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Sites 

O portal Geledés publica informações sobre questões relacionadas à mulher e à cultura negra 
brasileira. Disponível em: <https://www.geledes.org.br/tag/geledes-instituto-da-mulher-negra/>. 
Acesso em: 16 out. 2018.  

Filme 

Hoje é dia de Quilombo: vida e tradições de quem mora onde existiu Palmares. Disponível em: 
<https://globoplay.globo.com/v/6967582/>. Acesso em: 5 set. 2018.  

Quilombo. Direção de Carlos Diegues. Produção: CDK, Embrafilme e Gaumont. Brasil, 1985.  

Notícias 
relevantes 

Estamos num momento em que o racismo não é mais permitido. Vamos rebater. Disponível em: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/07/03/politica/1530647086_544200.html>. Acesso em: 16 
out. 2018.  
Nosso racismo é um crime perfeito. Disponível em: 
<https://www.revistaforum.com.br/mariafro/2011/11/20/kabengele-munanga-nosso-racismo-e-
um-crime-perfeito/>. Acesso em: 4 set. 2018. 
Zumbi é Palmares. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/11/20/opiniao/10.html>. Acesso em: 6 set. 2018. 

 

Artigos 
 Zumbi de Palmares: a afroresiliência. Disponível em: 
<http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/34903>. Acesso em: 4 
set. 2018. 

Livros 

 MACEDO, Aroldo; FAUSTINO, Oswaldo. Luana – as sementes de Zumbi. São Paulo: FTD, 2007. 
 SANTOS, Joel Rufino dos. Zumbi. São Paulo: Editora Global, 2006.  
 FRANÇA, Jean Marcel Carvalho. Três vezes Zumbi: a construção de um herói brasileiro. São Paulo: 
Editora Três Estrelas, 2012. 
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Vídeos 

Palestra da historiadora Laura de Mello e Souza no seminário “Atualidade de Sérgio Buarque de 
Holanda”, realizado pelo Instituto de Estudos Brasileiros, IEB/USP, entre 13 e 16 de setembro de 
2011. Disponível em: <https://achistorico.blogspot.com/2018/06/laura-de-mello-e-souza-
mineracao-e.html>. Acesso em: 1 set. 2018. 

Notícias 
relevantes 

 Mineração nos dias atuais e questões ambientais. Disponível em: 
<https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/maior-desastre-ambiental-do-brasil-tragedia-
de-mariana-deixou-19-mortos-20208009>. Acesso em: 4 set. 2018. 

Livros 

FURTADO, Júnia Ferreira. Chica da Silva e o contratador de diamantes. O outro lado do mito. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2003. 
SOUZA, Laura de Mello e. Desclassificados do ouro: a pobreza mineira no século XVIII. Rio de 
Janeiro: Edições Graal, 1982. 

Artigos 

PAIVA, Eduardo França. Bateias, carumbés, tabuleiros: mineração africana e mestiçagem no Novo 
Mundo. In: PAIVA, Eduardo França; ANASTASIA, Carla Maria Junho (Orgs.). O trabalho mestiço: 
maneiras de pensar e formas de viver – séculos XVI a XIX. São Paulo/Belo Horizonte: 
Annablume/PPGH-UFMG, 2002. p. 187-207. 

 

7. Projeto integrador 

Título: “Protagonismo negro na história – passado e presente” 

Tema O negro na sociedade brasileira 

Problema central 
enfrentado 

A escravidão terminou, mas deixou diversas marcas na sociedade. O racismo é um eles. Você 
sabe o que é racismo? 

Produto final 
Painéis ou murais sobre a temática do negro na sociedade brasileira e peça publicitária contra o 
racismo. 

https://www.geledes.org.br/tag/geledes-instituto-da-mulher-negra/
https://globoplay.globo.com/v/6967582/
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/07/03/politica/1530647086_544200.html
https://www.revistaforum.com.br/mariafro/2011/11/20/kabengele-munanga-nosso-racismo-e-um-crime-perfeito/
https://www.revistaforum.com.br/mariafro/2011/11/20/kabengele-munanga-nosso-racismo-e-um-crime-perfeito/
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/11/20/opiniao/10.html
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/34903
https://achistorico.blogspot.com/2018/06/laura-de-mello-e-souza-mineracao-e.html
https://achistorico.blogspot.com/2018/06/laura-de-mello-e-souza-mineracao-e.html
https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/maior-desastre-ambiental-do-brasil-tragedia-de-mariana-deixou-19-mortos-20208009%3e.
https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/maior-desastre-ambiental-do-brasil-tragedia-de-mariana-deixou-19-mortos-20208009%3e.
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Justificativa 

Os temas dos capítulos 13, 14 e 15 – “Holandeses no Brasil”; “Palmares – refúgio de 

escravizados” e “Ouros e pedras no Brasil” – são trabalhados tanto no livro quanto no item 4 deste 

plano de desenvolvimento de modo a apresentar as relações de poder estabelecidas entre a sociedade 

colonial branca e os grupos identitários não hegemônicos, isto é, negros e indígenas.   

Além de trabalhar o domínio e a exploração por parte dos portugueses e de outros povos 

europeus com relação aos indígenas e negros, também foram abordadas as brechas encontradas para 

a resistência e o protagonismo desses grupos subalternos, que também foram participantes e artífices 

da história. Atuando em lados diferentes das guerras, exerceram ofícios, comandaram rebeliões e se 

insubordinaram contra injustiças cometidas pela sociedade colonial.  

Nesse sentido, trabalhar a temática das relações étnico-raciais e da cultura afro-brasileira no 

ensino de História é fundamental para desconstruir preconceitos e evitar discriminações. Atitudes 

estigmatizadoras e racistas são muitas vezes praticadas por desconhecimento da história, do legado 

cultural e dos valores de grupos sociais historicamente marginalizados, como os indígenas e 

afrodescendentes.  

O ambiente escolar deve ser o lugar de aprendizado e acolhimento, e por isso não se pode  

ignorar que muitas vezes ele é o espaço no qual pessoas sofrem as primeiras manifestações racistas, 

deixando marcas na vida delas. Assim, faz-se urgente a tarefa de trabalhar conteúdos e propor 

reflexões que incluam essas questões.  

Este projeto integrador visa a trabalhar essas temáticas a fim de promover a valorização e o 

respeito à diversidade étnico-racial. Esse tema exige a compreensão de que sua abordagem deve 

transcender a obrigatoriedade da Lei n. 11.645/2008, que incluiu, no currículo, a temática “História e 

Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Assim, este projeto deve ser entendido como uma ação que atende 

a todos os estudantes, os quais devem ser educados integralmente, enquanto cidadãos atuantes em 

uma sociedade multicultural e pluriétnica, em que há espaço para ações democráticas.  

Competências gerais desenvolvidas 

• Utilizar diferentes linguagens – verbal, corporal, visual, sonora e digital etc. – para a 
expressão e partilha de informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes 
contextos e para a produção de sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

• Respeitar o outro com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos 
sociais, bem como de seus saberes, sua identidade, suas culturas e suas potencialidades, 
sem preconceitos de qualquer natureza. 

• Construir argumentos com base nos conhecimentos das Ciências Humanas para negociar 
e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos e a 
consciência socioambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonismo voltados 
para o bem comum e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 
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• Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos 
com relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com base em 
princípios éticos democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

 

Objetivos 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

História 

As lógicas internas das 
sociedades africanas 
As formas de organização das 
sociedades ameríndias 
A escravidão moderna e o 
tráfico de escravizados 

Analisar os mecanismos e as dinâmicas de comércio de escravizados em 
suas diferentes fases, identificando os agentes responsáveis pelo tráfico 
e as regiões e zonas africanas de procedência dos escravizados. 
(EF07HI16) 

Escravidão e conflitos na 
América Portuguesa 
O mundo moderno e a 
conexão entre sociedades 
africanas, americanas e 
europeias 

Descrever as formas de organização das sociedades americanas no 
tempo da conquista com vistas à compreensão dos mecanismos de 
alianças, confrontos e resistências. (EF07HI08) 

Artes Matrizes estéticas e culturais 

Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e 
estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e 
culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e 
práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o repertório imagético. (EF69AR01) 

Português 
Planejamento de textos de 
peças publicitárias de 
campanhas sociais 

Diferenciar liberdade de expressão de discursos de ódio, posicionando-
se contrariamente a esse tipo de discurso e vislumbrando possibilidades 
de denúncia quando for o caso. (EF69LP01) 

Planejar uma campanha publicitária sobre questões/problemas, temas, 
causas significativas para a escola e/ou comunidade, a partir de um 
levantamento de material sobre o tema ou evento, da definição do 
público-alvo, do texto ou peça a ser produzido – cartaz, banner, folheto, 
panfleto, anúncio impresso e para internet, spot, propaganda de rádio, 
TV etc. –, da ferramenta de edição de texto, áudio ou vídeo que será 
utilizada, do recorte e enfoque a ser dado, das estratégias de persuasão 
que serão utilizadas etc. (EF69LP09) 
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Duração 

Duração de aproximadamente duas semanas, com cinco aulas de História, duas aulas de Língua 

Portuguesa e uma de Arte. 

Material necessário 

• Materiais de papelaria que deem condições de confeccionar painéis, murais e fôlderes. 

 

Perfil do professor coordenador do projeto 

Os coordenadores do projeto devem ministrar aulas de História, de Língua Portuguesa e de 

Arte em uma mesma turma do 7º ano do Ensino Fundamental II, sendo necessário que os professores 

tenham a consciência da necessidade de se debaterem questões como racismo, discriminação e 

preconceito, e entendam a necessidade de desconstruir ideias preconcebidas em relação ao negro e a 

outros grupos étnicos. 

Desenvolvimento 

A proposta pedagógica deste projeto visa a permitir ao aluno experienciar uma aprendizagem 

ativa. Espera-se que o aluno vivencie e reconheça a importância do trabalho em equipe, 

desenvolvendo o pensamento colaborativo e crítico. Além disso, que adquira habilidades de resolução 

de conflitos e se torne protagonista no processo do ensino-aprendizagem.  

Desse modo, deve-se enfatizar que as atividades e os temas aqui propostos são um 

direcionamento, podendo ser alterados de acordo com as perspectivas do professor e da turma, dos 

interesses, dos conhecimentos trazidos e compartilhados e das possibilidades de realização em cada 

realidade escolar.  

Etapa 1 – Discussão acerca de temas relacionados ao negro na sociedade brasileira 

1ª aula (História): 

De forma concomitante ao desenvolvimento do conteúdo do capítulo 14, que trata do 

Quilombo dos Palmares, discuta os séculos de escravidão e os impactos sociais, psicossociais sobre  

negros e demais grupos étnicos pertencentes à sociedade brasileira. Discuta, ainda, o conceito 

abolição incompleta desenvolvido pelo sociólogo Florestan Fernandes, a fim de proporcionar maior 

compreensão dos mecanismos que historicamente impediram ou dificultaram a incorporação do 

negro na cidadania brasileira e que resultaram em: limitações de acesso a determinados postos de 

trabalho, à educação, à saúde, à moradia etc. 
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2ª aula (História): 

Entender as diferenças conceituais sobre preconceito, discriminação e racismo é fundamental 

para que o aluno desenvolva condições para a seleção de elementos que serão empregados na 

confecção das peças publicitárias na disciplina de Língua Portuguesa. Para isso, faça referência a 

teorias que, no seu tempo, eram apresentadas como científicas e que afirmavam a hierarquia entre as 

raças (darwinismo social e teorias que condenavam a mestiçagem, por exemplo). Leve a turma a 

refletir sobre os propósitos políticos e ideológicos que compunham o jogo discursivo em torno dessas 

teorias. 

Etapa 3 – Divisão dos grupos e escolha dos temas 

3ª aula (História): 

Hora de dividir grupos e temas. Também é bom definir as datas para a apresentação interna 

(na sala de aula) e a data da exposição para demais turmas da escola. Apresente as habilidades a serem 

trabalhadas, as disciplinas participantes, os temas e, a partir daí, divida a turma em grupos, permitindo 

que escolham o tema a ser pesquisado e apresentado, sendo eles: 

• Língua Portuguesa: Textos publicitários que tratem da conscientização e da valorização da 
diversidade étnico-racial, do respeito, da tolerância, da empatia e da condenação do 
racismo. 

• Arte: Protagonismo de Aleijadinho no Barroco mineiro. O maior expoente do estilo 
barroco brasileiro era negro e artista no período da mineração. 

• História: Protagonismo negro de homens e mulheres no Brasil, ao longo dos séculos, 
considerando a atuação de negros abolicionistas, de negros na literatura e negros nas 
ciências.  

Etapa 4 – Tema “O Barroco mineiro”  

4ª aula (Arte): 

O professor vai apresentar uma aula sobre o Barroco em Minas Gerais, abordando as 

características desse estilo no Brasil, os principais artistas, o período em que vigorou etc. Nessa aula, 

o professor também pode apresentar dicas de pesquisa aos alunos que escolheram o tema do Barroco 

mineiro.  

Etapa 5 – Tema “Negros abolicionistas, negros na literatura e nas ciências” 

5ª aula (Língua Portuguesa): 

Desenvolva uma aula apresentando protagonistas negros no abolicionismo e na literatura e 

nas ciências. Entre os abolicionistas negros, destacam-se, por exemplo: Luís Gama, José do Patrocínio 

e André Rebouças. Na literatura, apresente as biografias de Machado de Assis, Lima Barreto e Carolina 

de Jesus, além de autores atuais, como Conceição Evaristo, Kiusam de Oliveira, Cidinha da Silva e 

Lázaro Ramos. Nas ciências, apresente a biografia de Milton Santos, Djamila Ribeiro e Katemari Rosa. 
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6ª aula (Língua Portuguesa): 

Explique o que são textos publicitários, qual é a linguagem que marca esse tipo de texto. 

Aproveite a aula para iniciar a orientação dos grupos que escolheram trabalhar com esse gênero. 

Etapa 6 – Tema “Negros abolicionistas, negros na literatura e nas ciências” 

6ª aula (História): 

Os grupos que escolheram trabalhar com o tema do protagonismo negro entre os 

abolicionistas, na literatura e nas ciências, devem apresentar o andamento da pesquisa e o esboço do 

projeto final. Permita que narrem, ainda que brevemente, a síntese da biografia dos personagens que 

serão contemplados. 

Etapa 7 – Apresentação prévia 

7ª aula (História): 

Nesse momento, cada grupo já terá realizado sua pesquisa e produzido os textos relacionados 

às temáticas apresentadas. Aponte à turma que esse é o momento para encerrarem os trabalhos e 

apresentarem as prévias. Dê espaço para tecerem comentários e reflexões acerca do que foi aprendido 

e refletido; de que forma foram impactados pelo tema. 

Etapa 8 – Apresentação final 

Nesse momento, os professores envolvidos no projeto integrador devem organizar um espaço 

para a apresentação dos trabalhos pelos alunos. A sugestão é que seja num intervalo prolongado. 

 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação é um processo caracterizado por uma dinâmica complexa. Deve ser contínua e 

formativa. Todas as etapas do desenvolvimento do Projeto Integrador devem ser incluídas no processo 

de avaliação. Esclareça que serão observados: o interesse, a participação, o envolvimento e a 

participação em cada fase. A avaliação deve ser pensada nos moldes individual e em grupo. Quanto ao 

produto final a ser apresentado, deixe claros os critérios: nível de aprofundamento da pesquisa 

(conteúdo); aspectos estéticos (capricho, organização) e o domínio do conteúdo no momento da 

exibição para o grupo maior. 
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Para saber mais – aprofundamento para o professor 

Artigos  

Superando o racismo na escola. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/racismo_escola.pdf>. Acesso em: 6 

set. 2018. 

O impacto do racismo na infância. Disponível em:     

<https://www.unicef.org/brazil/pt/br_folderraci.pdf>. Acesso em: 6 set. 2018. 

3 livros que abordam o racismo na infância e adolescência. Disponível em:  

<https://www.geledes.org.br/3-livros-que-abordam-o-racismo-na-infancia-e-

adolescencia/>. Acesso em: 5 set. 2018. 

Negros que mudaram a história no Brasil e no mundo. Disponível em: 

<https://manualdohomemmoderno.com.br/comportamento/negros-que-mudaram-

a-historia-no-brasil-e-no-mundo>. Acesso em: 6 set. 2018. 

23 cientistas negras que mudaram o mundo. Disponível em: 

<https://www.geledes.org.br/23-cientistas-negras-que-mudaram-o-mundo/>. Acesso 

em: 10 set. 2018.  

10 escritores brasileiros negros. Disponível em: <https://homoliteratus.com/10-

escritores-brasileiros-negros/>. Acesso em: 6 set. 2018.  

Negros na ciência e na tecnologia. Disponível em: 

<https://www.geledes.org.br/negros-na-ciencia-e-na-tecnologia/>. Acesso em: 6 set. 

2018. 

Cientistas negros. Disponível em: <https://super.abril.com.br/blog/superlistas/7-

cientistas-negros-que-voce-deveria-conhecer/>. Acesso em: 6 set. 2018. 

Documentos 

BRASIL. Lei n. 11.645, de 10 de março de 2008. Brasília: Diário Oficial da União, 11 de 

março de 2008. 

______. Lei n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Brasília: Diário Oficial da União, 10 de 

janeiro de 2003. 

  

http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/racismo_escola.pdf
https://www.unicef.org/brazil/pt/br_folderraci.pdf
https://www.geledes.org.br/3-livros-que-abordam-o-racismo-na-infancia-e-adolescencia/
https://www.geledes.org.br/3-livros-que-abordam-o-racismo-na-infancia-e-adolescencia/
https://manualdohomemmoderno.com.br/comportamento/negros-que-mudaram-a-historia-no-brasil-e-no-mundo
https://manualdohomemmoderno.com.br/comportamento/negros-que-mudaram-a-historia-no-brasil-e-no-mundo
https://www.geledes.org.br/23-cientistas-negras-que-mudaram-o-mundo/
https://homoliteratus.com/10-escritores-brasileiros-negros/
https://homoliteratus.com/10-escritores-brasileiros-negros/
https://www.geledes.org.br/negros-na-ciencia-e-na-tecnologia/
https://super.abril.com.br/blog/superlistas/7-cientistas-negros-que-voce-deveria-conhecer/
https://super.abril.com.br/blog/superlistas/7-cientistas-negros-que-voce-deveria-conhecer/
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Livros  

CAMPOS, Cidinha. Um Exu em Nova York. Rio de Janeiro: Pallas Editora, 2018.  

FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes. São Paulo: 

Editora Globo, 2007. 

______. Significado dos protestos negros. São Paulo: Expressão Popular, 2017.  

OLIVEIRA, Kiusam de. O mundo no black power de Tayó. São Paulo: Peirópolis, 2013. 

RAMOS, Lázaro. Na minha pele. Rio de Janeiro: Objetiva, 2017.  

RIBEIRO, Djamila. Quem tem medo do feminismo negro? São Paulo: Companhia das 

Letras, 2018.  

SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Edusp, 2014. 


