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Um Reino Unido (direção de Amma Asant. Diamond Films, 2016. DVD. 111 min.) é um filme 

também baseado em acontecimentos reais no território que hoje reconhecemos como Botsuana.  

A história mostra os impactos da política de apartheid promovida pela Inglaterra. 

A coleção História geral da África em português, organizada com apoio da Unesco, 

atualmente, é o material mais completo e mais bem sistematizado sobre a história do continente 

africano (disponível em: <http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-

view/news/general_history_of_africa_collection_in_portuguese_pdf_only/>. Acesso em: 2 nov. 2018). 

 

6. Projeto integrador 

Título: Conhecendo países africanos por meio de mapas, filmes e jogos 

Tema Estudo dos diversos países que integram a África 

Problema central 
enfrentado 

Como conhecer mais sobre os países da África? 

Produto final Gincana cultural e esportiva sobre países do continente africano 

Justificativa 

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

integram mais de um componente curricular em torno de uma temática relevante e desafiadora.  

Entre os professores de Geografia, é bastante conhecida a frequente confusão dos alunos com 

relação à África como um continente e à nação sul-africana como um país. Embora esta seja uma 

situação lamentável e preocupante, esse equívoco, comum em muitas turmas de 8º ano, traz à luz a 

falta de aprofundamento sobre o continente africano por parte tanto da Geografia quanto da História. 

Apesar do grande avanço no campo da historiografia mundial sobre os povos originários que 

habitaram e ainda habitam diferentes regiões da África, muitos conteúdos e práticas escolares  

concentraram-se no estudo das diásporas africanas no sentido da migração forçada (e da escravização) 

para várias partes do mundo, mas tratam de maneira superficial os aspectos anteriores à colonização/ 

invasão europeia e ao imperialismo. Para iniciar as abordagens sobre esse continente, é importante 

evidenciar aos alunos que foi dele que a vida humana se espalhou pelo mundo.  

Mesmo após muitos anos da promulgação da Lei nº 10.639/2003, a constância e a abrangência 

das abordagens sobre a África e as populações afrodescendentes ainda carecem de atenção. Vale 

lembrar que essa lei não restringe os estudos sobre o continente africano apenas aos componentes 

curriculares de História e de Geografia. Mas aqui cabe uma pergunta: em quais outros componentes 

você já viu temas ligados ao estudo dos países africanos? Buscando uma via possível para a 

diversificação das práticas de trabalho pedagógico sobre essa temática, propõe-se um projeto 

integrador que relaciona os componentes curriculares Geografia, Artes e Educação Física. 

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-view/news/general_history_of_africa_collection_in_portuguese_pdf_only/
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-view/news/general_history_of_africa_collection_in_portuguese_pdf_only/
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A falta de visibilidade de temas relacionados ao continente na mídia, nas artes e, até mesmo, 

na esfera esportiva torna a familiarização com as informações desse espaço algo mais difícil aos 

alunos. E, não raro, as representações sobre muitos países africanos demonstram somente as 

situações de extrema dificuldade, como a pobreza e os conflitos bélicos. Não se trata , aqui, de 

tentar amenizar os problemas sociais e econômicos dos africanos, especialmente, em razão do 

reconhecimento de que grande parte desses problemas é herança do colonialismo em diferentes 

períodos e contextos, porém, é importante demonstrar aos alunos que há uma grande necessidade e 

capacidade de organização e desenvolvimento de muitos países. 

Considerando como um dos aspectos fundamentais no estudo do continente africano a 

problematização do regime do apartheid, sugere-se que esse projeto integrador seja desenvolvido 

com o apoio do filme Invictus (2009), pois a linguagem utilizada no filme, além de atrair o interesse 

dos alunos, demonstra, de maneira clara, o trabalho de reconstrução da sociedade sul-africana em 

bases de igualdade racial. Os valores ligados ao reconhecimento da formação de uma nação sob um 

certo território serão de grande importância na formação dos alunos. Assim como no filme, a prática 

de um esporte em equipe pode chegar a dimensões bem mais amplas que a simples competição.  

Destacamos que essa proposta, além do trabalho com diferentes habilidades, também se 

coaduna com pelo menos uma das competências específicas de cada componente curricular envolvido. 

Assim, importa destacar que, quanto às competências específicas do componente curricular 

Geografia estabelecidas pela BNCC, entre outras, este projeto integrador contempla:  

• Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias e 
pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito à 
biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de qualquer natureza. 

Quanto às competências específicas do componente curricular de Educação Física, destaca-se: 

• Identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e combater 
posicionamentos discriminatórios em relação às práticas corporais e aos seus participantes. 

Por fim, no que se refere às competências específicas de Artes, este projeto integrador promove: 

• Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais – especialmente aquelas 
manifestadas na arte e nas culturas que constituem a identidade brasileira –, sua 
tradição e manifestações contemporâneas, reelaborando-as nas criações em Arte. 

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. 

• Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais,  
e participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 
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• Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar 
e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os  
direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito 
local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, 
dos outros e do planeta. 

• Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 

Objetivos 

• Diferenciar a África como um continente e a nação sul-africana como um país. 

• Refletir sobre os aspectos socioeconômicos e culturais da população africana. 

• Relacionar arte e tecnologia. 
 

Habilidades em foco 

Componentes 
curriculares 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Geografia  

Corporações e organismos 
internacionais e do Brasil na 
ordem econômica mundial  

(EF08GE08) Analisar a situação do Brasil e de outros países da 
América Latina e da África, assim como da potência estadunidense  
na ordem mundial do pós-guerra. 

Identidades e 
interculturalidades regionais: 
Estados Unidos da América, 
América espanhola e 
portuguesa e África 

(EF08GE20) Analisar características de países e grupos de países  
da América e da África no que se refere aos aspectos populacionais, 
urbanos, políticos e econômicos, e discutir as desigualdades sociais  
e econômicas e as pressões sobre a natureza e suas riquezas  
(sua apropriação e valoração na produção e circulação), o que 
resulta na espoliação desses povos. 

Artes Arte e tecnologia 

(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e 
recursos digitais para acessar, apreciar, produzir, registrar e 
compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo, 
ético e responsável. 

Educação Física 

Esportes de rede/parede 
Esportes de campo e taco 
Esportes de invasão 
Esportes de combate  

(EF89EF03) Formular e utilizar estratégias para solucionar os 
desafios técnicos e táticos, tanto nos esportes de campo e taco, 
rede/parede, invasão e combate como nas modalidades esportivas 
escolhidas para praticar de forma específica. 

Duração 

Ao longo do 2º bimestre, de acordo com o cronograma das aulas de Geografia, de Arte e de 

Educação Física, considerando o envolvimento de cada um desses componentes curriculares com o 

projeto. Sugere-se, no mínimo, seis aulas de Geografia, seis aulas de Artes e oito aulas de Educação Física. 

Material necessário 

• DVD do filme Invictus (2009). 

• Atlas ou sites da internet para consulta às bandeiras de países africanos. 
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• Folhas brancas, papel pardo e cartolinas.  

• Câmeras filmadoras, que podem ser àquelas acopladas aos aparelhos celulares. 

• Lousa e giz/caneta. 

• Caderno, lápis, borracha, canetas coloridas, régua, tesoura, cola. 

Desenvolvimento 

Primeiramente, alinhe com os professores de Arte e de Educação Física os principais aspectos 

do desenvolvimento do projeto integração, tais como apresentação aos alunos, direcionamento das 

atividades, prazos e finalização.  

Etapa 1 – Apresentação do projeto e organização dos grupos 

Para a apresentação do projeto aos alunos, produza um roteiro das ações contidas no projeto, 

com vistas a aprimorar a compreensão das etapas. Distribua os roteiros impressos e explique como 

serão realizadas a filmagem e a gincana. Em todas as etapas, é importante permitir aos alunos a 

interação e a percepção da construção coletiva da qual vão participar. 

Na sequência, organize os alunos em seis grupos. Esclareça que, primeiramente, eles vão 

elaborar os cartazes que reproduzam as bandeiras de seis países africanos. 

Depois, junte três grupos (1, 2 e 3) para formar a Equipe A e os outros três (grupos 4, 5 e 6) 

para compor a Equipe B, de modo que formem dois times de rúgbi com vistas a reproduzir uma cena 

do filme Invictus (2009).  

Desse modo, cada grupo representará um país e cada equipe representará três países africanos. 

Etapa 2 – Definição dos países a serem representados e exibição do filme 

Nesta etapa, oriente os seis grupos a elaborar os cartazes contendo a bandeira e a figura 

do mapa político de seu território no tamanho de uma cartolina. Para que cada grande região do 

continente africano (norte, sul, oeste, leste e área central) seja representada, defina, com a participação 

dos alunos, um país de cada uma delas e a África do Sul, já que é onde se passa a história do filme.  

Os alunos deverão analisar quatro questões de cada país, a serem elaboradas em sala de 

aula. Auxilie-os a construir essas questões, de modo que abranjam os principais aspectos abordados 

no Livro do Estudante. Peça que façam o devido registro no caderno. 

Feito isso, exiba o filme Invictus para os alunos. 

Etapa 3 – Orientação das equipes e filmagem das cenas 

Nas aulas de Arte, o professor desse componente curricular deve orientar as Equipes A e B a 

definir uma cena de até cinco minutos para reproduzi-la, auxiliando-os a dividir as tarefas: alguns 

alunos cuidarão do figurino, outros do cenário, outros serão os atores e outros farão a filmagem, etc.  
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Etapa 4 – Conteúdo sobre rúgbi 

Nas aulas de Educação Física, o professor desse componente curricular precisa difundir entre 

os alunos as regras básicas do rúgbi e do futebol, bem como treiná-los. É importante garantir que as 

equipes sejam como os grupos, ou seja, equipes mistas, meninas e meninos jogam juntos. Como a 

familiaridade com o futebol é bem maior que com o rúgbi, é provável que sejam necessárias mais 

aulas sobre essa modalidade. 

Etapa 5 – Elaboração dos cartazes 

Depois de duas primeiras aulas de Geografia, em que os países a serem estudados foram 

escolhidos e as questões foram elaboradas, chegou a hora de confeccionar os cartazes com as 

bandeiras e os mapas políticos dos países. O material para consulta pode ser encontrado no Livro 

do Estudante. Relembre os alunos de que cada grupo representará um país e que cada equipe 

representará três países africanos. 

Etapa 6 – Finalização das filmagens 

Em mais duas aulas de Arte, os alunos devem finalizar as filmagens. 

Etapa 7 – Realização da gincana cultural e esportiva 

As regras do jogo podem ser alteradas de acordo com o consenso dos professores envolvidos 

e dos alunos, mas devem ser bem estabelecidas previamente. A ideia central é mobilizar os alunos a 

participar de maneira colaborativa nessa competição de teor cultural-curricular e esportivo. Essa 

gincana pode ser assistida por uma ou mais turmas da escola como torcida. 

Sugere-se que, em duas aulas de Educação Física, promovam-se três momentos. Primeiramente, 

os grupos apresentam as filmagens (em sala ou auditório) de suas cenas, e o professor de Arte 

avaliará esse trabalho, com pontuação ou não, critério a ser definido previamente. Em seguida, os 

alunos entram em quadra apresentando seus cartazes com a bandeira e o mapa de cada país, isso 

também pode gerar uma pontuação, se assim for estabelecido antecipadamente. Finalmente, deverá 

ocorrer a partida de rúgbi entre as duas equipes, entretanto, deve haver uma regra diferenciada 

nesse jogo: a cada “ensaio” ou “tento” (quando o jogador fixa a bola com a mão na área depois da 

linha do in-goal – pontuação de 5 pontos) feito por uma equipe, é preciso responder a uma pergunta 

de Geografia e, caso a equipe erre, perde 3 pontos. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Você poderá usar diferentes formas de avaliação, levando em conta a amplitude do projeto e 

sua esfera interdisciplinar. Para o acompanhamento do processo de aprendizagem deste projeto 

integrador, sugere-se o quadro a seguir. 
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Quadro de acompanhamento da aprendizagem  

Projeto Integrador “Conhecendo países africanos por meio de mapas, filmes e jogos”  

Nome do aluno: 

Aspectos avaliados 
[Cada professor define os critérios de avaliação] 

Parâmetros para verificação da aprendizagem 

Atingiu 
integralmente 

Atingiu 
parcialmente 

Atingiu com 
dificuldade 

Não 
atingiu 

Geografia 

     

     

     

Artes 

     

     

     

Educação Física 

     

     

     

Para saber mais – Aprofundamento para o professor 

BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei nº 9.394, de 20  

de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 

para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática 

“História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá outras providências. Diário Oficial da 

União, Poder Legislativo, Brasília (DF), 10 jan. 2003. Disponível em:  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm>. Acesso em: 2 nov. 2018. 

BRITO, Débora. Iniciativas isoladas garantem ensino da história e cultura da África. 

Agência Brasil, 28 maio 2018. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2018-05/iniciativas-isoladas-

garantem-ensino-da-historia-e-cultura-da-africa>. Acesso em: 2 nov. 2018. 

INVICTUS. Direção de Clint Eastwood. EUA: Warner Bros, 2009. DVD. 133min. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2018-05/iniciativas-isoladas-garantem-ensino-da-historia-e-cultura-da-africa
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2018-05/iniciativas-isoladas-garantem-ensino-da-historia-e-cultura-da-africa
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LIMA, Ludmylla Mendes. Para conhecer a literatura africana. Carta Educação, 6 mar. 

2014. Disponível em: <http://www.cartaeducacao.com.br/artigo/ 

paraconheceraliteraturaafricana/>. Acesso em: 2 nov. 2018. 

ONUBR – Nações Unidas no Brasil. A ONU e a África. Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/acao/africa/>. Acesso em: 2 nov. 2018. 

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 

Coleção história geral da África em português. Disponível em: 

<http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-

view/news/general_history_of_africa_collection_in_portuguese_pdf_only/>. Acesso 

em: 2 nov. 2018. 

http://www.cartaeducacao.com.br/artigo/paraconheceraliteraturaafricana/
http://www.cartaeducacao.com.br/artigo/paraconheceraliteraturaafricana/
https://nacoesunidas.org/acao/africa/
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-view/news/general_history_of_africa_collection_in_portuguese_pdf_only/
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-view/news/general_history_of_africa_collection_in_portuguese_pdf_only/

