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• Amor sem fronteiras. Direção: Martin Campbell, EUA/Alemanha, 2003. 

O filme mostra a trajetória de Sarah (interpretada por Angelina Jolie, que na vida real é  

embaixadora da ONU), socialite que se sensibiliza com o discurso de Nick, um médico que trabalha em 

campos de refugiados. Ela passa a acompanhá-lo em algumas dessas missões, que mostram situações 

de fome e extrema miséria na Namíbia e também em países de outros continentes. Além de abordar 

alguns dos mais graves problemas na África, a obra dá uma noção de como é o trabalho da Organização 

das Nações Unidas no continente. 

 

7. Projeto integrador 

Título: Áfricas 

Tema A percepção do espaço nas palavras de habitantes do continente africano 

Problema central 
enfrentado 

Insuficiência das leituras sobre lugares distantes para o conhecimento dos espaços geográficos  

Produto final Correspondência com habitantes de localidades na África 

Justificativa 

Este projeto visa à correspondência com jovens de países africanos falantes da língua inglesa. 

Por meio de cartas ou de comunicação sincrônica online, propõe-se que os alunos compartilhem um 

relato pormenorizado de seu cotidiano com pessoas da mesma faixa etária que vivem em países 

africanos a serem selecionados.   

Os novos meios de comunicação multiplicaram as possibilidades de contato com pessoas  

de todo o mundo, como mostram os avanços nas relações internacionais em âmbitos diversos. Ao 

promover o encontro de modos de pensar, comunicar-se, trabalhar ou comportar-se, esse crescimento 

do intercâmbio cultural gera como efeito colateral um incremento no aprendizado que não seria 

imaginável no contexto da permanência na localidade.  

Poderíamos, no entanto, afirmar que a sociedade brasileira – e, mais especificamente para  

o nosso interesse, a faixa etária mais jovem – tem se aproveitado dessas possibilidades? Talvez 

devêssemos antes nos perguntar se temos sequer o conhecimento da existência das ferramentas de 

comunicação para o aprendizado de outras culturas, pois, em paralelo à ampliação de opções de 

intercâmbio, há uma tendência ao reforço de grupos que compartilham uma identidade e os mesmos 

interesses, fenômeno igualmente propiciado pelas novas ferramentas.  

Assim, este projeto visa, pela promoção da comunicação à distância, incentivar o conhecimento 

do outro pelas palavras e interesses dele, o que simultaneamente amplia a consciência do lugar e da 

cultura na qual o conhecedor está inserido. Acreditamos que os livros e as informações sobre lugares 

distantes não nos permitem conhecê-los a fundo, até porque o conceito de lugar implica uma relação 
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entre o sujeito e seu espaço de vivência. Nos esforços para evitar juízos inadequados sobre um lugar, 

parece-nos pertinente consultar as pessoas que nele vivem. Os habitantes do continente africano nos 

mostrarão suas “Áfricas” para além daquela África que tentamos abstrair. 

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. 

• 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. 

• Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

• 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. 

• 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 

• Permitir aos alunos conhecer as condições de vida em localidades africanas. 

• Avaliar como os relatos individuais podem auxiliar nos estudos geográficos. 

• Criar situações que exijam o uso da língua inglesa na prática. 
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Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

Geografia 

Corporações e organismos 
internacionais e do Brasil na 
ordem econômica mundial 

(EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo  
e país para o entendimento de conflitos e tensões na contemporaneidade, 
com destaque para as situações geopolíticas na América e na África  
e suas múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra. 

Identidades e 
interculturalidades regionais: 
Estados Unidos da América, 
América espanhola 
e portuguesa e África  

(EF08GE20) Analisar características de países e grupos de países da 
América e da África no que se refere aos aspectos populacionais, urbanos, 
políticos e econômicos, e discutir as desigualdades sociais e econômicas e 
as pressões sobre a natureza e suas riquezas (sua apropriação e valoração 
na produção e circulação), o que resulta na espoliação desses povos. 

Língua 
Inglesa 

Produção de textos escritos 
com mediação do 
professor/colegas 

(EF08LI11) Produzir textos (comentários em fóruns, relatos pessoais, 
mensagens instantâneas, tweets, reportagens, histórias de ficção, blogues, 
entre outros), com o uso de estratégias de escrita (planejamento, 
produção de rascunho, revisão e edição final), apontando sonhos e 
projetos para o futuro (pessoal, da família, da comunidade ou do planeta). 

Impacto de aspectos culturais 
na comunicação 

(EF08LI20) Examinar fatores que podem impedir o entendimento entre 
pessoas de culturas diferentes que falam a língua inglesa. 

Duração 

Entre três e cinco semanas. O projeto pode ser aplicado de maneira diluída no bimestre, e 

é importante que seja proposto logo em seu início. 

Material necessário 

Recursos para a escrita de cartas ou ferramentas online de comunicação. 

Desenvolvimento 

Esta proposta de projeto integrador envolve comunicações em inglês, na forma de cartas ou 

conversações por meio de plataformas online. A aplicação do projeto seria facilitada com o envolvimento 

da equipe escolar, já que, além de prever contato com pessoas ainda desconhecidas, no caso da opção 

por cartas, seria recomendável que representantes da escola estabelecessem contato prévio com diretorias 

de ensino e escolas da localidade africana anglófona. De todo modo, não devemos excluir os alunos dessa 

discussão, pois incentivamos que eles se envolvam desde as escolhas iniciais, apropriando-se do projeto. 

Pelas razões citadas, descreveremos aqui apenas os passos necessários para o cumprimento dos 

objetivos, ficando a cargo da escola a adaptação aos meios escolhidos. Caso a língua inglesa seja uma 

barreira que realmente inviabilize a realização do projeto, sugere-se uma adaptação, em que os alunos 

se correspondam com jovens dos países africanos de língua portuguesa. Seria também uma rica 

oportunidade para conhecerem a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP. Mais 

informações em: <www.cplp.org/id-2752.aspx>. Acesso em: 05 nov. 2018. 

 

 

http://www.cplp.org/id-2752.aspx
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Etapa 1 – Apresentação da proposta  

Apresente as intenções do projeto e os objetos de conhecimento do bimestre a partir das 

questões colocadas no item “Justificativa”. A ideia da proposta é focar no conhecimento de experiências 

individuais de modo simultâneo aos estudos de caráter macro, justamente para fazermos referências 

constantes entre uma e outra escala e aprimorar nossas análises. Comece levantando relatos dos 

alunos (por exemplo, através de uma redação) sobre preconceitos sobre o seu local de vivência ou 

faixa etária que já ouviram outras pessoas dizerem sem conhecer seu cotidiano. Depois, traga aos 

alunos algumas das ideias preconcebidas sobre a África e peça que eles as comparem com os relatos 

que fizeram, verificando similaridades dos discursos e identificando falácias. 

Nesta etapa, peça que os alunos se organizem em grupos. Aponte que apenas um dos integrantes 

do grupo vai representá-los na comunicação, mas os demais terão a incumbência de ajudá-lo na 

constituição do seu relato ou nas comunicações e nas traduções para o inglês. Pelo mesmo motivo, seria 

interessante reunir alunos que se identificam em aspectos sociais, culturais e de lugar de vivência. 

Etapa 2 – Escolha dos países 

O próximo passo será a escolha dos países nos quais os grupos buscarão os interlocutores. Para 

isso, peça aos alunos que consideram alguns critérios, que estão intimamente ligados com o que eles 

já vêm estudando: Quais são os países da África que têm a língua inglesa como oficial? Quais deles 

estabelecem mais relações com o Brasil? Essas e outras informações sobre os países podem ser 

encontradas no Portal Consular do Ministério das Relações Exteriores (ver a seção Para Saber Mais).  

Com base nesses e outros critérios, que podem ser retirados da própria reunião de trabalho 

com os alunos (e não só pontuados pelos professores), a turma escolherá os países das pessoas com 

quem entrarão em contato. No caso de contato com escolas, sugerimos que ao menos três países 

sejam escolhidos, considerando que os convites são passíveis de recusa, mas, por uma questão de 

praticidade, que se defina apenas um país e uma escola para o trabalho. No caso do trabalho por meio 

de plataformas online, os grupos podem escolher países diferentes.  

Etapa 3 – Escolha do meio de comunicação 

Em seguida, será preciso definir qual será o meio de comunicação: cartas ou plataformas online 

de conversação em inglês. Deixamos essa decisão em aberto para que a escola encontre a melhor 

alternativa; inclusive, se a equipe escolar julgar adequado, estabelecer se a decisão será tomada pelo 

corpo docente ou terá participação dos alunos. Incentivamos a escola a considerar esta última opção, 

valorizando a participação dos alunos e reconhecendo os saberes que eles trazem de suas experiências 

com os meios de comunicação. Seja qual for o formato, por uma questão prática, os grupos terão que 

elaborar um texto para descrever com pormenores o cotidiano de apenas um de seus integrantes.  

• Opção 1 – Comunicação por cartas 

Nesta opção, o contato das escolas nos países anglófonos escolhidos exige um convite formal 

que exigirá uma declaração da própria equipe da escola brasileira ou de sua diretoria de ensino. 
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• Opção 2 – Comunicação por plataformas de aprendizado em inglês 

Neste caso, os professores (de Geografia e de Língua Inglesa) supervisionam uma tarefa em 

que os grupos teriam de pesquisar diferentes plataformas online que permitiriam a conversação em 

inglês. No percurso, é possível que eles encontrem páginas como as do My language Exchange 

(disponível em: <www.mylanguageexchange.com>. Acesso em: 2 nov. 2018) ou o Interpals (disponível 

em: <https://www.interpals.net/>. Acesso em: 2 nov. 2018), mas incentive-os a pesquisar as opções.  

A intermediação dos professores se dará principalmente para garantir a viabilidade do projeto, 

ajudando-os a analisar quais elementos são necessários para utilizar o site e conseguir uma comunicação 

eficaz. Assim, verifique pontos tais como: O site já prevê a possibilidade de intercâmbio escolar como 

o do projeto? Há um limite mínimo de idade para a utilização? É possível selecionar os interlocutores 

por faixa etária? Há cobranças? O que aprendemos sobre essas plataformas em fóruns, matérias 

jornalísticas e contatos com suporte? Dessa forma, junto com os alunos, será possível escolher a 

plataforma mais adequada aos propósitos do projeto.  

Etapa 4 – Pensando a nossa realidade 

Peça aos alunos que se reúnam em grupos. Este é um momento para que eles parem e pensem 

a respeito da sua própria realidade e do que pretendem transmitir ao seu interlocutor. No ano inteiro 

eles descreveram regiões e países, falaram de histórias dos diversos espaços, fizeram inventários   

sobre as situações atuais nesses lugares, apontaram tendências, entre outras tarefas sugeridas pelas 

habilidades. Agora, eles voltarão os olhares a si mesmos, para pensar em como contariam sua própria 

vida para outra pessoa.  

Peça aos grupos para fazerem um rascunho dos pontos que serão citados no relato mais longo 

ou carta (nas duas opções de formato deverá haver um relato maior que será apresentado ao 

interlocutor logo depois das primeiras comunicações). Como já mencionamos, o relato é de apenas 

um dos membros do grupo, que dita aos demais integrantes aquilo que ele quer descrever. 

Orientamos que os grupos tenham laços de identificação, então espera-se que também os outros 

integrantes deem ideias para o relator falar de sua própria vida.  

Então, em uma reflexão dialógica com os grupos, levante questões como: Eu estou mesmo 

dando uma visão completa do que acontece em minha vida? Estou omitindo certas coisas que não 

gostaria de mostrar e supervalorizando outras de que gosto mais? Não queremos com isso determinar 

o que os alunos vão relatar, pelo contrário: a reflexão servirá para quebrar restrições que eles mesmos 

podem colocar em suas comunicações, o que, no caso de um testemunho de caráter sincero, não 

conseguiria transmitir de fato a realidade vivida. 

Etapa 5 – Pensando a realidade do outro 

Nesta etapa, os alunos deverão revisar as características dos países nos quais vão estabelecer 

contato com um interlocutor. A que primeiro interessa é, naturalmente, o status da língua no país 

escolhido. Se o inglês for a língua oficial, é mais provável que utilizem com mais segurança as normas 

padrão da gramática e não tenham dificuldades em se comunicar. Por outro lado, no caso de o inglês 

ser língua franca, isto é, possuir diversas modificações porque no país é aplicado para integrar povos 

http://www.mylanguageexchange.com/
https://www.interpals.net/
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de línguas diferentes, é recomendável perguntar na comunicação se estão conseguindo nos expressar 

bem e se o interlocutor gostaria de comentar algo a respeito das expressões utilizadas. No caso das 

plataformas online de conversação, esse tipo de pedido de ajuda é algo comum, porque se pressupõe 

que o espaço virtual seja usado para o aprendizado. 

Outra preocupação é a do conhecimento da situação dos países em questão. Na comunicação 

que será enviada, os alunos devem inserir algumas perguntas a fim de provocar a continuidade da 

conversa, e é preciso ter precaução com a emissão de juízos prontos sobre problemáticas que o país do 

interlocutor possa enfrentar. Se for um desejo do grupo saber mais sobre essas questões, no entanto, 

eles podem expressar suas próprias dificuldades nas mesmas áreas, a fim de suscitar o assunto, 

pautando-se sempre pela cautela. Sugira que eles incluam também aspectos da vida que podem gerar 

empatia, como esportes ou músicas de que gostam. Acredita-se que os alunos trarão várias ideias 

interessantes, portanto não determine o que será incluído no relato, apenas supervisione o trabalho. 

Etapa 6 – Planejamento  

Ao considerar na etapa anterior alguns fatores influentes sobre a realidade do outro (sua 

língua e situação geográfica), o objetivo era exercitar a habilidade EF08LI20 – Examinar fatores que 

podem impedir o entendimento entre pessoas de culturas diferentes que falam a língua inglesa. É um 

exercício difícil de ser cumprido a contento, mas é importante que, ao redigir sua comunicação, os 

alunos não tenham como pressuposto que o outro entenderá tudo o que disserem. Por isso, oriente-

os para que façam uso da simplicidade em suas comunicações e que, se forem utilizar algum termo ou 

expressão específicos de seu cotidiano, tenham o cuidado de explicar ao interlocutor do que se trata. 

Como em toda abordagem, deve-se primeiro se apresentar, perguntar “Como está?” e usar 

outras formas de introduzir a conversa, seja no meio eletrônico, de forma sincrônica, seja em um meio 

assincrônico, como a carta. Essa abordagem, assim como os passos seguintes, precisará ser planejada. 

Será necessário, em um momento subsequente à introdução, explicitar os objetivos com aquela 

comunicação e, por uma questão de honestidade intelectual, revelar também que está sendo assistido 

por um grupo que o ajudará a escrever. No caso da conversação (sincrônica), é importante que eles 

não dominem a conversa, dando espaço às manifestações do interlocutor se ele quiser falar e dando 

um retorno em relação a suas declarações dentro do assunto colocado, como em um diálogo normal. 

Então, em algum momento oportuno, o aluno representante deve expor que gostaria de 

contar um pouco mais de sua vida e pede ao interlocutor permissão para fazê-lo. Neste ponto entraria 

o relato maior planejado nas etapas anteriores, e que se assemelharia aos relatos de uma carta. Não 

prevemos aqui um padrão para esse passo, mas parece ser adequado que se comece por fatos mais 

próximos na vida do aluno relator e que, aos poucos, ele se aprofunde em assuntos como aspectos do 

lugar onde mora, quais são suas obrigações diárias, o que faz para se divertir, entre outros, passando 

depois para questões de cunho mais pessoal, como as dificuldades pelas quais passa, o que gostaria 

que melhorasse em sua vida e no lugar onde mora etc.  

Depois de contar sobre a sua vida, o aluno relator, por meio das frases planejadas pelo grupo, 

deve convidar o interlocutor a também falar de si, com o objetivo de aprender mais sobre seu país. 



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

4º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Etapa 7 – Elaboração do relato ou carta 

Concebemos para esta etapa a seguinte dinâmica de produção de texto, que deve ter o suporte 

constante do professor de Língua Inglesa: 

1. O aluno relator descreve oralmente o que quer colocar, frase por frase; 

2. O restante do grupo verifica se é válido escrever a frase como ele diz ou se é possível simplificar 
para melhorar a comunicação; 

3. O grupo faz a tradução da frase e depois a revisa; 

4. O aluno relator aprova ou não a frase, conferindo se ela expressa o que ele quis dizer. 

Etapa 8 – Conversação ou envio da carta 

Aqui será realizado o envio da carta ou a conversação sincrônica planejada nas etapas anteriores. 

Cabe uma observação à parte sobre a conversação em plataforma online: surgirão ocasiões em que 

não haverá nada pronto para responder ao interlocutor, de modo que é importante que o aluno relator 

tenha apresentado, anteriormente, a explicação de quem ele é e qual é o contexto de sua iniciativa, o 

que ajudará na compreensão do interlocutor. Ainda dentro da opção online, verifique com os alunos 

se a plataforma dá a opção para eles salvarem a conversa, para que a utilizem como material de estudo 

na etapa seguinte. 

Etapa 9 – Impressões dos relatos recebidos  

Com a carta de retorno do interlocutor ou a conversa da plataforma online salva, os professores 

e toda a turma devem compartilhar a resposta dos interlocutores a cada grupo. Nesta atividade, que 

envolve todos os participantes do projeto, será feito um exercício tanto de tradução coletiva quanto 

de conhecimento da realidade local do país de cada interlocutor.  

A respeito da tradução, é importante notar se o interlocutor faz um uso específico da língua 

que talvez não fosse conhecido antes. Isso servirá também para reconhecermos como a língua inglesa 

pode ser escrita ou falada de formas diversas, o que não se trata de erro, apenas de mais uma forma 

de usá-la. Quanto aos elementos propriamente geográficos do discurso, dê destaque, naturalmente, 

aos topônimos e localidades citadas, ao modo como a pessoa descreve o lugar onde mora, como são 

as relações sociais ali, assim como os sentimentos que esboça a respeito dessas localidades e relações. 

A partir desses sentimentos, é possível conhecer o sentido antropológico do conceito de território, que 

nos aponta para diferentes níveis de pertença e apropriação do cidadão sobre o lugar em que vive. 

Após o exercício mais descritivo, retome a pesquisa feita sobre os países escolhidos antes dos 

depoimentos e proponha algumas questões para os alunos: 

• Das informações dadas pelo interlocutor, quais delas confirmam aquilo que estudamos ao 
longo do bimestre? 

• O que aprendemos de novo a respeito desse país e da África, e que só o depoimento pôde 
nos dar? 
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• Depois do relato de nosso interlocutor, tivemos uma impressão mais positiva ou negativa 
sobre o seu país ou a África como um todo? 

• Como devemos separar aquilo que diz respeito somente à realidade local do interlocutor 
e a realidade do país como um todo e da África, pois, como já vimos, os Estados africanos 
com frequência reúnem povos e culturas diversas? 

• O que o depoimento subjetivo pode nos dizer de uma realidade maior? O que esse tipo de 
depoimento não consegue nos informar? 

Fica a critério dos professores considerar essa etapa como uma atividade individual para 

entrega ou apenas como uma discussão.  

Proposta de avaliação das aprendizagens 

O projeto foi pensado de maneira que não se retire certa espontaneidade na escrita da carta 

ou na conversação. Ao realizar a etapa de tradução do que se deseja dizer, por exemplo, é prevista a 

supervisão do professor de Língua Inglesa na redação das frases, mas seria interessante que não 

houvesse o compromisso estrito de que os alunos exibam um texto sem erros. Pressupõe-se que o 

ímpeto de escrever corretamente venha dos próprios alunos, porque se eles tiverem dificuldades na 

escrita, terão também dificuldades para que o interlocutor os entenda. O que se espera, portanto, não 

são resultados perfeitos, mas que a situação em que colocamos os alunos sirva para que eles aprendam 

sobre seus erros na prática, em constante autoavaliação. 

Algumas partes do projeto podem ser enquadradas em uma avaliação numérica, se os  

professores envolvidos assim o desejarem, como a análise dos países na Etapa 2, a apresentação da 

pesquisa de meios de comunicação na Etapa 3 ou a entrega de um relato individual respondendo às 

questões da Etapa 9. 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. Relatos orais: do indizível ao dizível. Revista Ciência 

e Cultura, v. 39, n. 3, p. 272-86, 1987. 

A consagrada socióloga é uma das referências mais citadas a respeito da metodologia 

da história oral. O artigo em questão pode fornecer ideias ao professor para orientar 

os alunos sobre o que é possível aprender por meio de relatos.  

Ministério de Relações Exteriores. Portal Consular. Seu destino. Disponível em:  

<http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino>. Acesso em: 2 nov. 2018. 

A página, que reúne por bandeiras todos os países nos quais o Brasil tem um 

consulado, fornece informações que são relevantes para o nosso projeto, como 

costumes locais e legislações específicas, extensão e localização das comunidades 

brasileiras e conflitos que possam estar ocorrendo no momento.  
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