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7. Projeto integrador 

Esta proposta de projeto integrador envolvendo os componentes curriculares de História e 

Língua Portuguesa, intitulado “A presença e a resistência indígena”, relaciona-se ao objeto de 

conhecimento e à habilidade desenvolvidos no capítulo 5. Desse modo, é possível colocar o projeto 

em prática durante a segunda ou terceira semana do 2º bimestre.  

Nos últimos anos, a historiografia brasileira tem dado especial atenção ao uso de novas 

fontes e ao estudo de temáticas que até bem pouco tempo estavam à margem dos principais temas 

abordados por uma historiografia mundial de caráter hegemônico. Sob essa perspectiva, temáticas 

relacionadas à religião, à família e à pluralidade cultural vêm sendo sistematicamente incorporadas à 

história. Esse processo se dá, principalmente, porque se entende que a história não pode ser 

uníssona. Ao contrário, a história precisa considerar diferentes perspectivas e ouvir todos os sujeitos 

históricos.  

Com base nesse novo enfoque da historiografia brasileira, o projeto integrador aqui proposto 

visa permitir que o aluno reflita e questione a ideia que vitimiza e desqualifica a atuação indígena 

dentro do processo de colonização do Brasil. Tradicionalmente, a história tende a afirmar que povos 

indígenas foram dominados e assimilados pela cultura dominante. Contudo, hoje, novos estudos 

consideram a importância da integração desses povos na dinâmica colonial como grupos sociais 

ativos. Esse reconhecimento é relevante principalmente porque confere visibilidade à história e 

memória desses povos.  

Hoje, é possível citar diferentes exemplos que marcam o protagonismo desses povos durante 

a execução do projeto colonizador. Entre eles, destacam-se a sanção de leis que controlavam e 

regiam as relações entre colonos e indígenas e a própria resistência dos indígenas a partir de práticas 

de acomodação, colaboração e cooptação. Por vezes, o indígena se aliou aos europeus para defender 

sua terra e sua cultura ou contribuiu com expedições europeias de reconhecimento territorial 

trocando seu conhecimento por proteção contra grupos inimigos.  

Com essa perspectiva historiográfica em vista, este projeto pretende levar o aluno a 

pesquisar a presença indígena no bairro, cidade ou região em que a escola está situada. Nos casos 

em que ainda há a presença de grupos indígenas, o aluno terá a oportunidade de entender também 

o processo de resistência dessa população.  

Além de integrar componentes curriculares de História e Língua Portuguesa, este projeto 

permite o trabalho com os temas contemporâneos Diversidade cultural e Educação das relações 

étnico-raciais e ensino de história e de cultura afro-brasileira, africana e indígena; e Educação em 

direitos humanos.  
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Título: “A presença e resistência indígena” 

Tema História da resistência indígena no Brasil 

Problema central 
enfrentado 

Investigar a presença indígena no bairro, na cidade ou na região em que a escola está inserida.  

Produto final 
Um blog contendo informações sobre a presença indígena no passado e a resistência dessa 
população na localidade.  

 

Justificativa 

Esta proposta de projeto integrador entre os componentes de História e Língua Portuguesa, 

relacionado aos objetos de conhecimento e às habilidades previstos na BNCC, tem como objetivo 

central identificar a presença e a resistência indígena na área em que a escola está inserida. O aluno 

deverá elaborar pesquisas de cunho qualitativo e quantitativo, cruzando informações culturais, 

demográficas e históricas. Por fim, deverá também interpretar essas informações e representá-las 

em um blog.  

O aluno deverá, inicialmente, identificar se há ou houve população indígena na área em que 

a escola se localiza. Se houver a confirmação de que, no passado, havia uma população indígena mas 

que nos dias atuais não existe mais, o aluno deverá entender o processo de exclusão dessa 

população, respondendo a questionamentos como: “Essa população foi deslocada, dizimada ou 

marginalizada?”; “Em que período isso ocorreu?”; “Como se deu esse processo?”; “Quais as 

motivações para que esse processo tenha ocorrido?”.  

No entanto, se houver a constatação de que ainda há a presença indígena na área em que a 

escola se situa, o aluno deverá entender o processo de contato entre os indígenas e os não 

indígenas, procurando responder a questionamentos como: “Essa população sempre esteve aqui?”; 

“Foi deslocada ou migrou para esta região?”; “Como se deu o processo de deslocamento ou de 

migração?”; “Como essa população vive atualmente?”; “Como tem sido o contato com os não 

indígenas?”.  

É aconselhável que o aluno tenha disponíveis para pesquisa uma literatura sobre o tema 

produzida por não indígenas e materiais produzidos por indígenas (textos escritos e audiovisual).  

Por fim, o aluno será desafiado a elaborar um blog contendo informações relevantes sobre a 

presença e a resistência indígena na região onde a escola está situada.  

O local, o dia e a hora da apresentação devem ser previamente acordados com a direção da 

escola e a coordenação pedagógica.  
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Competências gerais desenvolvidas 

• Compreensão sobre a resistência indígena na sociedade contemporânea.  

• Valorização da história e das culturas indígenas.  

• Reconhecimento da historiografia indígena.  

• Comunicação em diferentes linguagens. 

• Capacitação para argumentar com base em fatos, dados e informações.  

• Cooperação para trabalhos em grupo.  

 

Objetivos 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

História 

A conquista da América e as 
formas de organização 
política dos indígenas e 
europeus: conflitos, 
dominação e conciliação 

Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para 
as populações ameríndias e identificar as formas de resistência. 
(EF07HI09) 

Língua 
portuguesa 

Textualização 

Produzir e publicar notícias, fotodenúncias, fotorreportagens, 
reportagens, reportagens multimidiáticas, infográficos, podcasts 
noticiosos, entrevistas, cartas de leitor, comentários, artigos de opinião 
de interesse local ou global, textos de apresentação e apreciação de 
produção cultural – resenhas e outros próprios das formas de expressão 
das culturas juvenis, tais como vlogs e podcasts culturais, gameplay, 
detonado etc. – e cartazes, anúncios, propagandas, spots, jingles de 
campanhas sociais, dentre outros em várias mídias, vivenciando de 
forma significativa o papel de repórter, de comentador, de analista, de 
crítico, de editor ou articulista, de booktuber, de vlogger (vlogueiro) 
etc., como forma de compreender as condições de produção que 
envolvem a circulação desses textos e poder participar e vislumbrar 
possibilidades de participação nas práticas de linguagem do campo 
jornalístico e do campo midiático de forma ética e responsável, levando-
se em consideração o contexto da Web 2.0, que amplia a possibilidade 
de circulação desses textos e “funde” os papéis de leitor e autor, de 
consumidor e produtor. (EF69LP06) 

Revisão/edição de texto 
informativo e opinativo 

Revisar/editar o texto produzido – notícia, reportagem, resenha, artigo 
de opinião, dentre outros –, tendo em vista sua adequação ao contexto 
de produção, a mídia em questão, características do gênero, aspectos 
relativos à textualidade, a relação entre as diferentes semioses, a 
formatação e uso adequado das ferramentas de edição (de texto, foto, 
áudio e vídeo, dependendo do caso) e adequação à norma culta. 
(EF69LP08) 
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Duração 

Duas semanas letivas, englobando três aulas de História e três aulas de Língua Portuguesa.  

Material necessário 

A lista do material necessário para o desenvolvimento deste projeto integrador pode variar 

conforme a disponibilidade desses materiais na escola. A lista a seguir está relacionada à sugestão de 

apresentação que este projeto propõe. Entretanto, nada impede que o professor e o aluno decidam 

fazer uma apresentação totalmente diferente em relação à sugerida, variando, assim, a lista de 

material necessário.  

Sugestão de material: 

• Livros, artigos, vídeos e outros recursos impressos e digitais sobre a história e a cultura 
indígena.  

• Computador com acesso à internet.  

 

Perfil do professor coordenador do projeto 

Os professores coordenadores do projeto devem ministrar aulas de História e Língua 

Portuguesa em uma mesma turma do 7º ano do Ensino Fundamental. Além disso, necessitam 

conhecer a história e a cultura local, bem como ter conhecimentos sobre historiografia indígena e 

habilidades digitais.  

Desenvolvimento 

O projeto será desenvolvido em duas semanas letivas, englobando três aulas de História e 

três aulas de Português. 

Etapa 1 – Exposição conceitual e sensibilização da turma  

1ª aula (História): 

Converse com a turma sobre essa nova vertente da historiografia, que considera a história e 

a memória da população indígena, tentando entender o protagonismo indígena nas dinâmicas 

internas ao processo de colonização e a resistência dessa população ao longo dos séculos.  

Aponte para a turma que diversos povos indígenas também estão registrando suas histórias 

e culturas. Atualmente há uma grande quantidade de textos literários, livros didáticos e vídeos 

produzidos pelos indígenas. Caso seja possível, apresente um curta-metragem que tenha sido 

produzido por indígenas. São sugeridos alguns recursos didáticos e de consulta na seção Para saber 

deste projeto integrador.  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 7º ano 

2º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Antes de finalizar a aula, explique à turma que durante duas semanas vocês irão desenvolver 

um projeto integrado ao componente curricular Língua Portuguesa, em que poderão aprofundar as 

questões tratadas nessa aula. Sinalize à turma que o resultado do trabalho deverá ser publicado em 

um blog.  

2ª aula (Língua Portuguesa):  

Apresente para a turma as características de um blog. Caso seja possível, ministre esta aula 

no laboratório de informática ou na própria sala, mas com o auxílio de um computador.  

Explique ao aluno que um blog é composto por diferentes recursos textuais e imagéticos. 

Visitem blogs previamente selecionados. O objetivo central desta aula é que o aluno se familiarize 

com esse dispositivo. 

Caso haja oportunidade, inicie o cadastro do aluno em algum blog, para que nas aulas 

seguintes a turma possa iniciar o upload das informações que forem sendo pesquisadas.  

 

Etapa 2 – Pesquisando e selecionando os dados 

3ª aula (História): 

Previamente, os professores envolvidos neste projeto devem ter definido qual a abrangência 

da pesquisa. Para isso, devem ter identificado traços de presença indígena na área em que a escola 

está em inserida. Os indígenas, historicamente, habitavam toda a faixa litorânea do Brasil. Com o 

avanço do processo de colonização, a população indígena foi se deslocando para o interior do 

território. De modo que, historicamente, todas as regiões brasileiras possuem traços da presença 

indígena.  

Nesta aula, contextualize a área de abrangência da pesquisa, delimitando se o aluno 

pesquisará traços da presença indígena no bairro, na cidade, no estado ou na região em que está 

localizada a escola.  

Disponibilize material de pesquisa para o aluno (livros e artigos impressos e digitais, vídeos, 

áudios, etc.).  

Solicite que a turma continue as pesquisas em casa, de modo que na próxima aula de Língua 

Portuguesa, o grupo possa iniciar a reflexão sobre o material pesquisado.  

 

4ª aula (Língua Portuguesa):  

Previamente, selecione um texto que deverá ser analisado e interpretado em grupo, na sala de 

aula, para que sirva de modelo com relação ao restante do material pesquisado. É aconselhável que 

todos, coletivamente, elaborem uma resenha sobre o texto e façam o upload dessa resenha no blog.  
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Aproveite o momento para explicar para a turma que todo texto consultado ou postado na 

rede deve conter a fonte, conferindo credibilidade à informação.  

Além disso, é importante compartilhar com o aluno que nem todos os recursos pesquisados 

podem ser repostados no blog, pois em alguns casos a republicação pode ferir os princípios de 

direito autoral. Com isso, reafirme a importância de identificar as fontes quando divulgamos uma 

informação.  

Converse com a turma também sobre que, no caso de publicação de fotos e vídeos, é 

importante adquirir a concessão de uso da imagem ou do vídeo.  

Ao final da aula, o aluno deve ter iniciado as postagens no blog. Solicite que ele continue suas 

postagens em casa e informe que as novas publicações serão avaliadas pelo professor de História, na 

próxima aula.  

5ª aula (História):  

Antes da aula, faça uma visita nos blogs da turma para ter uma ideia de como anda o 

trabalho, de modo que, durante a aula, possa orientar melhor o aluno.  

Na aula, verifique as últimas postagens feitas pelo aluno, analisando se o objetivo central do 

projeto – a identificação da presença e da resistência indígena na região – está sendo contemplado. 

Para isso, o aluno deve ter sido capaz de identificar, selecionar, postar e interpretar textos e imagens 

que ratificam a presença e a resistência indígena na região, respondendo às questões norteadoras 

que constam no item Justificativa deste projeto.  

6ª aula (Língua Portuguesa):  

Para o fechamento deste projeto, prepare a turma para compartilhar o blog com a 

comunidade escolar. Organizem coletivamente uma estratégia para a divulgação do blog, ou seja, 

uma campanha para que o restante da comunidade escolar conheça o projeto e possa se interessar 

por acompanhar o trabalho desenvolvido até aqui.  

O ideal é que haja engajamento do grupo na organização dessa campanha de divulgação do 

blog. Para isso, todos deverão elaborar pequenos textos escritos ou visuais apresentando e 

informando o endereço de rede (URL) do blog. 

 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Os professores das disciplinas de História e Língua Portuguesa, envolvidas neste projeto 

integrador, podem incluí-lo no conjunto de instrumentos de avaliação formativa que programarem 

para o 2º bimestre letivo.  
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Nesse caso, eles precisam estar atentos para o registro da participação efetiva de cada aluno 

nas duas etapas – “Exposição conceitual e sensibilização da turma” e “Pesquisando e selecionando os 

dados” – e estabelecer previamente os critérios de avaliação.  

Por outro lado, contemplando a dimensão autoavaliativa necessária ao aperfeiçoamento 

contínuo de seu trabalho, os docentes necessitam registrar todos as etapas de implementação do 

projeto e, ao final, elaborar um relatório sintético da experiência, destacando os pontos negativos e 

positivos e possíveis alterações, inclusões ou adaptações de atividades para uma futura reedição do 

projeto. 
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