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O BRASILEIRO NÃO É RACISTA... SERÁ MESMO? 

 

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, Física, 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. 

[CHSA02IF] Testar, a partir de dados investigados em âmbito local, regional, 

nacional e/ou global, procedimentos e linguagens adequados à pesquisa 

científica com vistas à (re)formulação de conhecimentos, apresentando 

conclusões práticas e/ou teóricas, com a utilização de diferentes mídias. 

[CHSA03IF] Sistematizar informações com base em pesquisa crítica 

(documental, bibliográfica, exploratória, de campo, experimental, etc.) a fim de 

se obter conhecimentos confiáveis. 

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

multiplicidade de discursos e práticas constituintes da realidade social. 

[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. 

[CHSA09IF] Propor ações de mediação e intervenção sobre questões adversas 

envolvidas na vida pública e cotidiana, por meio de projetos contributivos à 

construção de um espaço de convivência democrática e respeitosa dos direitos 

e da dignidade humana. 

[CHSA11IF] Selecionar estratégias criativas, relacionadas às ações de natureza 

social, econômica, ambiental, política e cultural, de forma articulada às 

diversidades de projetos de vida, com o intuito de construir projetos pessoais 

e/ou associativos. 

[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 de campo sobre 

conteúdos interdisciplinares, aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, 

blogs e redes sociais, debates e/ou discussões considerando a participação do 

estudante, dinâmica de grupos, dissertação ou resumos, dramatização, estudo 
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de texto, estudo dirigido, filmes e vídeos, júri simulado e/ou esquete e/ou 

teatro sobre temáticas em estudo, oficinas sobre o conteúdo abordado na aula, 

painel, sala de aula invertida, sarau literário, utilização de recursos audiovisuais 

(documentários/música/data show). 

 

Recursos materiais necessários 

Sala de aula para interação e debate inicial com os alunos, painéis ou murais 

para expor a produção dos alunos; projetor multimídia com computador para 

exibição de filmes e produções dos próprios alunos; auditório ou outro espaço 

que comporte apresentações culturais e artísticas com a temática antirracista, a 

partir de autorização dos responsáveis, utilização de mostras em redes sociais,  

verba para aquisição de vestuário e acessórios para desfiles culturais e 

caracterização para festivais da cultura africana, verba para convite de pessoas 

notoriamente envolvidas com a causa antirracista no brasil, verba para saída de 

campo para conhecer locais históricos relacionados à causa antirracista. 

 

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

Investigação Científica, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Esta unidade eletiva orientada usará do seguinte expediente para atingir seus 

objetivos: 

1) Explicação dos objetivos para os estudantes; 

2) Explanação sobre a história do racismo no Brasil; 

3) Propor aos estudantes a pesquisa e a apresentação de teses específicas de 

autores brasileiros sobre como o racismo se instalou entre nós; 

4) Mesa redonda ou Júri Simulado para que os estudantes argumentem sobre 

os diversos aspectos envolvidos na questão racial brasileira, passando pelo 

Estado, pelo Capitalismo, pelo colonialismo e pelo contexto histórico envolvido; 

5) Cabe ao professor orientar e direcionar as discussões, prezando sempre pelo 

conhecimento embasado cientificamente e com referências; 

6) Para finalizar, propor aos estudantes a execução de painéis com fotos dos 

estudantes que já sofreram discriminação racial, com seus relatos pessoais, e 

inserir também fotos dos grandes ícones brasileiros e mundiais de combate ao 

racismo, do passado e do presente. 

7) As avaliações ocorrerão por trabalhos escritos, por argumentação oral e pela 

confecção de painéis a serem fixados na escola e na comunidade escolar. 

8) Para finalizar, propor um festival de cultura africana, com desfile de modelos 

da própria escola com comidas típicas do Brasil que foram influenciadas pela 

imigração africana. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

A avaliação ocorrerá por trabalhos escritos, sendo que o critério de nota será o 

rigor na pesquisa fundamentada.  Pode-se avaliar também a argumentação oral 

e a capacidade do estudante de trabalhar em grupo. 
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