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INVESTIGAÇÃO HISTÓRICA  SOBRE IDEOLOGIAS DE DOMINAÇÃO ESCONDIDAS 
POR TRÁS DE DISCURSO DO BEM 

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 

Filosofia, Geografia, História, Língua Portuguesa, 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. 

[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. 

[CHSA12IF] Desenvolver projetos por meio da elaboração e concretização de ações que 

coadunem com as práticas democráticas de cidadania, de sustentabilidade e de Direitos 

Humanos. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, aula expositiva e/ou dialogada, debates e/ou 

discussões considerando a participação do estudante, elaboração de fichamento e ensino com 

pesquisa. 

 

Recursos materiais necessários 

Data show, livros, caderno, computadores com acesso a internet, artigos.  

 

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

Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Como proposta de trabalho a unidade curricular será dividida em duas etapas. 

Na primeira o professor apresentará aos alunos uma série de momentos históricos em que 

discursos estruturados pela elite dominante foram espalhados pela população como se fossem 

valores universais. Nesse momento podem ser utilizados documentos históricos, propagandas 

em jornais e revistas, livros e documentários. Tais discursos podem ser diversos e relacionados 

com vários contextos de silenciamento de minorias: quando a religião católica foi apresentada 

como a religião certa em contraposição à africana; quando a mulher é entendida como frágil; ou 

quando um modelo musical é posto como melhor que outros; quando políticas publicas de 

segurança são disfarçadas de para controlar grupos específicos, como a guerra as drogas 

implementada nos EUA nos anos 90. 
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Numa segunda etapa os alunos serão convidados a elaborarem trabalhos que desconstruam 

os discursos apresentados a eles. Poderão fazer isso usando meios com os quais estejam 

familiarizados, como mídias sociais, elaboração de blogs, construção de artigos científicos ou 

para internet. Nessa fase os alunos serão incentivados a relatarem experiências pessoais que 

demonstrem que muitas vezes os discursos de dominação são incorporados pelo grupo que 

sofre a exclusão/dominação. Os trabalhos executados nessa fase servirão de avaliação do 

curso.         

  

Estratégias de avaliação do estudante 

Confecção de postagens na internet, construção de blogs, elaboração de artigos científicos 

/jornais.  
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