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7. Projeto integrador 

O projeto integrador é uma estratégia de ensino-aprendizagem que articula conhecimentos, 

habilidades e atitudes que envolvem o trabalho em grupo durante a sua organização e realização. 

Seu objetivo é proporcionar a perspectiva e prática integradas dos componentes curriculares de 

História e Arte.  

O objetivo central é levar o aluno a conhecer e identificar a representação artística da 

temática trabalho, atentando-se para a importância desse conceito nas primeiras décadas do  

século XX. Além disso, o aluno entrará em contato com diferentes manifestações artísticas e 

artistas.  

Título: Trabalho e trabalhadores representados por artistas e intelectuais  

Tema Representações da temática do trabalho e de trabalhadores nas artes visuais.  

Problema central 
enfrentado 

Modernização, urbanização e as consequências sociais na vida dos trabalhadores. 

Produto final 
Um perfil em rede social que articula, contextualiza e divulga obras de arte que tenham o 
“trabalho” como temática de reflexão.  

Justificativa 

O conteúdo do 9º ano explora de forma abrangente a ideia de trabalho e as ações de 

trabalhadores, bem como as representações elaboradas por diferentes artistas e intelectuais sobre 

esse tema.  

Neste bimestre, especificamente, o tema aparece de diferentes formas: como meio de 

exploração do homem pelo homem; como forma de fornecer o sustento e de produzir mudanças 

sociais na vida do indivíduo e da sociedade, conferindo dignidade à vida de quem trabalha; 

trabalhadores mobilizados e organizados em lutas coletivas; artistas e intelectuais refletindo e 

construindo representações sobre essa atividade e sobre o sujeito da ação, entre outros. 

Assim, este projeto focaliza o estudo de um dos grande objetos de estudo da História, o  

trabalho e sua dimensão humana no contexto do capitalismo, destacando também a presença de um 

trabalhador consciente.  

Competências gerais desenvolvidas 

• Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, 
exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação 
espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. 

• Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados,  
e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços variados. 
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Objetivos 

• Compreender acontecimentos históricos, relações de poder, processos e mecanismos de 
transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao 
longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo 
contemporâneo. 

• Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas, inclusive 
aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e comunicação, pelo 
cinema e audiovisual, nas condições particulares de produção, na prática de cada 
linguagem e nas suas articulações. 

• Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 
corporal, visual, sonora e digital – para se expressar e partilhar informações, experiências, 
ideias e sentimentos em diversos contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo,  
à resolução de conflitos e à cooperação. 

 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

História 

Experiências republicanas  
e práticas autoritárias:  
as tensões e disputas  
do mundo contemporâneo 

Descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, 
econômicos e políticos da emergência da República no Brasil. 
(EF09HI01) 

Primeira República e suas 
características 
Contestações e dinâmicas da 
vida cultural no Brasil entre 
1900 e 1930 

Identificar os processos de urbanização e modernização da sociedade 
brasileira e avaliar suas contradições e impactos na região em que 
vive. (EF09HI05)  

O mundo em conflito:  
a Primeira Guerra Mundial 
A questão da Palestina 
A Revolução Russa 
A crise capitalista de 1929 

Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises,  
os grandes conflitos mundiais e os conflitos vivenciados na Europa. 
(EF09HI10) 

Identificar as especificidades e os desdobramentos mundiais  
da Revolução Russa e seu significado histórico. (EF09HI11) 

Arte Contextos e Práticas 
Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, 
cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. (EF69AR31) 

Duração 

A duração prevista para a realização do Projeto é de três aulas de História e duas de Artes. 

Material necessário 

• Computador com acesso à internet.  

• Materiais de referência (livros, revistas, artigos, etc.) que tratem da temática.  

• Cópias de filmes e reproduções de obras de arte.  
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Perfil do professor coordenador do projeto 

O ideal é que o professor de História atue municiando e direcionando os grupos com a parte 

de conteúdo histórico e sugestões de referências. Como coordenador também deverá ter a preocupação 

de, além de motivar o aluno na realização das atividades, conseguir o engajamento dos professores 

selecionados para a efetivação do plano.  

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Apresentação 

1ª aula (História) 

Apresente a proposta do projeto aos alunos apontando a parceria com o professor de Artes. 

Avise que o produto final será o desenvolvimento de um perfil em alguma rede social dedicado à  

articulação, contextualização e apresentação de obras de arte que tenham o trabalho e trabalhadores 

como temáticas centrais.  

Retome explicações sobre o conceito de trabalho. Nessa etapa do Ensino Fundamental,  

o aluno já deve ter constituído uma noção bastante precisa sobre o termo, visto que é um dos 

objetos de conhecimento mobilizados desde os anos iniciais desse segmento escolar. Desse   

modo, ouça o que o aluno tem a dizer sobre o tema. Muito provavelmente, na faixa etária em 

que se encontram, eles mostrem interesse pelo mercado de trabalho, profissões e outros temas 

relacionados ao mundo do trabalho.  

É fundamental que o aluno tenha consciência de que o trabalho é um elemento central da 

existência humana, mas a partir das transformações na esfera do trabalho e das classes sociais, diversas 

e diferentes construções teóricas sobre o tema foram sendo configuradas ao longo da História.  

Informe à turma o recorte temporal do projeto que é circunscrito à primeira metade do  

século XX. Explique que, na próxima aula, o professor de Artes irá conversar sobre a representação 

do tema na arte visual.  

Etapa 2 – Conhecendo obras e artistas que retratam o trabalho e os trabalhadores  

2ª aula (Artes) 

Contextualize suscintamente o momento artístico no mundo ocidental, no início do  

século XX, para, na sequência, apresentar aos alunos artistas que se dedicaram a retratar o trabalho 

e os trabalhadores. Caso seja possível, utilize equipamento multimídia nessa contextualização; sugira 

aos alunos que registrem as principais ideias no caderno. Explique, por exemplo, que muitos 

artistas estavam preocupados em retratar temáticas sociais, denunciando as condições de trabalho e 

de vida da classe trabalhadora, mostrando sua organização e suas reivindicações. 
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Sugerimos alguns artistas e obras para essa aula: 

• A brasileira Tarsila do Amaral e a obra Operários, de 1933. 

• O brasileiro Cândido Portinari e a obra O lavrador de café, de 1934. 

• O mexicano Diego Rivera e os murais retratando os trabalhadores da indústria automobilística 
Ford, de 1932-1933.  

• O russo Dziga Vertov e o filme Um homem com a câmera na mão, de 1929.  

• O inglês Charles Chaplin e o filme Tempos modernos, de 1936.  

• O italiano Giuseppe Pellizza da Volpedo e a pintura O quarto Estado, de 1901.  

Divida a turma em pequenos grupos e solicite que eles pesquisem outras obras e artistas  

do início do século XX que tenham abordado a temática do trabalho. Os grupos deverão trazer na 

próxima aula exemplos e informações sobre esses artistas e obras.  

Etapas 3 – Conhecendo o momento histórico  

3ª aula (História)  

Retome pontos estudados nas aulas anteriores como: a crise do capitalismo e as mobilizações 

de trabalhadores.  

Contextualize a partir do ponto de vista historiográfico as obras apresentadas aos alunos na 

aula de Artes.  

Etapa 4 – Execução  

4ª aula (Artes)  

Verique o material pesquisado pelos grupos. Observe se houve ocorrência de obras e artistas 

que tenham sido pesquisados por mais de um grupo.  

Com a turma, selecione as obras e os artistas mais significativos para o trabalho. A ideia é 

que além das obras apresentadas por você na primeira aula, possam ser usados, também, alguns 

artistas e obras sugeridos pelos alunos.  

Conversem para avaliarem qual rede social pode ser mais adequada para a apresentação 

deste projeto integrador. Sugerimos aplicativos destinado à publicação de fotos e de pequenos 

textos, valorizando, assim, o aspecto visual do projeto.  

Se conseguirem definir qual a rede social mais adequada para o projeto ainda nesta aula,  

poderão iniciar o upload das imagens. Vale a pena ajudar o aluno a selecionar as imagens, que 

podem ser tanto da obra quanto retratos dos artistas. Cada imagem deve ser acompanhada de um 

pequeno texto explicativo.  

 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

1º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Etapa 5 – Fechamento  

5ª aula (História)  

Os alunos já devem ter iniciado o upload das imagens, então vale a pena se dedicar à redação 

e revisão dos textos que acompanharão essas imagens.  

Converse com a turma sobre a expectativa do grupo com relação à divulgação do projeto.  

A turma pode, por exemplo, começar a divulgá-lo na comunidade escolar. Esse projeto pode ser 

contínuo ao longo do ano, incluindo outras temáticas e componentes curriculares.  

Proposta de avaliação das aprendizagens 

O processo avaliativo configura-se por dinâmicas complexas. A avaliação não deve ocorrer, 

somente, na etapa final, quando o produto está encerrado. Ela deve ser vista como um sistema  

contínuo e formativo. Sendo assim, é fundamental que a turma incorpore a ideia de que todas as 

etapas do desenvolvimento do Projeto serão incluídas no processo de avalição. No momento de 

apresentar a proposta, apresente os critérios que serão observados e avaliados: o interesse, a 

participação nos planos individual e coletivo e o envolvimento com o projeto. Deixe claro que serão 

avaliados individualmente e como grupo. Quanto ao produto final a ser apresentado, esclareça 

as normas: nível de aprofundamento da pesquisa (conteúdo); qualidade de imagens e textos e, 

ainda, as estratégias colocadas em prática para que o conteúdo seja acessado por um grupo mais 

amplo que aquele que realizou a proposta. 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

• Livros e artigo 

AMARAL, Aracy. Arte, para quê? – A preocupação social na arte brasileira 1930-1970. 

São Paulo: Nobel, 2003. 

FABRIS, Annateresa. Portinari, pintor social. São Paulo: Perspectiva/EDUSP, 1990. 

FERNANDES, Karina Pinheiro. O povo é arte: as ilustrações em periódicos do PCB e o 

realismo socialista no Brasil. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH, 

São Paulo, jul. 2011.  

• Sites 

Tarsila do Amaral. Disponível em: <http://tarsiladoamaral.com.br/obras/>. Acesso 

em: 4 out. 2018. 

Entrevista com a pesquisadora e crítica de arte Aracy Amaral. Disponível em: 

<https://www.sescsp.org.br/online/artigo/7445_ARACY+AMARAL>. Acesso em:  

5 out. 2018. 

http://tarsiladoamaral.com.br/obras/
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/7445_ARACY+AMARAL

