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7. Projeto integrador 

A pesquisa proposta no projeto interdisciplinar visa estimular uma ação autônoma dos 

estudantes diante do saber. Os temas sugeridos propõem pensar sobre diversos assuntos e fazer 

levantamentos com base em fontes confiáveis, para, ao final, produzir uma síntese em uma linguagem 

artística. É possível trabalhá-los com a colaboração de professores de outras disciplinas. 

Alguns projetos sugerem uma busca pessoal ou no cotidiano, outros apontam para o uso da 

linguagem artística e científica. Todos podem ser modificados, por você ou pelos grupos, em seus 

objetivos ou linguagens. 

 

Slam, a escrita de si 

 

Tema A valorização de culturas locais e seus aspectos éticos e estéticos dentro da história 

Problema central 
enfrentado 

Como vincular culturas locais com arte considerando a ancestralidade?  

Produto final Realizar um slam, concurso de poesia falada 

 

Justificativa 

O projeto integrador Slam, a escrita de si oferece a oportunidade de abordar manifestações 

culturais contemporâneas que trazem valores para a comunidade, revisitando narrativas históricas e 

refletindo sobre seus desdobramentos no presente. O projeto estimula a pesquisa de imagens e 

manifestações culturais que contam sobre relações ancestrais, para que seja feito um paralelo crítico 

com o dia a dia da comunidade escolar. Além disso, direciona o olhar e a prática para o convívio da 

diversidade dentro do ambiente escolar, uma vez que apoia os estudantes a escrever sua própria 

história e discutir padrões éticos e estéticos, analisando, simultaneamente, elementos da linguagem 

escrita, falada e visual.  

O projeto reúne habilidades de Arte, Língua Portuguesa e História, para desenvolver a leitura, 

a escuta, a fluência e a produção de textos e imagens, ampliando o compartilhamento e a reflexão dos 

estudantes mediante sua própria cultura. A realização de um slam, competição de poemas recitados 

ou lidos, é um formato atual para apresentar e debater temáticas urgentes. A apresentação final é um 

evento que proporciona uma plataforma de reunião, intervenção e posicionamento da arte no mundo 

contemporâneo.  
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Com este projeto, os alunos serão incentivados a: pesquisar sobre histórias ancestrais vividas 

em culturas locais; refletir sobre narrativas hegemônicas e o olhar histórico, contextualizando pontos 

de vista de quem narra a história; e valorizar a escrita de si como parte constituinte e atuante na 

transmissão, produção e manutenção da arte e da cultura. Este projeto também favorece o 

desenvolvimento de algumas competências gerais presentes na BNCC, pois permite:  

1. Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções 

artísticas e culturais do seu entorno social, dos povos indígenas, das comunidades 

tradicionais brasileiras e de diversas sociedades, em distintos tempos e espaços, para 

reconhecer a arte como um fenômeno cultural, histórico, social e sensível a diferentes 

contextos e dialogar com as diversidades. 

2. 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 pelo audiovisual, nas condições particulares 

de produção, na prática de cada linguagem e nas suas articulações. 

Este projeto integrador desafia os estudantes a enxergar na arte e na cultura o reflexo de um 

momento histórico que ainda podem ser sentidos nos dias atuais e, por meio do trabalho coletivo, ele 

também possibilita o desenvolvimento de relações interpessoais e o compartilhamento de desafios 

entre os estudantes, indo ao encontro da seguinte competência geral: 

8. Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e 

colaborativo nas artes. 

 

Objetivos gerais 

• Pesquisar histórias e narrativas locais como forma de revisitar acontecimentos históricos. 

• Produzir e escutar textos e cartazes de maneira autônoma com conteúdo inédito e crítico 
a aspectos políticos, estéticos e sociais. 

• Conversar sobre diferenças éticas, econômicas, sociais e de crenças a partir da 
ancestralidade. 

• Refletir sobre a construção da subjetividade do ponto de vista histórico, quem são as 
pessoas que podem e que não podem exercer sobre si esse direito.  

• Desenvolver um trabalho que é simultaneamente individual e coletivo, experimentando 
diferentes papéis dentro do corpo coletivo escolar. 

• Realizar um slam, concurso de poesia falada no ambiente escolar. 
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Disciplina 
Unidades 
temáticas 

Objetos de 
conhecimento 

Habilidade 

Arte Artes visuais Contextos e práticas 

(EF69AR01) 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.  

Arte Artes visuais Contextos e práticas 

(EF69AR03) Analisar situações nas quais as 
linguagens das artes visuais se integram às 
linguagens audiovisuais (cinema, animações, 
vídeos etc.), gráficas (capas de livros, ilustrações de 
textos diversos etc.), cenográficas, coreográficas, 
musicais etc.  

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

História 

Modernização, 
ditadura civil-militar 
eredemocratização: 
o Brasil após 1946 

O processo de 
redemocratização  
A Constituição de 1988 
e a emancipação das 
cidadanias 
(analfabetos, indígenas, 
negros, jovens etc.) 
A história recente do 
Brasil: transformações 
políticas, econômicas, 
sociais e culturais de 
1989 aos dias atuais 
Os protagonismos da 
sociedade civil e as 
alterações da sociedade 
brasileira 
A questão da violência 
contra populações 
marginalizadas  
O Brasil e suas relações 
internacionais na era da 
globalização 

(EF09HI23) Identificar direitos civis, políticos e 
sociais expressos na Constituição de 1988 e 
relacioná-los à noção de cidadania e ao pacto da 
sociedade brasileira de combate a diversas formas 
de preconceito, como o racismo. 

Disciplina 
Práticas de 
linguagem 

Objetos de 
conhecimento 

Habilidade 

Língua 
Portuguesa 

Oralidade 
Procedimentos de 
apoio à compreensão  
Tomada de nota 

(EF89LP28) Tomar nota de videoaulas, aulas 
digitais, apresentações multimídias, vídeos de 
divulgação científica, documentários e afins, 
identificando, em função dos objetivos, 
informações principais para apoio ao estudo e 
realizando, quando necessário, uma síntese final 
que destaque e reorganize os pontos ou conceitos 
centrais e suas relações e que, em alguns casos, 
seja acompanhada de reflexões pessoais, que 
podem conter dúvidas, questionamentos, 
considerações etc.  
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Língua 
Portuguesa 

Produção de textos 
Textualização de textos 
argumentativos e 
apreciativos 

(EF09LP03) Produzir artigos de opinião, tendo em 
vista o contexto de produção dado, assumindo 
posição diante de tema polêmico, argumentando 
de acordo com a estrutura própria desse tipo de 
texto e utilizando diferentes tipos de argumentos – 
de autoridade, comprovação, exemplificação, 
princípio etc. 

Língua 
Portuguesa 

Leitura 

Reconstrução das 
condições de produção, 
circulação e recepção 
Apreciação e réplica 

(EF69LP46) Participar de práticas de 
compartilhamento de leitura/recepção de obras 
literárias/manifestações artísticas, como rodas de 
leitura, clubes de leitura, eventos de contação de 
histórias, de leituras dramáticas, de apresentações 
teatrais, musicais e de filmes, cineclubes, festivais 
de vídeo, saraus, slams, canais de booktubers, 
redes sociais temáticas (de leitores, de cinéfilos, de 
música etc.), dentre outros, tecendo, quando 
possível, comentários de ordem estética e afetiva 
e justificando suas apreciações, escrevendo 
comentários e resenhas para jornais, blogs e redes 
sociais e utilizando formas de expressão das 
culturas juvenis, tais como, vlogs e podcasts 
culturais (literatura, cinema, teatro, música), 
playlists comentadas, fanfics, fanzines, e-zines, 
fanvídeos, fanclipes, posts em fanpages, trailer 
honesto, vídeo-minuto, dentre outras 
possibilidades de práticas de apreciação e de 
manifestação da cultura de fãs. 

Língua 
Portuguesa 

Análise 
linguística/semiótica 

Variação linguística 
(EF69LP55) Reconhecer as variedades da língua 
falada, o conceito de norma-padrão e o de 
preconceito linguístico. 

Língua 
Portuguesa 

Análise 
linguística/semiótica 

Variação linguística 
(EF69LP56) Fazer uso consciente e reflexivo de 
regras e normas da norma-padrão em situações de 
fala e escrita nas quais ela deve ser usada. 

 

Duração 

 

O projeto integrador Slam, a escrita de si tem duração prevista de seis aulas. Esse período 

engloba etapas de pesquisa, elaboração, apresentação pública do projeto e avaliação, conforme 

informações a seguir. 

 

Etapa 1  

• Levantamento de conhecimentos prévios e pesquisa – 2 aulas (90 min) 

• Compartilhamento de pesquisa – 1 aula (45 min)  
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Etapa 2  

• Esboço da produção de textos e imagens – 2 aulas (90 min) 

Etapa 3  

• Apresentação do slam – 1 aula (45 min)  

 

O projeto envolve um número expressivo de participantes, por isso, para garantir a 

organização da produção dos trabalhos, você deve trabalhar tendo como base o cronograma com as 

etapas sugeridas, uma vez que está prevista uma apresentação pública. O diálogo com a direção 

escolar e o corpo docente também será necessário. Em função do cronograma e para garantir um bom 

encaminhamento da produção individual e coletiva, você  deve estimular os estudantes a desenvolver 

virtudes como paciência e perseverança. Estimular o trabalho coletivo e o diálogo é essencial para que 

a turma e os demais professores envolvidos no projeto compreendam que, embora estejam realizando 

pesquisas e produções individuais, todos do grupo devem participar ativamente da criação, da 

produção e da apresentação do slam. 

 

Material necessário 

Para a realização desse projeto é necessário o seguinte material: lápis e caneta, caderno e 

folhas de papel A4, microfone, amplificador de som, cartolina, revista, cola, tesoura.  

 

Perfil do professor coordenador do projeto 

O projeto envolve um número expressivo de participantes, por isso, para garantir a 

organização da produção dos trabalhos, você deve trabalhar tendo como base o cronograma com as 

etapas sugeridas, uma vez que está prevista uma apresentação pública. O diálogo com a direção 

escolar e o corpo docente também será necessário. Em função do cronograma e para garantir um bom 

encaminhamento da produção individual e coletiva, o professor deve estimular os estudantes a 

desenvolver virtudes como paciência e perseverança. Estimular o trabalho coletivo e o diálogo é 

essencial para que a turma e os demais professores envolvidos no projeto compreendam que, embora 

estejam realizando pesquisas e produções individuais, todos do grupo devem participar ativamente da 

criação, da produção e da apresentação do slam. 
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Desenvolvimento 

Etapa 1 

Levantamento de conhecimento prévio 

Esclareça algumas diretrizes do projeto com os estudantes. Fale sobre a importância de cada 

etapa a fim de que eles tenham a noção de como será a produção para a apresentação final do slam. 

Feito isso, mostre o trailer do filme Slam, voz de levante, indicado na seção Para saber mais, e estimule-

os a emitir suas opiniões a respeito. Enfoque a importância de refletir sobre si como cidadão atuante 

dentro da própria história e como a relação com a ancestralidade pode legitimar um lugar de fala 

histórico. Estabeleça um paralelo entre culturas, crenças e modos de vida que, devido a guerras, 

ditaduras e estratégias políticas e econômicas, tiveram suas vozes e práticas invisibilizadas e até 

mesmo proibidas na história da arte e da literatura ocidental. Aborde a obra de Denilson Baniwa (1984-

) e de Jonathan de Andrade (1980-), artistas que, em seus trabalhos, apropriam-se de símbolos e 

imagens ancestrais e do passado histórico do povo indígena e da diáspora negra, para contar, com suas 

vozes, a compreensão sobre os fatos históricos. Os professores de Língua Portuguesa, História e Arte 

podem neste momento mostrar para os estudantes textos, fatos e imagens comparativas que os 

estimulem a desenvolver um olhar crítico, transitando no tempo histórico e reforçando o tempo 

presente.  

 

Compartilhamento de pesquisa 

Após a conversa em sala de aula, peça aos estudantes que pesquisem outras imagens, textos, 

poesias ou filmes em que o protagonismo daquele que conta a história está retratado na própria mídia 

escolhida para difundir as ideias. Estipule um dia para que essa troca aconteça. Esteja atento para 

preparar equipamentos de áudio e vídeo se necessário. No dia de compartilhamento das pesquisas, 

combine, de acordo com o tamanho da turma, um tempo determinado de apresentação, assim todos 

ouvirão as falas. 

 

Etapa 2  

Esboço da produção de textos e imagens  

Estimule os estudantes a falar sobre as histórias que estão ligadas à ancestralidade de cada 

um. Pergunte como esses acontecimentos os influencia atualmente. Incentive-os a contar sua própria 

história. 

Feito isso, peça que cada estudante escolha uma narrativa e o formato com que quer trabalhar: 

poesia, música, desenho, pintura, etc. Esclareça que o material será divulgado em uma apresentação 

para outras turmas da escola e professores, portanto, é importante que a história escolhida não 
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exponha o estudante. Reforçe que o slam é uma maneira informal e fora dos padrões estéticos do 

status quo de apresentação do pensamento crítico relacionado à própria história de vida. Lembre os 

alunos de que a ideia de slam é ampliada para acolher, além de poesia, também desenhos, objetos e 

outras formas de arte. Após esses encaminhamentos, oriente-os na produção individual e estabeleça 

intervalos de tempo para que sejam desenvolvidas as escritas, desenhos e/ou objetos. Incentive as 

diferentes perspectivas trazidas pelos estudantes. Fale sobre diversidade, modos de vida e valores 

éticos, esclarecendo as dúvidas.  

Todos os professores envolvidos nesse projeto devem trabalhar juntos e dividir tarefas e 

orientações aos estudantes. O professor de Língua Portuguesa pode incentivar processos de criação e 

a apropriação da linguagem de acordo variações linguísticas adotadas, além de trabalhar dinâmicas 

entre ficção e narrativas históricas. O professor de História pode explorar a pluralidade e a diversidade 

identitária na história contemporânea, refletindo sobre preconceito e violência. Já o professor de Arte 

pode assinalar a força das imagens, da tipografia, dos matérias e das cores e como elas podem 

construir relações com a ancestralidade. 

 

Etapa 3  

Apresentação do slam 

Para a apresentação, entre em contato com a direção da escola e escolha dia e horário 

apropriados para que aconteça o slam. Ele pode ser realizado no teatro da escola ou na quadra, em 

formato circular, lembrando uma arena. Certifique-se de que a escola possa oferecer equipamento de 

som e microfone. Para os trabalhos visuais, organize uma parede ou outro suporte próximo ao local 

da apresentação ou no seu entorno. Combine com os estudantes a ordem e a dinâmica do slam, 

incentivando decisões coletivas e o trabalho em equipe. Oriente-os na escolha de um apresentador, 

explicando que pode ser, por exemplo, um professor que participou de todo o processo.  

Realize um ou dois ensaios para trabalhar a confiança, a autoestima e colaboração. Estabeleça 

um tempo para cada apresentação e estipule o máximo de 50 minutos para que todo o evento 

aconteça. Explique que eventos dessa natureza contribuem para o diálogo e ampliam o conhecimento 

sobre diferentes temas e a maneira como a aprendizagem pode acontecer.  

 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Conduza uma conversa, estimulando os estudantes a falar como se sentem com relação ao 

processo vivido ao longo do projeto integrador. Proponha uma rodada de respostas rápidas em que 

cada estudante fale sobre essa questão. Anote os assuntos mais citados por eles neste primeiro 

momento de escuta. Depois, nomeie com a turma cada etapa do processo e situações vividas individual 

e coletivamente. Escreva palavras-chave em folhas de papel A4 ou na lousa para que todos vejam. Faça 
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uma lista dos principais temas de interesse dos estudantes. Pergunte a eles: “Quais histórias e 

narrativas pesquisadas se conectam mais com a ancestralidade de cada um?”; “Como foi experimentar 

as linguagens escritas, orais e visuais para falar sobre si?”; “Como foram abordadas as diferentes 

identidades que compõem a turma?”; “Como foi a escuta individual e coletiva?”; “O que foi aprendido 

com o slam?”. 

 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

DENILSON Baniwa (site oficial). Disponível em: <http://denilsonbaniwa.com.br/>. 

Acesso em: 15 nov. 2018. Com os trabalhos de Denilson, a perspectiva indígena toma 

forma cosmológica e aponta para fora do pensamento ocidental. 

EVARISTO, Conceição. Insubmissas lágrimas de mulheres. Rio de Janeiro: Malê, 2017. 

A obra da autora mineira traz relatos de mulheres que concordam em contar histórias 

do dia a dia de suas vidas. O livro trabalha tanto a escuta da autora mediante o relato 

de mulheres quanto o exercício no qual elas se colocam de narrar suas vidas. 

JONATHAS de Andrade (site oficial). Disponível em: 

<www.jonathasdeandrade.com.br/>. Acesso em: 15 nov. 2018. Andrade aborda 

questões identitárias da contemporaneidade, afirmando lugares de fala. 

SLAM das Minas. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/channel/UCvpYWn9C_xv7ebfLfLhip3g>. Acesso em: 15 

nov. 2018. O canal disponibiliza vídeos do slam que acontece na cidade do Rio de 

Janeiro. 

SLAM, voz de levante. Disponível em: <https://vimeo.com/234747931>. Acesso em: 15 

nov. 2018. Documentário de 2017 das diretoras Tatiana Lohmann e Roberta Estrela 

D’Alva. O filme mostra as competições de poesia falada em algumas cidades do 

mundo, afirmando potência crítica e emocional. 

http://denilsonbaniwa.com.br/
http://www.jonathasdeandrade.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCvpYWn9C_xv7ebfLfLhip3g
https://vimeo.com/234747931

