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SUPERANDO RACISMOS - ENTENDIMENTO E CONSTRUÇÃO DE NOVOS 
MODELOS DE NACIONALIDADE 

 

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 

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. 

[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. 

[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 

Atividades de fixação, aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, debates 

e/ou discussões considerando a participação do estudante, filmes e vídeos, 

oficinas sobre o conteúdo abordado na aula. 

 

Recursos materiais necessários 

datashow, computador, tela, vídeos em streaming, plataformas digitais, pincel, 

cartolina. 

 

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

Investigação Científica, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

1. O objetivo será atingido a partir de discussões, mesas redondas e debates 

que permitam que o aluno investigue de que forma os discursos sobre 

nacionalidade são construídos e sua proximidade com discursos racistas. 
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2. As atividades serão iniciadas com uma exposição oral introduzindo a 

discussão sobre nacionalidade e fornecendo a necessária contextualização 

histórica. 

3. As atividades serão coordenadas com o professor que terá como objetivo 

motivar os alunos a desenvolverem uma percepção crítica sobre os assuntos 

abordados. 

4. Os alunos estarão no centro das atividades. As aulas expositivas terão o 

objetivo apenas de fornecer aos alunos introduções aos assuntos que serão 

desenvolvidos a partir de seus posicionamentos e visões sobre o assunto. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Elaboração de oficinas de discussão e de reelaboração da ideia de nação que 

afaste discursos segregacionistas e de raça. Composição de um mural em que 

se resgate personalidades históricas não contempladas por narrativas oficiais da 

História. 
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