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Heróis negros: mito e história 
Instruções para a pesquisa e elaboração da enciclopédia virtual: etapas das aulas de Português 

 
 Vocês discutiram, em aulas anteriores, sobre o que é mito e sobre sua função em sociedades arcaicas. Você 
também viu que o arquétipo de herói, que se revela nesses mitos, tem ganhado novos significados ao longo do tempo. 
Começamos a discutir também sobre os porquês de a mitologia e a história africanas serem tão pouco conhecidas, mesmo 
tendo tido contribuição importante para a constituição do povo brasileiro. Por isso, uma das propostas de trabalho para o 
trimestre é elaborarmos uma enciclopédia virtual sobre esses heróis negros para que possamos contribuir para divulgar 
parte da história de nossa cultura que por tanto tempo foi silenciada. Logo abaixo estão as etapas do trabalho que 
desenvolveremos em conjunto com outras disciplinas. Todo o tempo vocês terão que acessar as discussões que estarão 
sendo feitas nas aulas de história, música e ciências sociais. Cada aluno será responsável por um verbete da enciclopédia. 
 
Etapa 1 
 
Você vai pesquisar em casa, em pelo menos DUAS fontes diferentes (livro, revista, enciclopédia, internet), informações 
sobre um herói negro. A lista de personagens será afixada na sala de aula para que cada um escolha o seu. Na lista haverá 
deuses-heróis africanos (principalmente da mitologia Iorubá) e heróis históricos, do Brasil e de outras partes do mundo.  
 
Ao pesquisar sobre seu personagem, você deve buscar as seguintes informações: 
 

� A descrição física (se houver e se for importante) e psicológica do herói. 
� A narração de um feito que justifique o personagem ser um herói. 

 
Etapa 2 
 
Você vai fazer com o material pesquisado o mesmo que fizemos em sala de aula com o texto expositivo “Seja humano, seja 
herói”: identificar as informações que você considerar mais importantes para compor o verbete sobre seu personagem. 
 
Etapa 3 
 
Depois, você escreverá o seu verbete com o resumo dessas informações, da mesma forma como fizemos em sala. Você 
terá, então, que identificar informações essenciais, relacionar as informações pesquisadas em diferentes fontes e fazer uso 
das características do gênero textual “verbete” (que foi estudado em sala). 
 
Etapa 4 
 
Você entregará à professora o texto elaborado COM A INDICAÇÃO DAS FONTES PESQUISADAS (seja material impresso 
ou página da internet) no dia 07 de novembro. O texto, que deverá ter NO MÍNIMO 15 E NO MÁXIMO 20 LINHAS, será 
corrigido/ comentado pela professora de Português. Você deverá reescrever o texto, como de costume, para resolver os 
problemas apontados. 
 
Etapa 5 
 
O texto revisado será entregue aos professores de Informática Educativa. Nas aulas da disciplina você elaborará a 
enciclopédia.  
 
Observações: 
 

1. Lembremos que não estamos interessados na prática religiosa, mas nas narrativas mitológicas, que têm muito a 
nos dizer ainda hoje, assim como a mitologia grega. 

2. O objetivo deste trabalho também é ensiná-los que fazer pesquisa não é o mesmo que imprimir diretamente da 
fonte, mas sim elaborar seu próprio texto, a partir de um esforço de reflexão. Foi por isso que “treinamos” em sala 
antes. 

3. Se você esquecer o material, não fará a produção escrita e, portanto, ficará sem nota. O trabalho vale 1,5 NA 
MÉDIA. 

4. Qualquer problema ao longo do processo, comunique-se! 
 

Bom trabalho! 


