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(Re)tratando obras culturais 

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

Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Linguagens e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

 

Componentes curriculares relacionados 

Arte: artes visuais, Arte: música, Arte: teatro, História, Língua Portuguesa, 

Sociologia 

 

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

Curricular 

[LGG06IF] Desenvolver estratégias inovadoras e éticas para resolver desafios do 

cotidiano, mobilizando conhecimentos e recursos de diversas linguagens, com o 

propósito de desconstruir estereótipos e outras formas de preconceito. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Aula expositiva e/ou dialogada, debates e/ou discussões considerando a 

participação do estudante, estudo de texto, leitura textual de gêneros e temas 

diversos em sala ou na biblioteca, produção de texto, sarau literário, utilização de 

recursos audiovisuais (documentários/música/data show). 

 

Recursos materiais necessários 

Textos literários, músicas, obras de artes visuais, peças de teatro, projetor, caixa 

de som, televisão, computador. 

 

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

Processos Criativos 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

As atividades se iniciam com a apresentação aos estudantes de obras que hoje 

são consideradas problemáticas. A intenção é mostrar os motivos que tornam 

tais obras problemáticas e entender, também, os contextos históricos nos quais 

elas foram produzidas. Neste primeiro momento, serão apresentados filmes, 

músicas e obras literárias aos estudantes e, junto com eles, o professor irá 

identificar os aspectos problemáticos. No segundo momento, as obras 

continuarão a ser apresentadas, mas os estudantes irão apontar os problemas 

que eles identificaram nelas. A etapa final da eletiva se dá com os próprios 

estudantes trazendo obras que eles consideram problemáticas para a sala de 

aula, para que, juntamente com os colegas da turma, seja feita nela uma reforma, 

transformando os pontos racistas, machistas, homofóbicos, xenofóbicos, 

capacitistas, de intolerância religiosa, dentre outros, em termos/expressões 

inclusivas e que respeitem as minorias sociais representadas. 
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Estratégias de avaliação do estudante 

Os estudantes serão avaliados a partir da participação nas discussões sobre a 

identificação dos aspectos problemáticos em uma obra, por suas propostas de 

reforma da obra e, como produto do curso, reforma de uma obra a ser 

apresentada em um sarau. 

 

Referências 

BRAZ, Rafael. "E o Vento Levou..." é, sim, um filme racista, mas não merece ser 

apagado. (2020). https://www.agazeta.com.br/colunas/rafael-braz/e-o-vento-

levou-e-sim-um-filme-racista-mas-nao-merece-ser-apagado-0620 

 

RIBEIRO, Rodrigo de Oliveira. Literatura e racismo: uma análise sobre Monteiro 

Lobato e sua obra. (2015). https://www.conjur.com.br/2015-dez-12/literatura-

racismo-analise-monteiro-lobato-obra#author 

 

TEIXEIRA, Patrícia. No Dia das Mulheres, elas comentam músicas que 

consideram 'politicamente incorretas'. (2017). https://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/noticia/no-dia-das-mulheres-elas-comentam-musicas-que-consideram-

politicamente-incorretas.ghtml 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

fernanda.mac-ginity@edu.se.df.gov.br 

Fernanda Mac-Ginity Moraes Rego 

CED LAGO SUL 

 


