 2 – Organização e realização da pesquisa 

Elabore, previamente, uma lista com povos originários indígenas, se possível, dê preferência 

às comunidades que existem no estado onde se localiza a escola; caso pertençam a alguma 

comunidade indígena, eleja outras no mesmo estado.  

Nessa etapa, solicite aos alunos que se organizem em grupos de até cinco integrantes para 

realizar a preparação da pesquisa. Proponha aos grupos que, inicialmente, pesquisem a colonização 

do Brasil, com ênfase na relação dos colonizadores com os povos originários brasileiros. Com base no 

resultado dessa pesquisa, pergunte aos alunos se têm conhecimento da existência de grupos ou 

comunidades indígenas na região.  

Em seguida, apresente a lista das comunidades indígenas e peça que cada grupo escolha uma 

delas para desenvolver o projeto integrador.  

Oriente os grupos a fazer a pesquisa contextualizando a comunidade em análise, ou seja, 

investigando os fatos históricos e os atuais da comunidade, seus aspectos sociais e econômicos, bem 

como os dados geográficos do território habitado, etc. Nessa etapa, é importante auxiliar os grupos na 

delimitação do tema da pesquisa e orientá-los a registrar corretamente as informações. Indique 

também como fontes livros, reportagens e sites com conteúdo confiável, caso do site Povos Indígenas 

no Brasil Mirim (disponível em <https://mirim.org/pt-br>. Acesso em: 20 out. 2018), que traz 

informações sobre o modo de vida indígena em uma linguagem próxima à dos adolescentes. Além 

dele, há o site Terras Indígenas no Brasil (disponível em: <https://terrasindigenas.org.br>. Acesso em: 

20 out. 2018), que traz um mapa com a localização das terras indígenas demarcadas no país, além de 

outros dados pertinentes ao trabalho.  

Se possível, realize essa etapa do projeto na biblioteca ou no laboratório de informática da 

escola, utilizando os recursos disponíveis. Alinhe com o professor de História a possibilidade de ele 

auxiliar os alunos na resolução de dúvidas e de questões relativas à história das comunidades 

indígenas.  

Etapa 3 – Produção dos meios para a divulgação e a apresentação da pesquisa 

A terceira e última etapa do projeto consiste no tratamento e no estudo dos dados 

pesquisados e no aprofundamento da questão que norteia o trabalho: a análise do modo de vida e da 

territorialidade de uma comunidade indígena. Oriente os grupos a reunir os resultados da pesquisa 

para criar um conteúdo a ser divulgado por meio dos recursos disponíveis, que podem ser virtuais 

(blogs, vlogs, site da escola, etc.) ou físicos (murais, revistas, etc.).  

O conteúdo deve contemplar aspectos da discussão sobre a relação entre sociedade e 

territorialidade dos grupos tradicionais (no caso, da comunidade indígena que é objeto do estudo). 

Nessa etapa, combine com o professor de Língua Portuguesa o auxílio aos alunos no desenvolvimento 

do conteúdo de acordo com o canal de divulgação escolhido pelo grupo. 

https://mirim.org/pt-br
https://terrasindigenas.org.br/
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Marque uma data de apresentação para que os grupos possam compartilhar com os colegas 

os conteúdos produzidos por eles. Conduza as apresentações e discussões de modo a reforçar todo o 

conteúdo desenvolvido, ressaltando as novidades trazidas pelos grupos sobre a comunidade 

investigada.  

Por fim, os grupos podem produzir fôlderes de divulgação dos canais para compartilhar o 

resultado das pesquisas com outras turmas. Caso a escola tenha um projeto de Mostra Cultural e 

Científica, aproveite a oportunidade para expor os resultados do projeto para toda a comunidade 

escolar. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

É muito importante que os alunos conheçam previamente os critérios que serão avaliados. Por 

essa razão, logo no início do projeto, esclareça como será computada a nota para cada uma das etapas 

do projeto. 

Em cada uma dessas etapas, proponha aos alunos uma autoavaliação com as seguintes 

perguntas: “O que eu aprendi nesta etapa do projeto?”, “Quais atividades eu mudaria? Por quê?” e 

“Quais atividades eu manteria? Por quê?”. A autoavaliação possibilita aos alunos dimensionar as 

distintas aprendizagens adquiridas durante o desenvolvimento das ações realizadas no trabalho 

proposto. 

Durante as etapas, observe a participação e o envolvimento dos alunos, oferecendo pequenos 

feedbacks e indicando a eles os aspectos que podem melhorar. Além disso, cada aluno pode ser 

avaliado individualmente no decorrer do projeto.  

Considere também os seguintes pontos para a avaliação: roteiro prévio de pesquisa, 

elaboração dos canais de divulgação do trabalho e apresentação do trabalho em sala. 

Para saber mais – Aprofundamento para o professor 

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Povos indígenas no Brasil mirim. Disponível em: 

<https://mirim.org/pt-br>. Acesso em: 2 out. 2018. 

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Terras indígenas no Brasil. Disponível em: 

<https://terrasindigenas.org.br>. Acesso em: 2 out. 2018. 

https://mirim.org/pt-br
https://terrasindigenas.org.br/

