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Notícia 
relevante 

FRIAS FILHO, Otávio. O lado escuro de Getúlio Vargas. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2013/08/1327487-o-lado-escuro-de-getulio-
vargas.shtml>. Acesso em: 5 nov. 2018. 

Filmes 
Olga. Direção de Jayme Monjardim. Brasil, 2004.  

O último Kuarup branco. Direção de Nilson Villas Boas. Brasil, 2008.  

Artigos 

SANTOS, Ademir Valdir dos. Educação e fascismo no Brasil: a formação escolar da infância e o 
Estado Novo (1937-1945). Disponível em: 
<http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0871-91872012000100007>. 
Acesso em: 10 set. 2018.  

MARINGONI, Gilberto. A longa jornada dos direitos trabalhistas. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2909:cati
d=28&Itemid=23>. Acesso em: 10 set. 2018.  

Livros 

CAPELATO, Maria Helena. Multidões em cena. Propaganda política. Propaganda política no 
Varguismo e no Peronismo. 2. ed. São Paulo: Ed. da Unesp, 2009. 

FAUSTO, Boris. História do Brasil. 11 ed. São Paulo: Edusp, 2003 (Didática, 1). 

SCHWARCZ, Lilia Moritz; STARLING, Heloisa Murgel. Brasil: uma biografia. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2015. 
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Filmes 
Adeus Lenin. Direção de Wolfgang Becker. Alemanha, 2003.  

Boa noite e boa sorte. Direção de George Clooney. Estados Unidos, 2005.  

Notícia 
relevante 

50 anos da Primavera de Praga. O sonho comunista sob os ataques. Carta Capital. Disponível 
em: <https://www.cartacapital.com.br/internacional/50-anos-da-primavera-de-praga-o-sonho-
comunista-sob-os-tanques>. Acesso em: 5 nov. 2018. 

Livros 

MOURA FARIA, Ricardo de; MIRANDA, Mônica Liz (Org.). Da Guerra Fria à nova ordem mundial. 
São Paulo: Contexto, 2003. (Coleção Repensando a História). 

HOBSBAWM, Eric. A Era dos Extremos – O breve século XX (1914-1991). 2. ed. 7. reimp. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

 

7. Projeto integrador 

Título: “Eu defendo os direitos humanos para todos os seres humanos” 

Tema Direitos Humanos 

Problema central 
enfrentado 

O desprestígio dos direitos humanos a partir de conceitos distorcidos e com base no senso comum. 

Produto final 
Obra coletiva (mural) que promova os direitos humanos como valores a serem defendidos e 
preservados.  

Justificativa 

Muitos dos temas que foram objetos de aprendizagem do 9º ano contemplam lutas travadas por 

diferentes sujeitos, no contexto da História do Brasil e mundial, pelo direito de que fosse respeitada a 

sua condição humana: mulheres, operários, camponeses, negros, indígenas e outros grupos étnicos. 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2013/08/1327487-o-lado-escuro-de-getulio-vargas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2013/08/1327487-o-lado-escuro-de-getulio-vargas.shtml
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0871-91872012000100007
http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2909:catid=28&Itemid=23
http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2909:catid=28&Itemid=23
https://www.cartacapital.com.br/internacional/50-anos-da-primavera-de-praga-o-sonho-comunista-sob-os-tanques
https://www.cartacapital.com.br/internacional/50-anos-da-primavera-de-praga-o-sonho-comunista-sob-os-tanques
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Além desses, há que se tratar da inclusão de outros sujeitos de direitos: crianças e adolescentes, idosos, 

pessoas com deficiência física, mental ou com necessidades educacionais especiais.  

A escolha para o desenvolvimento dessa temática dentro do Projeto Integrador deve-se à 

questão exposta e, ainda, pela contradição do momento político e ideológico vivido no século XXI. 

Após tantos episódios desastrosos que marcaram o século XX, e também mobilizações, lutas e 

conquistas pelo respeito à dignidade humana, este início do século XXI traz um discurso que distorce 

e desprestigia a ideia que defende os Direitos Humanos. 

Quanto às conexões com a BNCC, entre as habilidades e competências, algumas tratam da 

exigência de “conhecer as histórias de luta de diferentes setores e grupos da sociedade  

(representantes de minorias) que, ao longo dos anos, conseguiram normatizar os seus direit os 

essenciais, como o direito à vida, à alimentação, educação, saúde e moradia”. Partindo desse 

pressuposto, entendemos que há uma urgência em ampliar a consciência sobre os direitos humanos 

em vários âmbitos da vida em sociedade, reforçando compromissos de atuações no coletivo, em 

defesa do Estado de direito. 

Competências gerais desenvolvidas 

• 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. 

• Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à 
diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos. 

• 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. 

• Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, ressignificando 
espaços da escola e de fora dela no âmbito da arte. 
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Objetivos 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

Língua 
Portuguesa 

Atuação na vida pública Reconhecimento 
da importância de se envolver com 
questões de interesse público e coletivo  
e compreensão do contexto de 
promulgação dos direitos humanos, das 
políticas afirmativas e das leis de uma 
forma geral em um estado democrático, 
como forma de propiciar a vivência 
democrática em várias instâncias e uma 
atuação pautada pela ética da 
responsabilidade (o outro tem direito a 
uma vida digna tanto quanto eu tenho) 

Relacionar textos e documentos legais e normativos de 
importância universal, nacional ou local que envolvam 
direitos, em especial, de crianças, adolescentes e jovens – 
tais como a Declaração dos Direitos Humanos, a 
Constituição Brasileira, o ECA  –, e a regulamentação da 
organização escolar – por exemplo, regimento escolar  – ,  
a seus contextos de produção, reconhecendo e analisando 
possíveis motivações, finalidades e sua vinculação com 
experiências humanas e fatos históricos e sociais, como 
forma de ampliar a compreensão dos direitos e deveres,  
de fomentar os princípios democráticos e uma atuação 
pautada pela ética da responsabilidade (o outro tem direito 
a uma vida digna tanto quanto eu tenho). (EF89LP17) 

Arte Processos de criação 

Desenvolver processos de criação em artes visuais, com 
base em temas ou interesses artísticos, de modo 
individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de 
materiais, instrumentos e recursos convencionais, 
alternativos e digitais. (EF69AR06) 

Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, 
repertórios imagéticos e processos de criação nas suas 
produções visuais. (EF69AR07) 

História 
A organização da ONU  
e a questão dos direitos humanos 

Conhecer e identificar relações entre textos legais sobre 
direitos humanos, as normas de convivência dos locais de 
vivência do aluno, processos de afirmação de direitos e 
instituições voltadas à defesa desses direitos. (EF09HI16) 

Duração 

O projeto será desenvolvido em uma aula de História, uma aula de Língua Portuguesa e uma 

aula de Arte.  

Material necessário 

• Tintas. 

• Pincéis. 

• Folhas de papel kraft ou cartolinas.  

Perfil do professor coordenador do projeto 

As áreas sugeridas para integrar o desenvolvimento do projeto integrador são: História, Língua 

Portuguesa e Arte. Será fundamental que os coordenadores do projeto tenham simpatia e apreço pelo 

tema e queiram trabalhá-lo, entendendo-o como temática na formação de cidadãos conscientes de 

seu papel e posicionamentos num tempo de intolerâncias e discursos de ódios. 
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Desenvolvimento 

Etapa 1 – Conhecimento  

1ª aula (História)  

Apresentação da configuração do Projeto. Apresente a temática, as disciplinas, os professores 

envolvidos e a proposta do produto final – a concepção e a realização de uma pintura mural (em um 

muro ou parede da escola) e textos alusivos ao tema. 

A parte mais conceitual será desenvolvida nas aulas de História. Discuta sobre o contexto da 

criação da ONU e o propósito de elaboração de um documento que abarcasse a defesa irrestrita da 

dignidade humana, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Discuta os estereótipos que 

perpassam o conceito de direitos humanos, situação que tem levado tantas pessoas a rechaçarem a 

sua defesa, e realize com os alunos a leitura do texto, avaliando os princípios que regem o documento: 

dignidade humana, igualdade e universalidade. 

Discussão das etapas relacionadas aos direitos humanos – da concepção à convenção:  

• Reivindicação por parte de grupos interessados. 

• Transformação em projeto de convenção por um grupo de trabalho. 

• Adoção pela Assembleia Geral da ONU. 

• Assinatura pelos países-membros. 

• Reconhecimento como lei internacional. 

Com base na análise do documento (Declaração), peça ao grupo que identifique os “sujeitos 

de direitos”. Esse exercício de leitura e conversa permitirá que se desconstrua a ideia equivocada de 

que “direitos humanos só servem para atender aos bandidos”. O que se busca é a compreensão 

de que a proposta visa abarcar todos os seres humanos e em diferentes esferas (moradia, saúde, 

liberdades:  de ir e vir, de expressão, crenças). 

Etapa 2 

2ª aula (Língua Portuguesa)  

Trabalho de leitura e interpretação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Caso a 

escola tenha um código de normas e condutas éticas, analise-o também, fazendo um contraponto com 

o documento analisado.  

Etapa 3 

3ª aula (Arte)  

Faça uma roda de conversa para a definição dos grupos e temas. Sugerimos que cada grupo 

cuide de um tema: “sujeito de direitos” e “direitos do sujeito”. É importante que a representação  

contenha diferentes elementos do texto da Declaração. Caso seja possível, apresente aos alunos 
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alguns murais de pintores que se dedicaram a tratar de questões relacionadas aos direitos humanos. 

Outra possibilidade é o trabalho detalhado da obra Guernica, que os alunos estudaram em uma das 

aulas de História neste bimestre.  

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação deve ser interpretada como um processo marcado por dinâmicas complexas. Ela 

ocorre em diversas etapas do desenrolar do processo de desenvolvimento da atividade, devendo ser 

vista como um sistema contínuo e formativo. Conscientize o grupo de que todas as etapas do projeto 

serão observadas. Esclareça os critérios a serem observados e avaliados: o interesse, a participação no 

plano individual e coletivo e o envolvimento com o projeto. Quanto ao produto final, o mural ilustrativo 

(muro da escola ou parede do pátio) e os textos, os professores envolvidos no projeto podem 

esclarecer, previamente, os critérios de avalição, para que os alunos tenham condições de responder 

a todos os pontos. 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

• Artigo 

ADORNO, Sérgio. Os primeiros 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

da ONU. Disponível em: <http://nevusp.org/wp-

content/uploads/2014/08/down079.pdf>. Acesso em: 22 nov. 2018.  

• Site 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 

<https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm> . Acesso em: 5 nov. 2018. 

http://nevusp.org/wp-content/uploads/2014/08/down079.pdf
http://nevusp.org/wp-content/uploads/2014/08/down079.pdf
https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm

