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7. Projeto integrador 

Título: Tekoa 

Tema Direito territorial indígena 

Problema central 
enfrentado 

Por que os povos indígenas precisam ter seu direito legal ao território assegurado? 

Produto final Carta aberta de produção coletiva ao povo indígena, à comunidade local e a um órgão do Estado 

 

Justificativa 

Tekoa é o nome dado pelas populações guaranis às suas aldeias, mas o significado não se 

restringe a uma extensão física de espaço para habitação. Para ser um tekoa, é preciso que o espaço 

permita a reprodução do modo de vida guarani e de suas tradições (o teko). Por outro lado, sem 

tekoa não há teko, ou seja, sem a terra, essa cultura não existe.  

A questão indígena é o claro exemplo de um problema histórico que tem desdobramentos 

até os dias de hoje no Brasil. Conhecer e dar visibilidade ao assunto é uma maneira de evitar a 

perpetuação do olhar colonizador sobre os povos indígenas. Esse olhar coloca o processo civilizatório 

iniciado na Modernidade europeia como inexorável, entendendo os povos originários como 

resistentes ao movimento “normal” da história. 

Seria possível falar em normalidade nos modos de entender o mundo? Por que, muitas 

vezes, entendemos os usos mais difundidos do espaço como os únicos? Não haveria outras formas 

de pensar e agir sobre o espaço? Tais perguntas não apenas permeiam a questão indígena, mas 

também envolvem concepções de raça, gênero e origem geográfica. Dessa forma, elas contribuem 

para o desenvolvimento cognitivo, ao demonstrar desconfiança diante de impressões superficiais e 

acríticas sobre o outro, oriundas de nossos círculos sociais ou dos meios de comunicação. Além disso, 

essas impressões não nos permitem ver o outro em suas semelhanças conosco: um ser humano que, 

apesar de suas particularidades, também quer vivenciar os próprios valores, costumes e escolhas 

com liberdade. 

Este projeto, que visa conciliar autoconhecimento, conhecimento do outro e exercício da 

empatia, é pautado na habilidade EF07GE03 – Selecionar argumentos que reconheçam as 

territorialidades dos povos indígenas originários, das comunidades remanescentes de quilombos, de 

povos das florestas e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais do campo e da 

cidade, como direitos legais dessas comunidades. Como um aprofundamento dessa habilidade, a 

ideia é desenvolver essa argumentação, de modo que cada turma de 7º ano produza uma carta 

aberta pronunciando-se a respeito do povo indígena que será estudado. Nessa carta os alunos 

deverão se manifestar em relação à causa indígena, em um discurso dirigido também à comunidade 



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

1º bimestre – Plano de desenvolvimento 

local, que pode ser sensibilizada quanto ao tema, e à alguma instância governamental, que tenha 

responsabilidade administrativa em relação a essa questão.  

Após atividades introdutórias para contextualizar os alunos a respeito da territorialidade dos 

povos indígenas, e do estudo da legislação existente a esse respeito, deve ser feita a caracterização 

territorial de algum povo indígena que esteja enfrentado embates políticos – de preferência, escolha 

algum povo indígena que habite o município ou o estado em que a escola se localiza. 

Em um trabalho integrado com a disciplina de História, eles deverão relacionar espaço e 

tempo, isto é, entender como e por que o povo em questão ocupa esse local. Posteriormente, em 

uma atividade conjunta com os componentes de Arte e Língua Portuguesa, serão elencadas as 

diversas manifestações culturais que compõem seu patrimônio cultural.  

Com base nessas atividades, espera-se que os alunos tenham um entendimento mais amplo 

dos conflitos territoriais pelos quais tal povo vem passando e da dimensão de sua cultura, que deve 

ser respeitada. A investigação culminará na redação e na revisão coletiva da carta, com a 

participação do professor de Língua Portuguesa. 

Como se pode perceber, o eixo de estudo permite o desenvolvimento de diversas 

competências pelos jovens, como colocar em ação os conhecimentos adquiridos, exercitar a pesquisa 

e o trabalho científico, reconhecer a si mesmo e ao outro por meio de investigação e aprimorar o 

senso de cooperação na resolução de problemas. 

 

Competências gerais desenvolvidas 

• Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

• Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo 
a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

• Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

• Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar 
e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os 
direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito 
local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, 
dos outros e do planeta. 

• Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na 
diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 
capacidade para lidar com elas. 
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• 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. 

• Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência 
e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, 
inclusivos, sustentáveis e solidários. 

 

Objetivos 

• Ampliar a noção de formação territorial por meio do estudo da questão indígena, como 
um exemplo de situação espacial cuja compreensão se dá pelo entendimento da história. 

• Reconhecer o direito de outros povos à terra e à cultura originária com base na 
necessidade dos próprios alunos de terem direito ao espaço e a seus modos de vida.  

• Desenvolver a análise de dados, fatos, discursos e manifestações culturais. 

• Reconhecer formas não hegemônicas de conceber o mundo ou de se expressar e 
valorizá-las tanto quanto as formas mais difundidas. 

• Exercitar a cooperação, a participação e a capacidade de decisão mediante a elaboração 
de materiais conjuntos. 

 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

Geografia 

Formação territorial do Brasil 

(EF07GE03) Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades 
dos povos indígenas originários, das comunidades remanescentes de 
quilombos, de povos das florestas e do cerrado, de ribeirinhos e 
caiçaras, entre outros grupos sociais do campo e da cidade, como 
direitos legais dessas comunidades. 

Características da população 
brasileira 

(EF07GE04) Analisar a distribuição territorial da população brasileira, 
considerando a diversidade étnico-cultural (indígena, africana, europeia 
e asiática), assim como aspectos de renda, sexo e idade nas regiões 
brasileiras. 

História 

A construção da ideia de 
modernidade e seus impactos 
na concepção de História 

(EF07HI01) Explicar o significado de “modernidade” e suas lógicas de 
inclusão e exclusão, com base em uma concepção europeia. 

Saberes dos povos africanos e 
pré-colombianos expressos 
na cultura material e 
imaterial 

(EF07HI03) Identificar aspectos e processos específicos das sociedades 
africanas e americanas antes da chegada dos europeus, com destaque 
para as formas de organização social e o desenvolvimento de saberes e 
técnicas. 

Arte Patrimônio cultural 

(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e 
imaterial, de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se 
suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, 
favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às 
diferentes linguagens artísticas. 
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Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

Língua 
Portuguesa 

Textualização 

(EF69LP07) Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua 
adequação ao contexto produção e circulação – os enunciadores 
envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a circulação –, ao modo 
(escrito ou oral; imagem estática ou em movimento etc.), à variedade 
linguística e/ou semiótica apropriada a esse contexto, à construção da 
textualidade relacionada às propriedades textuais e do gênero), 
utilizando estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, 
reescrita/redesign e avaliação de textos, para, com a ajuda do professor 
e a colaboração dos colegas, corrigir e aprimorar as produções 
realizadas, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de 
concordância, ortografia, pontuação em textos e editando imagens, 
arquivos sonoros, fazendo cortes, acréscimos, ajustes, 
acrescentando/alterando efeitos, ordenamentos etc. 

Revisão/edição de texto 
informativo e opinativo 

(EF69LP08) Revisar/editar o texto produzido – notícia, reportagem, 
resenha, artigo de opinião, dentre outros –, tendo em vista sua 
adequação ao contexto de produção, a mídia em questão, 
características do gênero, aspectos relativos à textualidade, a relação 
entre as diferentes semioses, a formatação e uso adequado das 
ferramentas de edição (de texto, foto, áudio e vídeo, dependendo do 
caso) e adequação à norma culta. 

 

Duração 

O projeto deve ser desenvolvido no prazo máximo de um bimestre, de acordo com a 

disponibilidade das disciplinas envolvidas. 

 

Materiais necessários 

• documentos legais sobre direitos indígenas 

• mapa das terras indígenas no Brasil 

• computadores para pesquisa e para editar o texto 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Exploração da problemática e pesquisa na área do Direito 

Durante as aulas e as atividades do bimestre, os alunos devem ser introduzidos no tema e 

apresentados ao projeto. Procure ajudá-los a compreender os povos indígenas como sujeitos que 

têm modo de vida próprio e querem o direito de exercê-lo. Esse tipo de atividade pode ser realizado 

em rodas de conversa, por exemplo. 
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Após esses momentos iniciais, organize a turma em grupos e peça-lhes que pesquisem 

informações sobre os direitos indígenas. Para tanto, indique sites onde eles possam fazer essa 

pesquisa. Se necessário, auxilie os grupos a interpretar a legislação. No final dessa etapa, cada grupo 

deve apresentar aos demais colegas sua interpretação das leis estudadas, promovendo um debate 

entre a turma. 

Para finalizar, com o auxílio de um mapa das terras indígenas, ajude-os a associar o processo 

de colonização econômica e cultural a alguns exemplos de conflitos territoriais contemporâneos que 

envolvam comunidades indígenas. Procure acessar o site em que o Instituto Socioambiental (ISA) 

disponibiliza informações sobre os povos indígenas no Brasil. Disponível em: 

<https://pib.socioambiental.org/pt/P%C3%A1gina_principal>. Acesso em 16 out. 2018. 

Etapa 2 – Pesquisas geográfica, histórica e cultural 

Esta etapa envolve as disciplinas de Geografia, História, Arte e Língua Portuguesa. Os alunos 

deverão realizar uma pesquisa, e também poderão visitar algum museu que os auxilie na pesquisa ou 

mesmo uma aldeia, caso haja autorização e viabilidade. Na página 

<https://pib.socioambiental.org/pt/Lista_de_organizações_de_apoio_aos_povos_indígenas>, acesso 

em: 28 set. 2018, há uma extensa lista de organizações indígenas do Brasil. 

Embora o projeto possa se referir à situação de povos indígenas mais distantes, procure 

escolher um povo cuja realidade seja mais próxima à dos alunos, para aumentar o interesse deles 

pelo assunto e favorecer a compreensão do próprio local de vivência.  

Vale ressaltar que, nesta etapa, haverá três frentes de trabalho, cujas tarefas serão 

distribuídas pelos grupos. Cada um deles deverá desenvolver um relatório como resultado dos 

esforços nesta parte do projeto. 

A primeira frente fará a caracterização histórico-geográfica do povo indígena em questão. 

Além de uma pesquisa sobre a história desse povo no contexto da formação do Brasil, haverá um 

mapa situando as terras ocupadas no estado ou no município. O volume de informações e análises 

dependerá do esforço conjunto, lembrando que, quanto mais embasada a pesquisa, maior poder 

argumentativo terá a carta final. 

A segunda frente, com a participação dos professores de Arte e Língua Portuguesa, 

investigará os aspectos culturais do povo indígena (língua, costumes, saberes, objetos e, 

especialmente, manifestações artísticas), os quais precisam ser preservados. Esta frente de trabalho 

se concentrará nas noções de identidade e alteridade, ficando encarregada de relatar visões de 

mundo e formas de organizar o território e viver em sociedade que podem conflitar com as 

“epistemologias do Norte” – expressão que o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos 

cunhou para definir, de maneira genérica, os polos culturais europeu e norte-americano, 

responsáveis por definir uma ciência e uma forma de experienciar a vida em escala global. 

A terceira frente estará em constante comunicação com as outras. Munida dos documentos 

legais coletados pela turma na etapa 1, ela acompanhará as outras duas frentes para se certificar a 

respeito de quais direitos do povo indígena estão sendo infringidos e como a pesquisa dos colegas 

https://pib.socioambiental.org/pt/P%C3%A1gina_principal
https://pib.socioambiental.org/pt/Lista_de_organizações_de_apoio_aos_povos_indígenas
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pode embasar uma reivindicação de direitos. O engajamento será decisivo para esta frente de 

trabalho, até mesmo para um possível contato com representantes diretos do povo em questão ou 

pessoas relacionadas a ele, como habitantes indígenas da cidade. Outra sugestão é buscar entidades 

de apoio à causa indígena, mas, antes de dar ideias aos alunos, é importante instigar a criatividade 

deles para a busca de soluções.  

É essencial promover um diálogo entre as frentes de trabalho, de modo que uma ofereça 

suporte a outra, já que o contexto estudado é o mesmo. A divisão justifica-se apenas por uma 

questão de viabilidade do projeto. Ao final desta etapa, reserve um momento (uma ou duas aulas) 

para que os grupos e suas respectivas frentes apresentem os respectivos relatórios em caráter de 

reunião de trabalho com toda a turma. 

Etapa 3 – Elaboração e revisão do texto 

Esta etapa envolverá as disciplinas de Geografia e Língua Portuguesa. Com base nas 

sugestões dos alunos e com o auxílio do professor de Língua Portuguesa, identifique a melhor forma 

de organizar os relatórios em um texto coerente. Divida a etapa em duas fases – uma de montagem 

e a outra de revisão –, a fim de exercer essas habilidades em separado. Se possível, projete o texto 

em um telão na sala de aula, para que todos possam dar sugestões. 

A carta aberta é uma manifestação de apoio ou repúdio de caráter argumentativo. O peso de 

cada argumento dependerá tanto dos aspectos da pesquisa quanto da organização do texto. Vale 

dizer que se trata de um texto bastante sintético, geralmente de uma página ou, no máximo, duas. 

Portanto, as escolhas referentes à edição deverão ser democráticas. Nesse sentido, atue como 

mediador, demonstrando as opções disponíveis e suas consequências, para tentar estabelecer um 

consenso entre a turma. O mesmo respeito exigido para a competência envolvida no estudo do tema 

do projeto vale aqui para o relacionamento interpessoal. 

Etapa 4 – Apresentação da carta 

Pelo formato do projeto, é prevista uma carta aberta por turma de 7º ano, o que representa 

um grande esforço de síntese e proporciona viabilidade para o trabalho em conjunto. Contudo, cabe 

aos professores e à escola definir, entre as opções a seguir, qual é a melhor. 

• Todas as cartas serão endereçadas a seus destinatários. 

• Será eleita uma carta apenas. 

• Será realizada uma nova etapa de revisão das cartas para sintetizá-las em somente uma, 
envolvendo todas as turmas de 7º ano. 

Quanto aos destinatários da carta, também poderá haver um processo de escolha, dessa vez 

com a participação dos alunos. O importante é contemplar três tipos de público: a comunidade 

indígena em questão, desde que seja possível endereçar a carta a ela; a comunidade local, fazendo a 

divulgação na própria escola, em outras escolas locais ou em pontos autorizados de divulgação na 

comunidade; e algum órgão governamental (local, estadual ou federal) que possa ter um papel ativo 

na questão. 



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

1º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

No modelo de aprendizado por projetos, o principal elemento a ser avaliado são os 

resultados obtidos por meio do planejamento e da execução. Por mais que os alunos saibam que 

estão sendo avaliados, à medida que o envolvimento com o projeto ganha efetividade, o aspecto da 

avaliação individual vai perdendo peso, já que a intenção é valorizar a colaboração entre alunos e 

grupos de trabalho. 

Sob esta ótica, entende-se que a avaliação contínua é um modo de realizar adaptações nas 

tarefas e gerar novas ideias. Pelo interesse de se debruçar mais na construção de um produto do que 

em uma competição entre a turma, a avaliação terá o aspecto de instrumento de melhoria do 

produto final, isto é, os alunos são coavaliadores do projeto.  

Você pode aferir, por exemplo, o engajamento individual de cada aluno no trabalho. A falta 

de comprometimento pode ser atenuada pela realocação de função do aluno. De todo modo, 

pressupõe-se uma disponibilidade de sua parte para ajudá-los a superar as dificuldades, em um 

constante processo de avaliação. 

O projeto também dá margem para decompor a avaliação em etapas, ficando a seu critério 

esta decisão. Além disso, pode ser proposta uma autoavaliação aos alunos.  

 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

• AntiCast 316 – Decolonialismo (podcast). Disponível em: 
<https://soundcloud.com/anticastdesign/anticast-316-decolonialismo>. Acesso em: 28 
set. 2018. 

Em um bate-papo bem fundamentado e cheio de referências, o historiador e professor da 

Universidade de Brasília (UnB) Pedro Ferrari expõe a corrente de estudos históricos denominada 

decolonialismo, que se debruça sobre influências culturais do colonialismo presentes em nossas 

formas de pensar o mundo (a colonialidade) e, por conseguinte, atua na definição de territórios. 

• SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula (Org.). Epistemologias do Sul. São 
Paulo: Cortez, 2010. 

Os artigos desta coletânea também podem auxiliar no desenvolvimento do projeto ao 

problematizar as formas hegemônicas de aquisição do conhecimento, o que nos permite lançar um 

novo olhar sobre os saberes dos povos tradicionais. 

https://soundcloud.com/anticastdesign/anticast-316-decolonialismo

