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7. Projeto integrador 

Título: Refugiados no Brasil de hoje – história e cultura  

Tema Cultura e diversidade 

Problema central 
enfrentado 

Refletir sobre a crise dos refugiados contemporânea, focando os processos de exclusão social, e 
aprofundar o conhecimento da história e cultura de alguns povos refugiados.  

Produto final 

Apresentação de seminários que contemplem a cultura, a história e as dificuldades na vida dos 
refugiados no Brasil atual. A proposta é que os trabalhos sejam apresentados em um intervalo 
ampliado para que as demais turmas conheçam a pesquisa e as produções realizadas pelos 
colegas (painéis, apresentações artísticas) 

Justificativa 

Segundo as diretrizes da BNCC, desde as séries iniciais, as Ciências Humanas devem:  

[...] estimular uma formação ética, elemento fundamental para a formação das 

novas gerações, auxiliando os alunos a construir um sentido de responsabilidade para 

valorizar: os direitos humanos; o respeito ao ambiente e à própria coletividade; o 

fortalecimento de valores sociais, tais como a solidariedade, a participação e o 

protagonismo voltados para o bem comum; e, sobretudo, a preocupação com as 

desigualdades sociais. (BNCC, p. 352) 

 

Partindo dessa premissa, o Projeto Integrador deste bimestre propõe que a situação dos 

refugiados no Brasil, com ênfase na cultura e na diversidade, seja alvo de consideração. 

No tempo presente, conflitos, guerras, crises econômicas e contextos políticos complexos 

produziram e continuam acarretando ondas de migrações forçadas em várias partes do planeta. A 

questão dos refugiados tem se mostrado preocupante, nos últimos anos, pela expressiva dimensão de 

seus fluxos e, especialmente, pelo desrespeito à dignidade humana.  

Em pesquisa recente sobre deslocamentos, o ACNUR, Agência da ONU para os Refugiados, em 

seu relatório anual Tendências Globais (Global Trends) apontou que no ano de 2017 o número de 

migrantes e refugiados chegou a 68,5 milhões (disponível em: <https://nacoesunidas.org/acnur-

numero-de-pessoas-deslocadas-chega-a-685-milhoes-em-2017>, acesso em: 26 ago. 2017). Segundo 

o Comitê Nacional para os Refugiados (Conare), até o final de 2017, o Brasil tinha recebido cerca de 

10.145 refugiados de diversas nacionalidades: venezuelanos, cubanos, haitianos, colombianos, 

angolanos, sírios (disponível em: <http://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugio/dados-

sobre-refugio-no-brasil>, acesso em: 26 ago. 2018). A chegada, a instalação e o acolhimento dessas 

pessoas nem sempre ocorrem em condições favoráveis, muito pelo contrário.  

Este projeto propõe que os alunos pesquisem aspectos da história e da cultura dos povos que 

buscaram, nos últimos anos, refúgio no Brasil. Entre os objetivos, espera-se que os alunos percebem 
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que a questão dos refugiados tem ocorrido tanto no plano “local” (Brasil e/ou no seu estado ou cidade) 

quanto no plano global. Espera-se que desenvolvam a compreensão das questões em jogo, no campo 

da política e economia e, especialmente, a empatia pelos outros e a sensibilidade pelas causas 

humanitárias. Visa-se ainda que os alunos atinjam o entendimento de que, além de dramas sociais e 

humanos, essas pessoas possuem uma história e uma cultura que merecem ser conhecidas e 

respeitadas.  

Competências gerais desenvolvidas 

Com este projeto, será possível desenvolver as seguintes competências gerais propostas na 

BNCC: 

Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 

escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens 

artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, 

experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que 

levem ao entendimento mútuo. 

[...] 

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, identidade, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer 

natureza. (BNCC, p. 9-10) 

Objetivos 

Os objetivos do Projeto também estão relacionados a competências propostas na BNCC: 

• Específicas de Ciências Humanas: 

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. 

[...] Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes 

gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação no 

desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal relacionado a localização, distância, 

direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão. (BNCC, p. 355) 

• Específicas de História:  
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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. (BNCC, p. 400) 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de conhecimento Habilidade 

História 

A passagem do mundo 
antigo para o mundo 
medieval 
A fragmentação do poder 
político na Idade Média 

(EF06HI14) Identificar e analisar diferentes formas de contato, 
adaptação ou exclusão entre populações em diferentes tempos e 
espaços. 

O Mediterrâneo como 
espaço de interação entre 
as sociedades da Europa, da 
África e do Oriente Médio 

(EF06HI15) Descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, 
produtos e culturas no Mediterrâneo e seu significado. 

Arte Processos de criação 

(EF69AR06) 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. 

Geografia 

Distribuição da população 

mundial e deslocamentos 

populacionais 

(EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão da população humana 

pelo planeta e os principais fluxos migratórios em diferentes 

períodos da história, discutindo os fatores históricos e 

condicionantes físico-naturais associados à distribuição da 

população humana pelos continentes. 

 
Língua Portuguesa 

Apreciação e réplica 
Relação entre gêneros e 
mídias 

➢ (EF69LP01) 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.  

Duração 

A proposta apresentada contempla um bimestre. Leve em conta que no quarto bimestre 

costumam ocorrer outras atividades no espaço escolar. Indicamos a elaboração prévia de um 

cronograma. 

Material necessário 

Para o desenvolvimento do projeto serão necessários os seguintes materiais: cartolina e outros 

tipos de papéis, tesoura, cola, barbante, fita-crepe, recursos multimídia, linhas e outros materiais a 

considerar pelo professor de Arte.  
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Perfil do professor coordenador do projeto 

Caberá ao professor da disciplina de História a coordenação do Projeto Integrador. Na 

proposta elaborada indicamos a participação de professores de Língua Portuguesa, Arte e Geografia. 

O professor-coordenador deverá ter a preocupação de, além de motivar os alunos na realização das 

atividades, conseguir o engajamento dos colegas selecionados para a efetivação do plano. Se conseguir 

demonstrar aos colegas e aos alunos que é possível produzir bons resultados, as dificuldades poderão 

ser superadas. Reúna-se, inicialmente, com o grupo escolhido e apresente a proposta, abrindo espaço 

para sugestões e aprimoramentos. 

Desenvolvimento 

A proposta pedagógica do Projeto Integrador visa permitir ao aluno uma aprendizagem ativa. 

Deseja-se que o aluno aprenda a trabalhar em equipe, desenvolva o pensamento crítico, cultive 

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

Desse modo, sublinhamos que as atividades e os temas aqui apresentados são propostas e sugestões. 

Podem e devem ser alteradas de acordo com as perspectivas do professor e da turma, dos interesses 

e dos conhecimentos trazidos e compartilhados e das possibilidades de realização em cada contexto.  

Etapa 1 – Apresentação da proposta 

O momento de apresentar uma proposta é fundamental para alcançar a adesão dos 

envolvidos. Nesse caso, a apresentação caberá aos professores que atuarão como coparticipantes do 

projeto. Em um momento histórico em que posicionamentos intolerantes, xenófobos e racistas têm 

ganhado repercussão, a reflexão sobre os dramas humanos e a diversidade cultural é fundamental à 

vida democrática. Nesse cenário, escola e educadores passam a lidar com os desafios de trabalhar 

temas como cidadania, empatia, solidariedade e cooperação. 

Esta é a hora de mobilizar informações e intepretações sobre a temática, com o intuito de levar 

os alunos a envolver-se na realização do projeto. 

Etapa 2 – Definição das etapas  

Nessa etapa, serão feitos os esclarecimentos sobre os critérios de avaliação (disciplinas 

relacionadas, peso para nota individual e em grupo), divisão das equipes, discussão sobre temas a 

serem abordados e definição do cronograma.  

A quantidade ideal de membros dos grupos oscila entre quatro e cinco elementos. Deve-se 

permitir aos alunos que se organizem de acordo com suas afinidades temáticas. Lembre-os de incluir 

membros que geralmente não estão no círculo de amizades pessoais. Deixe claro que, formado o 

grupo, deverão permanecer juntos até o final do desenvolvimento das atividades. Possíveis conflitos 

deverão ser resolvidos internamente, com a intermediação do professor.  
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Temas sugeridos:  

• Grupo 1  

Painel: Contexto histórico das migrações na contemporaneidade (contexto global), em 

parceria com a disciplina de Geografia. 

• Grupo 2 

Painel: Principais rotas migratórias da emigração no contexto atual (contexto relacionado ao 

Brasil), abordando as origens e os destinos dos emigrados, em parceria com a disciplina de Geografia. 

• Grupo 3  

Painel: Reações à presença dos imigrantes: acolhimento e medidas de exclusão (leis, discursos 

xenófobos versus mobilizações solidárias de grupos que acolhem e denunciam a situação de 

vulnerabilidade dos refugiados). 

• Grupos 4, 5 e 6 

Manifestação artística e cultural sobre determinado país (nação representada mais próxima à 

realidade local ou regional – Haiti, Venezuela, Bolívia, Congo, Angola, Síria, etc.). 

• Grupo 7 

Organização e mobilização de campanha de doações (cartazes, passagens pelas turmas da 

escola realizando a comunicação do projeto, o recolhimento das doações e entrega dos donativos). As 

doações devem ser de itens de higiene pessoal, para a montagem de kits, ou brinquedos. (Toda a classe 

participará dessa última etapa.) 

• Grupo 8  

Textos de diferentes gêneros literários (poema, conto, narrativo) contemplando a temática do 

projeto, em parceria com a disciplina de Geografia.  

Etapa 3 – Campanha 

O grupo responsável pela campanha deve se mobilizar para conseguir adesão das demais 

turmas para as doações. Demais grupos devem dar andamento ao desenvolvimento da atividade.  

Etapa 4 – Reunião 

Reunião para avaliar o andamento do projeto. De preferência, estabelecer essa etapa para 

avaliar, parcialmente, o desenvolvimento do projeto. Essa medida evita ou diminui as chances de que 

os prazos não sejam cumpridos.  
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Etapa 5 – Relatório 

Relatório verbal por parte de um representante do grupo sobre o andamento. O grupo 

responsável pelas doações deve apresentar o nome da entidade/organização escolhida para receber 

os kits e brinquedos. 

Etapa 6 – Entrega 

Entrega do trabalho escrito para avaliação. Recolhimento das doações e organização dos kits. 

Etapa 7 – Apresentação e avaliação 

Apresentação das propostas realizadas e avaliação das atividades. Combine antecipadamente 

com a direção da escola um intervalo mais extenso, a fim de que o produto final seja apresentado às 

demais turmas. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Devemos lembrar que a avaliação se configura por processos complexos. Ela deve ser contínua 

e formativa. O aluno precisa refletir sobre a importância da posse do conhecimento e do 

desenvolvimento de habilidades e competências e propor questionamentos a si e aos demais agentes 

do processo de ensino-aprendizagem. Desse modo, a avaliação não deve ocorrer somente na etapa 

final do projeto, mas no transcurso do desenvolvimento das atividades.  

Proponha atividades diversificadas, entre elas, questões abertas, que provoquem e produzam 

análises, discussões e reflexões mais profundas. Estimule os alunos a se posicionarem e a produzir 

relatórios e solicite-lhes a emissão de um parecer crítico individual, ao final do projeto. Considere o 

desempenho, o interesse e a participação nos debates e discussões como um dos instrumentos 

avaliativos. Oriente-os a se posicionarem de forma consistente e respeitosa, nos momentos dos 

pronunciamentos dos colegas, jamais desprestigiando o pensamento, as experiências, os hábitos e as 

práticas do outro.  

Não ignore ou desmereça o valor da autoavaliação no processo de ensino-aprendizagem. Além 

de ser produtiva no que se refere ao autoconhecimento, essa forma de avaliação fornece elementos 

para que o discente estabeleça comparações e confronte o desempenho obtido ao final de cada 

período (bimestral, trimestral, semestral, etc.) e o que esperava de si. O intuito é que o exercício ajude 

a diminuir ou extinguir a distância entre expectativa e realidade. 

Deixe claro para os alunos que eles serão avaliados tanto individual como coletivamente. 

Reserve parte da nota destinada ao Projeto Integrador para avaliar a apresentação final. Leve em 

consideração a desenvoltura e a segurança na apresentação do conteúdo. Indica-se que a nota final 

seja considerada em todas as disciplinas envolvidas no projeto. 
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Para saber mais – aprofundamento para o professor 

ACNUR. Deslocamento forçado supera 68 milhões de pessoas em 2017 e demanda novo acordo global 

sobre refugiados. Disponível em: <http://www.acnur.org/portugues/2018/06/19/mais-de-68-

milhoes-de-pessoas-deslocadas-em-2017-e-essencial-um-novo-acordo-global-sobre-refugiados>. 

Acesso em: 4 set. 2018. 

______. Protegendo refugiados no Brasil e no mundo. Disponível em:  

<http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2018/Cartilha_Protegendo_

Refugiados_No_Brasil_2018.pdf?file=fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2018/Cartilha_

Protegendo_Refugiados_No_Brasil_2018>. Acesso em: 4 set. 2018.  

BAUMAN, Zygmunt. Estranhos à nossa porta. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2016. 

BOWN, Ricardo. Refugiados em busca de um mundo sem fronteiras. São Paulo: Larousse Jovem, 2005. 

FRANK, Anne. O diário de Anne Frank. Rio de Janeiro: Record, 1995. 
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