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CULTURAS E SOCIEDADES DO CERRADO 

 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 

Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

 

Componentes curriculares relacionados 

Arte: teatro, Filosofia, Geografia, História, Sociologia 

 

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 

[CHSA01IF] Investigar fenômenos e processos de natureza histórica, social, econômica, 

filosófica, ambiental, política e cultural, presentes no cotidiano como fontes de dados para a 

análise, interpretação, crítica e proposição científica. 

[CHSA04IF] Reconhecer a diversidade de formas e recursos criativos na multiplicidade de 

discursos e práticas constituintes da realidade social. 

[CHSA05IF] Selecionar formas e recursos criativos identificados em diferentes contextos da vida 

cotidiana (local, regional, nacional e global) para uma vida ativa, contributiva e melhoria dos 

âmbitos individual e coletivo. 

[CHSA06IF] Propor soluções inovadoras em busca da superação de problemas relacionados 

às singularidades e suas especificidades de ordens histórica, social, econômica, filosófica, 

política e cultural. 

[CHSA07IF] Identificar, na diversidade de contextos históricos e geográficos e de modos de vida 

dos grupos humanos, práticas, crenças, valores e normas relacionadas às diferentes 

identidades socioculturais. 

[CHSA08IF] Mobilizar recursos e conhecimentos de natureza sociocultural e ambiental, a partir 

das demandas locais, regionais, nacionais e/ou globais, segundo as especificidades das 

diversidades e coletividades. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, aula de campo sobre conteúdos 

interdisciplinares, aula expositiva e/ou dialogada, debates e/ou discussões considerando a 

participação do estudante, estudo de caso, estudo de texto, estudo do meio e 

exposições/excursões e visitas. 

 

Recursos materiais necessários 

Quadro branco, datashow e utensílios para agricultura (caso a horta da escola esteja 

disponível). 

 

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

Investigação Científica, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Desde a escavação de um esqueleto humano (homo sapiens sapiens), datado de 13 mil anos 

atrás, no estado de Goiás, a expressão homo-cerratensis vem sendo utilizada com mais 

frequência. A proposta desta eletiva é justamente explorar a sociedade, a história e a cultura 

que envolve os povos cerratenses, tanto daqueles que compõem o passado do Cerrado, quanto 

daqueles que ainda habitam essa região. Esses povos cerratenses incluem inúmeras etnias 
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indígenas, principalmente aquelas que compõem o tronco linguístico Macro-Jê; sociedades 

rurais envolvidas com a agricultura familiar; e quilombos formados nos tempos da colonização 

do Brasil. A partir do estudo da organização social, da memória coletiva e dos costumes e 

tradições dessas sociedades, será trabalhado o sentimento de identidade e pertencimento 

das(os) estudantes à &quot;espécie&quot; do homo-cerratensis e ao território do Cerrado. 

Alguns dos temas que podem ser explorados na disciplina são os seguintes: (i) técnicas e 

conhecimentos tradicionais relacionados à agricultura familiar e de subsistência; (ii) filosofia e 

cosmologia indígena e sua relação com a oralidade; (iii) memória e resistência indígena e 

quilombola; (iv) efeitos do agronegócio e da colonização na região do Cerrado; (v) organização 

social dos quilombos e das aldeias indígenas; (vi) a relação entre cultura, território e meio-

ambiente. Por fim, o contato com culturas diversas estimulará o respeito à diversidade e às 

inúmeras formas de conhecimento, que complementam e potencializam a educação escolar. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Debates mediados; arranjo avaliativo (ensaio textual, poesia, apresentação musical ou 

teatral, seminários). 
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