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Explorando o percurso 

A convivência é um grande desafio enfrentado pelo homem. Com o desenvolvimento das 

tecnologias de informação e comunicação, alguns temas têm se tornado objeto de discussão 

dentro e fora da escola, entre eles a justiça, o respeito, a tolerância às diferenças, 

generosidade, honestidade e a solidariedade. Por outro lado, sabemos que não há consenso 

sobre como agir para que esses valores se tornem os pilares das relações humanas. 

Partindo da ideia de que é muito importante ouvir uns aos outros, utilizaremos os conceitos de 

espaço, território, região, paisagem e lugar para pensar (mas também resolver) problemas 

coletivamente. Esses conceitos são concebidos, neste material, da seguinte forma: 

Espaçoi 

 O tempo (quando as coisas ocorrem) e o espaço (onde as coisas ocorrem) servem de 

referência para tudo que existe no mundo. Quando falamos em espaço geográfico nos 

referimos ao espaço concreto, ou seja, a superfície do nosso planeta, o Planeta Terra. 

 O espaço geográfico é composto pela sociedade humana e pela natureza ou, ainda, é 

resultado de uma ação humana sobre a natureza. O espaço geográfico tem escalas. No 

caso da escala geográfica, pode-se dizer que ela é qualitativa. Ela pode ser dividida de 

acordo com o grau de proximidade do sujeito com o lugar em questão. 

 
Territórioii 

 O território é uma parcela do espaço geográfico que tem limites ou fronteiras – não 

necessariamente visíveis – apropriada por um sujeito ou um por grupo a partir de uma 

relação de poder. 

 Uma característica importante do território é que ele pode abarcar pequenas áreas – 

como uma rua – ou grandes áreas – como é o caso dos países. Além disso, o território 

pode se se expressar através de diferentes tipos de relações: militares, jurídicas, 

naturais, culturais e até criminais, como é o caso dos territórios do tráfico de drogas ou 

da máfia. 
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Região 

 A região é a parte de um todo, ou seja, é a divisão de um espaço em áreas menores que 

apresentam traços em comum. Podemos falar em regiões do mundo, por exemplo, 

América Latina, Oriente Médio, Europa, entre outras; em regiões brasileiras, como 

Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-oeste, etc., como também podemos falar de 

regiões do nosso Estado, como é o caso da Região Metropolitana, na qual estamos 

situados. 

 
Paisagem 

 A paisagem é definida como a extensão de território que o olhar alcança num lance; 

vista, panorama. Pode ser mais natural como uma floresta, mas geralmente reflete uma 

ação humana sobre a natureza. Na geografia, a paisagem adquiriu um caráter 

multifacetado, combinando formas e cultura, significados e valores. 

Etimologicamente, o vocábulo paisagem surgiu no século XVI, ligado à concepção de 

país, denotando o sentido de região, território, nação 

(http://www.ufjf.br/revistageografia/2011)  

 
Lugar 

 É um espaço menor onde nós vivemos, trabalhamos, estudamos, conhecemos as 

pessoas. É um espaço com o qual nos identificamos, construímos significados 

particulares carregados de afetividade. 

 

Desse modo, iniciamos as oficinas abordando os conceitos centrais eleitos e problematizando-

os com base em fatos do cotidiano da sociedade mais ampla, usando recursos variados: 

charges, notícias de internet, trechos de vídeos... Em seguida contextualizamos a temática 

geograficamente e em seguida conversamos sobre situações conhecidas/semelhantes na vida 

social e/ou na escola. Selecionamos cinco temas para o desenvolvimento das oficinas: 

1. “Os fins justificam os meios”: refletindo sobre território e relações de poder  

2. “Nós pensamos que fosse um mendigo”: discutindo sobre a importância da 

humanização das relações no espaço escolar 

http://www.ufjf.br/revistageografia/2011
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3. “Mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas”: a escola 

como um lugar de empoderamento na construção da identidade 

4. “Alguém que comete uma infração ou age de acordo com a sua cultura não merece 

ser tratado como um ser humano”: refletindo sobre o lugar da população negra na sociedade 

brasileira 

5. “O encontro de pessoas que possuem diferentes hábitos, costumes e crenças 

religiosas podem trazer estranhamento e confrontos”: uma análise sobre o encontro das 

diferenças no contexto do espaço escolar. 

 

Por fim, ao final de cada oficina, propomos um desafio para que os estudantes formulem 

juízos frente a fatos hipotéticos que envolvem formas de desrespeito e alternativas para ajudar 

a mediar e solucionar conflitos no cotidiano escolar. Em última instância, busca-se que os 

estudantes reflitam e se posicionem, de maneira crítica e responsável, sobre algumas questões 

que envolvem a relação sujeito-sociedade, no sentido ampliado: 

 Como você percebe e avalia o planeta que habita?  

 Que sentimentos o espaço escolar desperta em você? 

 Você se sente responsável pela convivência pacífica e respeitosa dentro da sua sala de 

aula? 

 O que você tem feito para colaborar para o desenvolvimento de uma cultura da paz 

dentro da sua escola e fora dela? 

 

 

 

 

 

 

  

O objetivo geral desse material pedagógico é nortear as discussões sobre as relações 

humanas dentro da escola, levando em conta alguns conceitos básicos da Geografia: 

espaço, território, região, paisagem e lugar. 
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OFICINA 1. “Os fins justificam os meios”: refletindo sobre território e 

relações de poder 

 

1.1 Conceitos relacionados 

 Território 

 Relações de poder  

 Alteridade 

 

1.2 Objetivos 
 

Domínio conceitual 

 Conceituar território, relações de poder e alteridade, a partir de conhecimentos 

prévios; 

 Definir território com base nos conteúdos da Geografia.  

 

 

Domínio procedimental 

 Identificar territórios no Mapa Múndi; 
 Analisar os textos propostos, considerando a temática central expressa e os 

argumentos que justificam a situação política e social dos países envolvidos. 

 

 

Domínio atitudinal 

 Posicionar-se frente a um fato social, com foco nas relações de poder baseadas na 

desigualdade social, econômica e política; 

 Posicionar-se frente a um caso hipotético que envolve um conflito no ambiente 

escolar, com foco nas relações de poder estabelecidas localmente; 

 Propor soluções que ajudem a mediar o conflito estabelecido num caso hipotético e 

atenda às necessidades das pessoas envolvidas. 
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1.3 Desenvolvimento da oficina 

Sequência das atividades Material Descrição 

(a) Contextualizando os 

conceitos: relações de poder e 

alteridade 

Imagem 1 – Relações de poder 01 

Imagem 2 – Relações de poder 02 

Imagem 3 – Alteridade 01 

Imagem 4– Alteridade 02 

A partir da apresentação de imagens que contextualizam 

os temas abordados na oficina, os estudantes deverão 

conceituar relações de poder e alteridade com base nos 

seus conhecimentos prévios 

(b) Contextualizando o 

conceito de território 

Imagem 5 – Mapa Mundi 

Imagem 6 – Mapa do Brasil 

Imagem 7 – Mapa do Estado do RJ 

Imagem 8 – Mapa do Município do RJ 

Através da apresentação e visualização de diferentes 

mapas, os alunos serão desafiados a compreender as 

diferenças entre as esferas global e local e destacar o 

bairro onde a escola está localizada. 

(c) Identificação de territórios 

através do Mapa Mundi 

Imagem 9 – Mapa Mundi para colorir 

Material: Lápis colorido e caneta 

Os estudantes deverão localizar o território dos EUA e do 

Iraque, em esfera global. Em seguida, deverão colorir os 

territórios no tom de vermelho. O mapa servirá para 

ilustrar a localização, o tamanho do território e a posição 

dos países numa escala planetária. 

(d) Pensando a sociedade 
Texto 1: Charge  

Texto 2: Guerra do Iraque 

A reflexão sobre as relações humanas em escala global 

será mediada por uma charge que ilustra o ataque dos 

EUA ao território iraquiano em 2003. Em seguida, será 

feita a leitura coletiva de um texto que tem a função de 

explicar as raízes do conflito entre os países envolvidos 

numa dimensão espaço-temporal. 
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Sequência das atividades Material Descrição 

(e) Refletindo sobre os textos Folha de questões 01 

Cada estudante receberá uma folha de questões. Os 

estudantes deverão analisar os textos propostos, 

organizados em pequenos grupos, formular e registrar 

seus juízos, considerando a temática central expressa e os 

argumentos que justificam a situação política e social dos 

países envolvidos. 

(f) Desafio Caso hipotético 01 

Cada grupo receberá uma folha com o relato de um caso 

hipotético, cujo cenário é o espaço escolar. Os estudantes 

serão convidados a analisar o caso e posicionar-se, 

individualmente e em grupos, sobre as atitudes dos 

sujeitos envolvidos no caso.   

(g) Refletindo sobre o espaço 

escolar como um lugar de 

convivência 

Folha de questões 02 

Os estudantes deverão registrar seus juízos frente às 

questões propostas, sobre o caso hipotético. Após o 

posicionamento dos estudantes, o caso será analisado em 

conjunto com o professor, com base nos referenciais 

relacionados em como se colocar no lugar do outro a 

partir de uma perspectiva intercultural. 

(h) Avaliando a vivência Folha de questões 03 

Análise comparativa do conteúdo apresentado no início 

da aula e o caso hipotético, as propostas de solução e os 

sentimentos dos estudantes frente a vivência. 
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Fonte:https://aderivaldo23.files.wordpress.com/2013/09/leao-intimida-cachorro-
relacao-de-poder-tamanho-1296223965705_300x230.jpg 

Imagem1: Relações de poder 01 Imagem2: Relações de poder 02 

Fonte: 
http://www.sinjus.com.br/modulos.php?nome=noticias&arquivo=visu_not&id_not=15
082 
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Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-
jX4Tqkj_ih4/TzaYNmdIC_I/AAAAAAAAAOE/Mi9n62gfrlc/s1600/alteridade.jpg  

Imagem4: Alteridade 02 

Fonte:http://www.netmundi.org/cibercultura/2011/06/cibercultura-e-alteridade/ 

Imagem3: Alteridade 01 
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Fonte: https://adesivosdecorativos.wordpress.com/2008/08/31/adesivo-mapa-mundi/ 

Imagem3: Mapa Mundi 
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Fonte: http://alunosonline.uol.com.br/geografia/regioes-brasil.html 

Imagem4: Mapa do Brasil 

http://alunosonline.uol.com.br/geografia/regioes-brasil.html
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Fonte: http://www.baixarmapas.com.br/mapa-do-rio-de-janeiro-dividido-em-mesorregioes/ 

 

Imagem5: Mapa do Estado do Rio de Janeiro 

http://www.baixarmapas.com.br/mapa-do-rio-de-janeiro-dividido-em-mesorregioes/
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Fonte: http://www.scielo.br/img/revistas/csp/v20n6/31f1.gif 

Imagem6: Mapa do Município do Rio de Janeiro 
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Imagem 9: Mapa Mundi para colorir 

Fonte: http://www.mapasparacolorir.com.br/mapa/mundo/mundo.png 
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charge acima foi produzida pelo jornal semanal satírico francês Charlie Hebdoe é 
uma representação do bombardeio ao Iraque realizado pelos Estados Unidos da 
América. Os argumentos divulgados pelo presidente da época – Ronald George Bush 

– estavam fundamentados em libertar a população iraquiana do líder autoritário e truculento 
Sadaim Hussain. No entanto, os motivos de tal atrocidade que gerou uma guerra estavam 
baseados no interesse em criar um estado de turbulência na região do Oriente Médio, em 
função da exploração do petróleo, e tal atitude tem contribuído para fomentar o crescimento 
do Estado Islâmico, acarretando o aumento de ataques terroristas. 
  

A 
Fonte: http://www.ocafezinho.com/2015/01/17/porque-eu-sou-charlie-parte-3-final/ 

Texto 1: Charge 

http://www.ocafezinho.com/2015/01/17/porque-eu-sou-charlie-parte-3-final/
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GUERRA DO IRAQUE 

pós sofrer com os atentados de 11 de setembro, os Estados Unidos decidiram 
empreender uma “guerra contra o terror” apontando os governos que poderiam 
representar riscos à paz mundial. Nesse sentido, o presidente norte-americano 
George W.Bush e seu Conselho de Estado passaram a fazer uma campanha política 
pregando a intervenção no chamado “eixo do mal”. Entre os países que compunham 
esse grupo, estaria o Iraque, na época, liderado pelo ditador Saddam Hussein. 

No ano de 2002, os EUA tentavam por meio da Organização das Nações Unidas provarem que 
o governo iraquiano preservava um poderoso arsenal de armas químicas. Partindo dessa denúncia, 
George W. Bush ameaçou atacar o Iraque caso o governo daquele país não realizasse a destruição de 
seu arsenal militar. Em contrapartida, vários inspetores da ONU em visita ao Iraque não conseguiram 
obter provas concretas das acusações feitas pelos EUA. Insistindo na veracidade de suas denúncias, o 
governo norte-americano pediu autorização do Conselho de Segurança da ONU para que pudesse 
promover a invasão militar do país. 

Sem ter provas reais que justificassem tal 
ataque, a ONU decidiu vetar o processo de ocupação 
dos EUA. Todavia, ignorando completamente a 
decisão da ONU, George W.Bush buscou apoio do 
governo britânico para que juntos promovessem a 
invasão militar do Iraque. 

Em março de 2003, militares estadunidenses e 
britânicos deram início aos ataques que logo tomaram 
o controle da cidade de Bagdá. Cinco dias após a 
primeira ofensiva, os bombardeios à capital e o 
confronto com o exército iraquiano contabilizava um 
total de mais de 1000 mortes. No mês seguinte, Bagdá foi finalmente tomada pelas forças anglo-
americanas, restando enfrentar as tropas e milícias do norte, fiéis ao ditador Saddam Hussein. Em 
maio, a ONU decidiu suspender todos os embargos econômicos há tanto tempo impostos ao Iraque e 
reconhecer a Autoridade Provisória de Coalizão, que deveria controlar o país, mesmo com a 
desconfiança da maioria da população. No final daquele mesmo ano, as tropas invasoras conseguiram 
capturar o foragido Saddam Hussein. Em pouco tempo, o ditador sofreu um processo criminal que o 
levou à pena de morte, sob a acusação de ter cometido diversos crimes contra a humanidade. 

Nos dois anos seguintes, a bem-sucedida ocupação sofreu com a oposição de grupos 
terroristas. Em 2005, a população iraquiana foi convocada às urnas para que escolhessem membros 
integrantes de uma nova Assembleia Constituinte. Enquanto isso, dados apontavam que os atentados 
terroristas contra as forças estrangeiras alcançavam a faixa de noventa ataques diários. Internamente, 
os conflitos civis entre lideranças religiosas xiitas e sunitas ameaçavam a estabilidade do Iraque. 

Durante esse período, dados extraoficiais denunciavam que mais de 100 mil civis foram 
mortos na guerra. Enquanto isso, as nações responsáveis pela invasão tentavam convencer a opinião 
pública de que estavam garantindo a promoção de governos “justos” e “democráticos” pelo mundo. 
Contudo, ao longo do conflito, os EUA não conseguiram provar que o Iraque possuía um perigoso 
arsenal bélico de destruição em massa. 

Por isso, muitos críticos apontam que a guerra teve suas motivações fundadas em outras 
questões subjacentes. No campo político, o ataque serviria para reafirmar a hegemonia político-militar 
dos EUA após os atentados de 11 de setembro. Além disso, a guerra traria grandes vantagens 
econômicas para as nações envolvidas com o controle sob as reservas de petróleo encontradas em 
território iraquiano. 

Por Rainer SousaMestre em HistóriaFonte: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/guerra-
iraque.htm  

A 

Texto 2 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/guerra-iraque.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/guerra-iraque.htm
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1. Qual é a temática central abordada nos textos 01 e 02? 

 

 

 

2. Quais os argumentos usados pelo governo dos EUA para justificar o ataque ao território 

iraquiano? Como você avalia esses argumentos? Por quê? 

 

 

 

3. Que tipos de interesses estavam envolvidos na decisão de atacar o Iraque? Esses interesses 

atendiam às necessidades de quem? 

 

 

 

4. Quais as consequências do ataque para a população e para o meio ambiente iraquiano? 

 

 

 

5. Como você julga o ato de prejudicar alguém ou algum lugar em nome do desenvolvimento 

das condições econômicas? 

 

 

 

 

 
 
 
 

Folha de questões 01 
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Defendendo a honra 

Um grupo de alunos de uma escola pública da baixada fluminense fazia parte de uma 

equipe de handebol e estava treinando forte para disputar a final do campeonato municipal. A 

equipe tinha grandes chances de ficar em primeiro lugar no campeonato, pois todos os 

jogadores possuíam notável habilidade motora para o esporte. Dois dias antes da grande final, 

Juca, ao visitar a sua tia que morava no bairro vizinho, foi, abordado na rua por seis rapazes, 

integrantes da equipe da escola adversária. Juca foi alvo de intimidação moral, sendo 

chamado de covarde e fracote, e também sofreu violência física por parte desse grupo de 

rapazes. 

No dia do jogo, a professora responsável pela equipe da escola da baixada notou algo 

estranho no comportamento dos estudantes e achou que pudesse ser por conta do clima de 

tensão pré-final de campeonato. Ao chegarem ao ginásio onde o jogo seria disputado, as duas 

equipes iniciaram um bate-boca que culminou numa briga generalizada, na suspensão de 

todos os jogadores e no cancelamento da partida. 

Quando questionados sobre os motivos da briga, os alunos da escola municipal da 

baixada fluminense argumentaram que não havia problema nenhum bater em alguém quando 

se tem a honra ameaçada. 

 
  

 

Caso hipotético 01 
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1. Como cada um do grupo julga o caso descrito? Expliquem, individualmente, o que cada um 

pensou. 

 

 

 

 

 

 

2. Como o grupo julga, coletivamente, o caso descrito? O julgamento foi resultado de 

consenso ou houve divergência de opiniões? Se houve divergência, quais foram os principais 

motivos? 

 

 

 

 

 

 

3. Apresentem uma alternativa para ajudar a mediar e solucionar o conflito descrito nesse caso 

hipotético. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Folha de questões 02 
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1. Existem semelhanças entre o fato social apresentado no início da oficina (a invasão dos 

EUA ao Iraque) e o caso hipotético apresentado? Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

2. As propostas de solução apresentadas pelo grupo podem ser aplicadas em situações 

similares, no dia-a-dia da escola? Quais as vantagens e limites dessas propostas? 

 

 

 

 

 

 

3. Qual é a avaliação do grupo frente a experiência vivenciada nesta oficina? Apontem os 

pontos positivos e os pontos negativos. 

 

 

 

 

 

 

Avaliando a vivência 

Folha de questões 03 
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i Conceitos básicos da geografia - Abril Educação https://youtu.be/9EiM0JePxro 
iihttp://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/conceito-territorio.htm 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/conceito-territorio.htm
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OFICINA 2. “Nós pensamos que fosse um mendigo”: discutindo sobre a 

importância da humanização das relações no espaço escolar 
 

2.1 Conceitos relacionados 

 Região  

 Alteridade 

 Cultura 

 

2.2 Objetivos 

Domínio conceitual 

 Conceituar alteridade e cultura, a partir de conhecimentos prévios; 

 Definir o conceito de região com base nos conteúdos de Geografia. 

 

 

Domínio procedimental 

 Identificar a região como um produto das relações humanas; 

 Analisar os textos propostos, considerando a temática central expressa e os 

argumentos que explicam a situação política, econômica e social do Brasil. 

 

 

Domínio atitudinal  

 Posicionar-se frente a um fato social, com foco nas questões que abordam a discussão 

sobre alteridade, baseadas na desigualdade social, econômica e política; 

 Posicionar-se frente a um caso hipotético que envolve um conflito no ambiente 

escolar, com foco nas questões que abordam a discussão sobre alteridade estabelecidas 

localmente; 
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 Propor soluções que ajudem a mediar o conflito estabelecido num caso hipotético e 

atenda às necessidades das pessoas envolvidas. 
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2.3 Desenvolvimento da oficina 

Sequência das atividades Material Descrição 

(a) Contextualizando os conceitos: 

alteridade e cultura 

Imagem 1 – Cultura 01 

Imagem 2 – Cultura 02 

Imagem 3 – Alteridade 01 

Imagem 4– Alteridade 02 

A partir da apresentação de imagens que contextualizam os temas 

abordados na oficina, os estudantes deverão conceituar cultura e 

alteridade com base nos seus conhecimentos prévios. 

(b) Contextualizando o conceito de 

região 

Imagem 5 – Mapa Mundi 

Imagem 6 – Mapa da América Latina no 

Planisfério 

 Imagem 7 – Mapa da América Latina político 

numa escala reduzida 

Imagem 8 – Mapa do Brasil 

Imagem 9 - Mapa do Estado do RJ 

Através da apresentação e visualização de diferentes mapas, os 

alunos serão desafiados a compreender as diferenças entre as esferas 

global, regional e local e destacar o bairro onde a escola está 

localizada no mapa do Município do Rio de Janeiro. 

(c) Identificação de uma região 

através do Mapa da América 

Latina que compreende a parte da 

América Central e da América do 

Sul 

Imagem 10 – Mapa Múndi para colorir 

Imagem 11- Mapa da América Latina para 

colorir 

Material: Lápis colorido e caneta 

Na imagem 10 os estudantes deverão localizar a América Latina, em 

esfera global. Em seguida, deverão colorir a região no tom de 

vermelho. O mapa servirá para ilustrar a localização, o tamanho da 

região e a posição dos países numa escala mais ampla, ou seja, 

global. Na imagem 11 os alunos deverão colorir somente a região 

Latino americana e em seguida comparar a sua localização no mapa 

múndi.     

(d) Pensando a sociedade 

Texto 1: Charge 

Texto 2: Reportagem ―assassinos do índio 

Galdino‖. 

A reflexão sobre as relações humanas em escala regional será 

mediada por uma charge que ilustra o preconceito em relação à 

cultura indígena.  
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Sequência das atividades Material Descrição 

 Em seguida, será feita a leitura coletiva de um texto com a função 

de explicar a subalternização da cultura indígena no Brasil, a partir 

de uma perspectiva etnocêntrica.  

(e) Refletindo sobre os textos Folha de questões 01 

Cada estudante receberá uma folha de questões. Os estudantes 

deverão analisar os textos propostos, organizados em pequenos 

grupos, formular e registrar seus juízos, considerando a temática 

central expressa e os argumentos que justificam a ação dos 

indivíduos envolvidos. 

(f) Desafio Caso hipotético 01 

Cada grupo receberá uma folha com o relato de um caso hipotético, 

cujo cenário é o espaço escolar. Os estudantes serão convidados a 

analisar o caso e posicionar-se, individualmente e em grupos, sobre 

as atitudes dos sujeitos envolvidos no caso.   

(g) Refletindo sobre o espaço 

escolar como um lugar de 

convivência 

Folha de questões 02 

Os estudantes deverão registrar seus juízos frente às questões 

propostas, sobre o caso hipotético. Após o posicionamento dos 

estudantes, o caso será analisado em conjunto com o professor, com 

base nos referenciais relacionados em como se colocar no lugar do 

outro a partir de uma perspectiva intercultural.  

(h) Avaliando a vivência Folha de questões 03 

Análise comparativa do conteúdo apresentado no início da aula e o 

caso hipotético, as propostas de solução e os sentimentos dos 

estudantes frente a vivência. 
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Imagem1- Cultura indígena 

 

    

 
 Fonte: http://redesaudeculturamg.blogspot.com.br/2014/06/ufu-recebe-etapa-da-mostra-de-cinema-e.html   

 
 
 

http://redesaudeculturamg.blogspot.com.br/2014/06/ufu-recebe-etapa-da-mostra-de-cinema-e.html
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Imagem2: Cultura da miséria 

 

 

 

Fonte: http://www.medicinaintensiva.com.br/editorial-mercosul-pobreza.htm 

 

 

http://www.medicinaintensiva.com.br/editorial-mercosul-pobreza.htm
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Imagem3: Alteridade           

   

   

Fonte: https://antropologiafanor.wordpress.com/2012/08/24/alteridade/#jp-carousel-143 

 

https://antropologiafanor.wordpress.com/2012/08/24/alteridade/#jp-carousel-143
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Imagem 4: Alteridade 

 

 

 

Fonte:http://educainfantilpn.blogspot.com.br/2015/04/identidade-e-alteridade-um-olhar.html 

http://educainfantilpn.blogspot.com.br/2015/04/identidade-e-alteridade-um-olhar.html
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Fonte: https://adesivosdecorativos.wordpress.com/2008/08/31/adesivo-mapa-mundi/ 

Imagem5: Mapa Mundi 
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Imagem6: Planisfério da América Latina 

 

 

Imagem7: Mapa da América Latina em escala 

reduzida Fonte:http://rede.novaescolaclube.org.br/ 

Fonte:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Latin_America_%28orthographic_projection%29.svg 

http://rede.novaescolaclube.org.br/
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Fonte: http://alunosonline.uol.com.br/geografia/regioes-brasil.html 

Imagem8: Mapa do Brasil 

http://alunosonline.uol.com.br/geografia/regioes-brasil.html
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Fonte: http://www.scielo.br/img/revistas/csp/v20n6/31f1.gif 

Imagem9: Mapa do Município do Rio de Janeiro 
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Imagem10: Mapa Mundi para colorir 

Fonte: http://www.mapasparacolorir.com.br/mapa/mundo/mundo.png 

Imagem11: Mapa da América 
Latina para colorir Fonte: 
http://www.historiadigital.org/atividades/
atividade-mapas-em-branco-para- 
preencher/  

http://www.historiadigital.org/atividades/atividade-mapas-em-branco-para-%20preencher/
http://www.historiadigital.org/atividades/atividade-mapas-em-branco-para-%20preencher/
http://www.historiadigital.org/atividades/atividade-mapas-em-branco-para-%20preencher/
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Pensando a Sociedade – Texto1 

 
 

 
 

 
 charge acima foi retirada de um site que coloca em discussão de forma democrática a 
questão indígena e propõe uma reflexão sobre o espaço destinado a população pelo 
processo do capitalismo nas sociedades ocidentais. E afirma que, ―Os ―europeus‖ quando 
aqui chegaram não encontraram no território que hoje chamamos Brasil, formas de 

exploração do trabalho que pudessem reaproveitar para a acumulação capitalista, como aconteceu no 
mundo andino ou na Meso-América‖. Ou seja, os povos da terra chamada Brasil resistiram ao trabalho 
de ―denominação capitalista, se colocando em fuga para o mato, ou mesmo à redução em reservas 
ou missões‖. Naquela época os indígenas que tinham fugido durante a colonização se 
instalavam em terras que não interessavam ao capital. Hoje, porém, ―não existe nem um 
milímetro de território que não interesse ao capital, seja para a produção, seja para a 
especulação. O avanço do capital sobre o território das comunidades, não só indígenas, senão 
também as caboclas (aquelas que ficaram a meio caminho entre o mundo indígena e o branco 
– as que se reproduzem fora do mercado) ameaça o povo e ameaça a terra, a água, o mato 
como habitat‖. E os indígenas na atualidade estão em busca de uma militância que lhes 
devolvam a dignidade e o direito de não somente reproduzirem a sua cultura, mas 
principalmente o direito a vida. 
 
Fonte: http://www.modestoneto.com.br/2016/03/a-questao-indigena-no-brasil.html  

A 

http://www.modestoneto.com.br/2016/03/a-questao-indigena-no-brasil.html
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Barbárie: Os assassinos de Galdino alegaram terem feitos 

apenas “uma brincadeira” ao atear fogo e queimar vivo o 

índio Robert Stuckert Filho (20/04/1997) 

 

 pataxó Galdino Jesus dos Santos foi queimado vivo quando dormia num ponto de ônibus da 
Avenida W3 Sul, em Brasília, na madrugada de 20 de abril de 1997. Em sua homenagem, o 
local passou a ser conhecido como Praça do Índio e ganhou uma escultura do artista Siron 

Franco. Em 2001, quatro jovens que participaram do crime — Max Rogério Alves, Eron Chaves de 
Oliveira e Antônio Novely Villanova, de 19 anos; e Tomáz 
Oliveira de Almeida, de 18, — foram condenados a 14 
anos de prisão, mas foram libertados em 2004. O quinto 
envolvido, Gutemberg de Almeida, era menor de idade e 
cumpriu punição de três meses numa instituição. 

 Galdino, de 44 anos, chegou a ser levado para o 
hospital, com 95% do corpo queimados, mas morreu horas 
depois. Ele estava na capital para festejar o Dia do Índio. 
Naquele dia, chegou tarde à pensão onde estava hospedado 
e foi impedido de entrar. Sem opção, adormeceu no banco 
do ponto de ônibus. Os réus disseram achar que ele era um 
mendigo e alegaram ter feito "apenas uma brincadeira" ao 
despejar um litro de gasolina sobre o homem e atear fogo. 
Só foram localizados porque uma testemunha perseguiu o grupo e anotou a placa do carro.  

 Em 2002, Tomás, Eron e Antônio conseguiram autorização da Justiça para trabalhar. O 
benefício do regime semi-aberto foi concedido porque os condenados já haviam cumprido um terço da 
pena. A autorização era para que saíssem do presídio exclusivamente para trabalhar e estudar, mas 
uma reportagem do "Correio Braziliense", publicada em 2003, mostrou Antônio, Max e Eron 
dirigindo, namorando e bebendo nos bares de Brasília. O semi-aberto foi revogado, mas, pouco 
depois, os estudantes voltaram a garantir o benefício. 

 Antônio é filho do juiz federal Novely Villanova da Silva Reis. Max Rogério é enteado do ex-
ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Valter Medeiros. Os pais de Eron e Tomáz eram 
funcionários públicos. Gutemberg deveria cumprir uma pena socioeducativa de três anos, mas a 
Justiça considerou a punição severa e botou o rapaz em liberdade. 

 

 

Leia mais sobre esse assunto em http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/indio-galdino-foi-queimado-vivo-por-cinco-
rapazes-em-brasilia-em-abril-de-1997-11510805#ixzz3rZvOwdb5  
© 2015. Leia mais sobre esse assunto em http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/indio-galdino-foi-queimado-vivo-por-
cinco-rapazes-em-brasilia-em-abril-de-1997-11510805#ixzz3rZuFp9fk  
© 2015.  

 

O 

http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/indio-galdino-foi-queimado-vivo-por-cinco-rapazes-em-brasilia-em-abril-de-1997-11510805#ixzz3rZvOwdb5
http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/indio-galdino-foi-queimado-vivo-por-cinco-rapazes-em-brasilia-em-abril-de-1997-11510805#ixzz3rZvOwdb5
http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/indio-galdino-foi-queimado-vivo-por-cinco-rapazes-em-brasilia-em-abril-de-1997-11510805#ixzz3rZuFp9fk
http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/indio-galdino-foi-queimado-vivo-por-cinco-rapazes-em-brasilia-em-abril-de-1997-11510805#ixzz3rZuFp9fk
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Folha de questões 01 

1. Qual é a temática central abordada nos textos 01 e 02? 

 

 

 

2. Quais os argumentos usados pelos jovens ao atear fogo no índio? Como você avalia esses 

argumentos? Por quê? 

 

 

 

3. Que tipos de interesses estavam envolvidos na decisão de atacar um indivíduo? Esses 

interesses atendiam às necessidades de quem? 

 

 

 

4. Quais as consequências do ataque para a população indígena? 

 

 

 

5. Imagina você em uma cidade diferente, sem dinheiro, sem conhecidos, ou seja, 

impossibilitado de passar a noite em um local com proteção. Seria justo você ser agredido por 

alguém que utiliza os mesmos argumentos preconceituosos como no caso acima? Por quê? 
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Desculpa... é só uma brincadeira! 

Dois meses após o início das aulas em uma escola do bairro de Santa Cruz – RJ foi 

matriculado no 9º ano um menino de 15 anos. Suas notas no histórico escolar apresentado 

eram acima da média, o aluno era disciplinado e participava das aulas de forma muito 

interessada, no entanto, sua adaptação fora muito conflituosa. Pois, os colegas de turma 

debochavam e riam constantemente de sua maneira de falar e de seus costumes inerentes a 

cultura nordestina.  

Por este motivo, o aluno tornou-se agressivo e desinteressado, não desejando mais 

frequentar as aulas. Quando comparecia, não conseguia se expressar e muito menos contribuir 

com os trabalhos propostos em classe. Por isso, tornou-se um dos alunos mais complicado da 

turma.  

Sua família, ao ser chamada na escola para tomar ciência da mudança brusca 

comportamental de seu filho, agiu de forma indignada, questionando o papel da escola diante 

do fato. Pois, segundo o pai, o menino reclamava constantemente de ser motivo de chacota 

dos colegas durante as aulas. Para surpresa de todos, o pai muito indignado com o sofrimento 

emocional de seu filho o induziu a agir de forma violenta para proteger-se das ―brincadeiras‖ 

preconceituosas dos colegas que não desistiam de importuná-lo. 

Diante do fato, a escola tomou a seguinte providência: reuniu todos os alunos 

envolvidos, marcou uma reunião com os alunos responsáveis pelas agressões verbais. Os 

alunos quando questionados pelo fato, utilizaram como justificativa que tudo não passava de 

uma ―brincadeira‖. Mas que realmente o menino era estranho e muito diferente no modo de se 

expressar e nos hábitos do cotidiano. Desta maneira, não achavam que estariam cometendo 

nenhum ato desumano. 

 

Caso hipotético 01 
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1. Como cada um do grupo julga o caso descrito? Expliquem, individualmente, o que cada um 

pensou. 

 

 

 

 

 

 

2. Como o grupo julga, coletivamente, o caso descrito? O julgamento foi resultado de 

consenso ou houve divergência de opiniões? Se houve divergência, quais foram os principais 

motivos? 

 

 

 

 

 

 

3. Apresentem uma alternativa para ajudar a mediar e solucionar o conflito descrito nesse caso 

hipotético. 

 

 

 

 

 

 

 

Folha de questões 02 
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1. Existem semelhanças entre o fato social apresentado no início da oficina (o ataque ao índio 

Pataxó por jovens de classe média alta) e o caso hipotético apresentado? Justifique sua 

resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

2. As propostas de solução apresentadas pelo grupo podem ser aplicadas em situações 

similares, no dia-a-dia da escola? Quais as vantagens e limites dessas propostas? 

 

 

 

 

 

 

3. Qual é a avaliação do grupo frente à experiência vivenciada nesta oficina? Apontem os 

pontos positivos e os pontos negativos. 

 

 

 

 

 

 

Avaliando a vivência 

Folha de questões 03 
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OFICINA 3. “Mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem 

ser atacadas”: a escola como um lugar de empoderamento na construção da 

identidade 

3.1 Conceitos relacionados 

 Lugar 

 Relações de Poder 

  Identidade 

 

3.2 Objetivos 

Domínio conceitual 

 Conceituar relações de poder e identidade, a partir de conhecimentos prévios; 

 Definir o conceito de lugar com base nos conteúdos de Geografia. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Domínio procedimental 

 Identificar a construção de lugar como um produto das relações humanas; 

 Analisar os textos propostos, considerando a temática central expressa e os 

argumentos que identifique a prática do “machismo” como um processo cultural, 

difundido pelo sistema patriarcal desde a fase do colonialismo no Brasil.  

 

Domínio atitudinal  

 

 Posicionar-se frente a um fato social, com foco nas questões sobre identidade, 

baseadas na desigualdade social; 

 Posicionar-se frente a um caso hipotético que envolve um conflito no ambiente 

escolar, com foco nas questões que abordam a discussão sobre identidade 

estabelecidas localmente; 
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 Propor soluções que ajudem a mediar o conflito estabelecido num caso hipotético e 

atenda às necessidades das pessoas envolvidas. 
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3.3 Desenvolvimento da oficina 

Sequência das atividades Material Descrição 

(a) Contextualizando os 

conceitos: Identidade e Relações 

de Poder 

Imagem 1 – Relações de Poder 01 

Vídeo    1 – Relações de Poder 02 

Imagem 3 – Identidade 01 

Imagem 4 – Identidade 02 

 A partir da apresentação de imagens e de um vídeo que 

contextualizam os temas abordados na oficina, os estudantes 

deverão conceituar identidade e relações de poder com base 

nos seus conhecimentos prévios. 

(b) Contextualizando o conceito 

de lugar 

Imagem 5 – Mapa Mundi 

Imagem 6 – Mapa da América Latina 

Imagem 7 – Mapa do Brasil 

Imagem 8 – Mapa do Estado do RJ 

Imagem 9 – Mapa do Município do Rio de 

Janeiro com destaque do Bairro de Santa 

Cruz 

Imagem 10 e 11 – Imagens de lugares 

específicos do Brasil e do “lugar” da 

mulher 

Através da apresentação e visualização de diferentes mapas os 

alunos serão desafiados a compreender as diferenças entre as 

esferas global, regional e local. Logo após será realizada, a 

apresentação de duas imagens, com o objetivo de enriquecer o 

debate sobre o conceito de lugar para além dos mapas, ou seja, 

a noção de lugar como um produto da experiência social. 

(c) Identificação de um lugar 

através do Mapa dos Municípios 

do Estado do Rio de Janeiro  

Imagem 9 – Mapa do Município do Rio de 

Janeiro para colorir somente o bairro de 

Santa Cruz 

Material: Lápis colorido e caneta 

Os estudantes deverão localizar o bairro de Santa Cruz através 

do mapa do Município do Rio de Janeiro. Em seguida, deverão 

colorir o bairro no tom de vermelho. O mapa servirá como 

exemplo para ilustrar a localização de um determinado lugar 

numa escala regional. 
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Sequência das atividades Material Descrição 

(d) Pensando a sociedade 

Texto 1: Charge1 Estupro 

              Charge1.1 Violência Doméstica        

Texto 2: Direitos da mulher não são questão 

de gênero, mas de humanidade! 

A reflexão sobre as relações humanas em escala local será 

mediada por duas charges que ilustram dois problemas que 

afligem, desestabilizam e fragmentam o progresso psíquico e 

social da mulher na sociedade brasileira. Em seguida, será feita 

a leitura coletiva de um texto que tem a função de explicar as 

raízes da luta da mulher por direitos e igualdade, numa 

dimensão espaço-temporal mundial. 

(e) Refletindo sobre os textos Folha de questões 01 

Cada estudante receberá uma folha de questões. Os estudantes 

deverão analisar os textos propostos, organizados em pequenos 

grupos, formular e registrar seus juízos, considerando a 

temática central expressa e os argumentos que justificam a 

condição da mulher brasileira num contexto social mais amplo. 

(f) Desafio 

 

 

Caso hipotético 01 

 

 

Cada grupo receberá uma folha com o relato de um caso 

hipotético, cujo cenário é o espaço escolar. Os estudantes serão 

convidados a analisar o caso e posicionar-se, individualmente e 

em grupos, sobre as atitudes dos sujeitos envolvidos no caso. 

(g) Refletindo sobre o espaço 

escolar como um lugar de 
Folha de questões 02 

Os estudantes deverão registrar seus juízos frente às questões 

propostas, sobre o caso hipotético. Após o posicionamento dos 
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Sequência das atividades Material Descrição 

convivência estudantes, o caso será analisado em conjunto com o professor, 

com base nos referenciais relacionados em como se colocar no 

lugar do outro a partir de uma perspectiva intercultural. 

(h) Avaliando a vivência Folha de questões 03 

Análise comparativa do conteúdo apresentado no início da aula 

e o caso hipotético, as propostas de solução e os sentimentos 

dos estudantes frente a vivência. 
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Imagem1: Relações de Poder 01         Vídeo1: Relações de Poder 01 

 

 

 
 

 
 

 
 

Fonte: http://cinismo-claudius.blogspot.com.br/2012/03/imposicao-do-
poder.html 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=QsCUCtlOdW4&spfreload=10 

http://cinismo-claudius.blogspot.com.br/2012/03/imposicao-do-poder.html
http://cinismo-claudius.blogspot.com.br/2012/03/imposicao-do-poder.html
https://www.youtube.com/watch?v=QsCUCtlOdW4&spfreload=10
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Imagem3: Identidade 01        Imagem4: Identidade 02 

    
 

 
 

 

 

 
  

 
Fonte: http://www.jornaldosudoeste.com.br/noticia.php?codigo=3186 Fonte: http://blogueirasfeministas.com/  

 

http://www.jornaldosudoeste.com.br/noticia.php?codigo=3186
http://blogueirasfeministas.com/
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Fonte: https://adesivosdecorativos.wordpress.com/2008/08/31/adesivo-mapa-mundi/ 

 

Imagem5: Mapa Mundi 

https://adesivosdecorativos.wordpress.com/2008/08/31/adesivo-mapa-mundi/
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Imagem6: Mapa da América Latina 

  

 

Fonte: http://rede.novaescolaclube.org.br/  

http://rede.novaescolaclube.org.br/
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Fonte: http://alunosonline.uol.com.br/geografia/regioes-brasil.html 

Imagem1: Mapa do Brasil 

http://alunosonline.uol.com.br/geografia/regioes-brasil.html
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Fonte: http://www.baixarmapas.com.br/mapa-do-rio-de-janeiro-dividido-em-mesorregioes/ 

 

Imagem2: Mapa do Estado do Rio de Janeiro 

http://www.baixarmapas.com.br/mapa-do-rio-de-janeiro-dividido-em-mesorregioes/
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Fonte: http://www.scielo.br/img/revistas/csp/v20n6/31f1.gif 

Imagem3: Mapa do Município do Rio de Janeiro 
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Imagem10: Lugares específicos 

 

 

Imagem11: Lugar da mulher 

Fonte: http://www.ceert.org.br/noticias/educacao/11985/hashtag-

quero-negro-dando-aula-pra-mim  

Fonte:http://www.bhshopping.com.br/shoppings-multiplan  

http://www.ceert.org.br/noticias/educacao/11985/hashtag-quero-negro-dando-aula-pra-mim
http://www.ceert.org.br/noticias/educacao/11985/hashtag-quero-negro-dando-aula-pra-mim
http://www.bhshopping.com.br/shoppings-multiplan


56 
 

Texto1: Charge1 

 

 

Charge 1.1  

 

   Fonte: http://psiconeuropedagogia.blogspot.com.br/2011_08_01_archive.html  

 

s charges acima foram extraídas de sites encontrados na internet. É uma representação de 
problemas que atingem as mulheres de todas as classes sociais. A primeira charge aborda a 
questão do estupro, no qual a mulher é retirada do lugar de vítima e passa a ser a culpada, 
como se os motivos desse ato fosse desencadeado pela própria mulher. A outra charge satiriza 

a violência doméstica como se fosse natural, como algo que fizesse parte da rotina da vida da mulher, 
ou seja, sendo um ato banal a mulher ser agredida pelo seu companheiro. Segundo dados do IBGE, a 
cada ano, cerca de 1,2 milhão de mulheres sofrem agressões no Brasil. Pelas estimativas do Ipea, 
destas, 500 mil são estupradas, sendo que somente 52 mil ocorrências chegam ao conhecimento da 
polícia. Daniel Cerqueira (Diretor do Ipea) lembrou que até 1995, mesmo depois da Constituição 
Cidadã, a mulher não poderia prestar queixa na delegacia contra o companheiro, e até 2009 o estupro 
era um crime contra os costumes – não contra a dignidade e liberdade sexual. Esta, segundo ele, é uma 
história trágica, que começou a ser superada com a Lei Maria da Penha. 
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=25248  

A 

Fonte: https://amarildocharge.wordpress.com/2014/03/30/mulheres-insinuantes 

http://psiconeuropedagogia.blogspot.com.br/2011_08_01_archive.html
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=25248
https://amarildocharge.wordpress.com/2014/03/30/mulheres-insinuantes/
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 Direitos da mulher não são questão de gênero, mas de 
humanidade! 

 dia Internacional da Mulher traz uma história de luto e luta. Lembra a coragem de 129 
mulheres operárias de New York que entraram em greve e ocuparam uma fábrica têxtil. Elas 
reivindicavam salários iguais aos dos homens e redução da jornada de trabalho de 16 horas 

diárias. No dia 8 de março de 1857 os patrões decidiram calar suas vozes, trancaram-nas em um 
pavilhão e atearam fogo. Todas morreram queimadas. Em 1908, mais de 14 mil mulheres marcharam 
nas ruas de Nova Iorque: reivindicaram o mesmo que as operárias no ano de 1857, bem como o direito 
de voto. Caminhavam com o slogan “Pão e Rosas”, em que o pão simbolizava a estabilidade 
econômica e as rosas uma melhor qualidade de vida.  

Mais tarde, o Partido Socialista norte-americano 
decretou no dia 8 de março o Dia Internacional da 
Mulher, não como um dia de festas, mas como um dia 
de luta pelos direitos, entre os quais a promoção da 
igualdade entre os sexos e a autonomia das 
mulheres. Desde então, o mundo reconheceu, 
claramente, que a igualdade entre os sexos era essencial 
para o desenvolvimento e a paz de todos os países. 

Mas ainda no século XXI, nem tudo está como 
deveria. As mulheres constituem a maioria da 
população situada no limiar da sobrevivência. Em boa 
parte de África e Ásia, representam três quartos da 
população analfabeta. Em média, em quase todo o 
mundo, o respectivo salário é mais baixo do que aquele 
que é pago aos homens por idêntico trabalho, além de 
as mulheres exercerem menos cargos de chefia. A 
história de discriminação sofrida pelas mulheres data de 
tempos imemoráveis. Já fomos criaturas de segunda categoria, pecadoras, bruxas, bens de troca e 
“machos imperfeitos”. Civilizações foram construídas baseadas na ideia de que os homens devem ter 
todos os poderes sobre as mulheres porque são essencialmente melhores do que elas. 

Ainda hoje existem costumes bárbaros como o ritual milenar africano de extirpação do clitóris 
de crianças e adolescentes, que afeta pelo menos dois milhões de meninas por ano. Milhares de 
mulheres, e meninas, ainda são vendidas e compradas tendo como destinos o matrimônio, a 
prostituição ou a escravidão em várias regiões do mundo. Ainda há muito que lutar. A violência contra 
a mulher ainda é matéria diária em jornais. Dados da ONU revelam que 7 em cada 10 mulheres são 
agredidas física e/ou sexualmente ao longo da vida!  

A culpa é um sentimento que nos perpassa todos os dias, seja porque não conseguimos fazer o 
almoço perfeito, porque colocamos uma roupa que deixa à mostra as curvas do corpo, porque não 
conseguimos estar no mesmo patamar de beleza estética proclamado pela mídia e pela indústria 
hollywoodiana, onde as moças já acordam com batom e os cachos perfeitos ou porque temos de ser 
mães perfeitas o tempo todo. Há um longo caminho para ser percorrido, da violência, da falta de 
políticas públicas para a mulher, entre outros temas, não deve ser visto como uma guerra entre homens 
e mulheres. É uma questão além de gênero. É uma questão de humanidade. Não queremos mais 
queimar sutiãs em praça pública como no início do movimento feminista, queremos dignidade, 
oportunidades e respeito.  

Fonte: http://www.tribunapr.com.br/arquivo/mulher/direitos-da-mulher-nao-sao-questao-de-genero-mas-
de-humanidade/  

o 
Texto 2 

http://www.tribunapr.com.br/arquivo/mulher/direitos-da-mulher-nao-sao-questao-de-genero-mas-de-humanidade/
http://www.tribunapr.com.br/arquivo/mulher/direitos-da-mulher-nao-sao-questao-de-genero-mas-de-humanidade/
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Folha de questões 01 

1. Qual é a temática central abordada nos textos 01 e 02? 

 

 

 

2. Quais os argumentos usados pela maioria da população para justificar o ataque sexual dos 

homens em relação as mulheres? Como você avalia esses argumentos? Por quê? 

 

 

 

3. Que tipos de interesses estão envolvidos nos argumentos da população em dificultar a 

ascensão das mulheres no mercado de trabalho? Esses interesses atendem às necessidades de 

quem? 

 

 

 

4. Quais as consequências da violência doméstica sofrida pelas mulheres e para toda a 

família? 

 

 

 

5. Como você julga o ato de prejudicar alguém pelo simples fato de ser mulher? 

 

 

 

 



59 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Talento de menina tem lugar?  

Uma aluna da escola pública da zona norte da cidade do Rio de Janeiro, com 13 anos 

de idade, começou a se destacar nas aulas de Educação Física. Em qualquer atividade 

esportiva a menina demonstrava um bom desempenho físico e técnico. Ela era motivo de 

admiração e orgulho por todos, pois também se dedicava em todas as outras disciplinas da 

escola. 

A menina por ser muita educada e responsável com os estudos, era respeitada também 

pelos colegas, até que um dia, quando num jogo de futebol masculino, pediu ao professor para 

participar. Os meninos ficaram indignados e alguns até revoltados com a possibilidade de 

compartilhar uma partida de futebol com uma menina. 

Pois bem, o professor permitiu que ela participasse do jogo. A menina teve um belo 

desempenho, chutou várias vezes, finalizando dois gols. Driblou, tocou, deu belos passes, 

deixando todos muito surpresos, já que, até então, ela fazia somente essas coisas jogando com 

as meninas. Alguns meninos saíram constrangidos e outros muito revoltados, alegando que 

ela só jogou bem, porque eles pouparam-na, por ser menina. Principalmente o time perdedor. 

Diante deste fato, o professor para protegê-la de qualquer tipo de violência como 

represália pelo seu talento, impediu que a mesma jogasse novamente no meio dos meninos. 

Após este episódio, o professor dirigiu-se para casa muito incomodado, refletindo se sua 

decisão protegeria a aluna, ou reforçaria o preconceito dos meninos em relação a ela. 

 
  

Caso hipotético 01 
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1. Como cada um do grupo julga o caso descrito? Expliquem, individualmente, o que cada um 

pensou. 

 

 

 

 

 

 

2. Como o grupo julga, coletivamente, o caso descrito? O julgamento foi resultado de 

consenso ou houve divergência de opiniões? Se houve divergência, quais foram os principais 

motivos? 

 

 

 

 

 

 

3. Apresentem uma alternativa para ajudar a mediar e solucionar o conflito descrito nesse caso 

hipotético. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Folha de questões 02 
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1. Existem semelhanças entre o fato social apresentado no início da oficina ( mulher não é 

questão de gênero) e o caso hipotético apresentado? Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

2. As propostas de solução apresentadas pelo grupo podem ser aplicadas em situações 

similares, no dia-a-dia da escola? Quais as vantagens e limites dessas propostas? 

 

 

 

 

 

 

3. Qual é a avaliação do grupo frente a experiência vivenciada nesta oficina? Apontem os 

pontos positivos e os pontos negativos. 

 

 

 

 

 

 

Avaliando a vivência 

Folha de questões 03 
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OFICINA 4. “Alguém que comete uma infração ou age de acordo com sua 

cultura, não merece ser tratado como um ser humano?”: refletindo sobre o 

lugar da população negra na sociedade brasileira. 

 4.1 Conceitos relacionados 

 Território 

 Relações de poder  

 Cultura 

 Identidade 

4.2 Objetivos 

Domínio conceitual 

 Conceituar relações de poder, cultura e identidade a partir de conhecimentos prévios; 

 Definir território com base nos conteúdos da Geografia. 

Domínio procedimental 

 Identificar territórios no Mapa Múndi; 

 Analisar os textos propostos, considerando a temática central expressa e os 

argumentos que justificam a condição social e econômica atual da população negra, 

especificamente no Brasil. 

Domínio atitudinal 

 Posicionar-se frente a um fato social, com foco nas relações de poder baseadas na 

desigualdade social, econômica e política; 

 Posicionar-se frente a um caso hipotético que envolve um conflito no ambiente 

escolar, com foco nas relações de poder estabelecidas localmente; 

 Propor soluções que ajudem a mediar o conflito estabelecido num caso hipotético e 

atenda às necessidades das pessoas envolvidas. 
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4.3 Desenvolvimento da oficina 

 

Sequência das atividades Material Descrição 

(a) Contextualizando os 

conceitos: Relações de Poder, 

Cultura e Identidade 

Imagem 1/Vídeo – Relações de Poder 

Imagem 2 – Relações de Poder 

Imagem 3 e 4 – Cultura e Identidade 

Imagem 5 e 6 – Identidade e Cultura 

A partir da apresentação de imagens e de um vídeo que 

contextualizam os temas abordados na oficina, os estudantes 

deverão conceituar relações de poder, cultura e identidade com 

base nos seus conhecimentos prévios. 

(b) Contextualizando o 

conceito de Território 

Imagem 7 – Mapa Mundi 

Imagem 8 – Mapa do Continente 

Africano e do Brasil/ Rotas do Tráfico 

 

Através da apresentação e visualização de diferentes mapas os 

alunos serão desafiados a compreender as diferenças entre as 

esferas global, regional e local. O objetivo é enriquecer o 

debate sobre o conceito de território como fruto das relações 

sociais. 

(c) Identificação de 

territórios: Brasil e África 

 

 

 

 

 

Imagem 9 – Mapa Mundi para colorir 

os territórios da África e do Brasil 

Pesquisar o quantitativo de negros que 

vieram para o Brasil na condição de 

escravos 

Material: Lápis colorido, caneta e 

gráficos 

Os alunos deverão com o auxílio de caneta preencher o nome 

dos lugares no território brasileiro e africano que foram rotas 

do tráfico, como também reproduzir os deslocamentos dos 

indivíduos.  

Em seguida os territórios brasileiro e africano deverão ser 

coloridos no tom da escolha dos alunos. O mapa servirá para 

ilustrar a localização, a dimensão dos territórios e a posição dos 

países numa escala global.  

O gráfico será utilizado como fonte de pesquisa para identificar 

o quantitativo de negros que vieram para o Brasil na condição 
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Sequência das atividades Material Descrição 

de escravos. 

(d) Pensando a sociedade 

Texto1: Charge 

Texto2: Menor preso a poste diz à polícia 

que foi agredido por 15 homens 

 Texto3: Vídeo- Xadrez das Cores 

A reflexão sobre as relações humanas em escala local será 

mediada por uma charge, texto e vídeo que ilustram e colocam 

em debate algumas questões que alimentam o racismo no 

Brasil, tais como: a supremacia racial e a diferença de classes. 

Além disso, a exposição do vídeo terá como função contribuir 

para explicar a presença do racismo herdado desde a fase 

colonial na sociedade brasileira. 

(e) Refletindo sobre os textos Folha de questões 01 

Cada estudante receberá uma folha de questões. Os estudantes 

deverão analisar os textos propostos, organizados em pequenos 

grupos, formular e registrar seus juízos, considerando a 

temática central expressa e os argumentos apresentados sobre a 

condição da população negra na sociedade brasileira num 

contexto social mais amplo. 

(f) Desafio Caso hipotético 01 

Cada grupo receberá uma folha com o relato de um caso 

hipotético, cujo cenário é o espaço escolar. Os estudantes serão 

convidados a analisar o caso e posicionar-se, individualmente e 

em grupos, sobre as atitudes dos sujeitos envolvidos no caso. 

(g) Refletindo sobre o espaço 

escolar como um lugar de 

convivência 

Folha de questões 02 

Os estudantes deverão registrar seus juízos frente às questões 

propostas, sobre o caso hipotético. Após o posicionamento 
dos estudantes, o caso será analisado em conjunto com o 

professor, com base nos referenciais  relacionados em como se 
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Sequência das atividades Material Descrição 

colocar no lugar do outro a partir de uma perspectiva 

intercultural. 

(h) Avaliando a vivência Folha de questões 03 

Análise comparativa do conteúdo apresentado no início 

da aula e o caso hipotético, as propostas de solução e os 

sentimentos dos estudantes frente a vivência. 
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Imagem1/ Vídeo: Relações de Poder        Imagem2: Relações de Poder   

               

  

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=s8iOoGBuje0  Fonte: http://alexandrelomilodo.blogspot.com.br/2016/05/13-de-maio-
e-dia-de-branco.html  

 

https://www.youtube.com/watch?v=s8iOoGBuje0
http://alexandrelomilodo.blogspot.com.br/2016/05/13-de-maio-e-dia-de-branco.html
http://alexandrelomilodo.blogspot.com.br/2016/05/13-de-maio-e-dia-de-branco.html
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  Imagem3/4: Cultura e Identidade 

Fonte: http://www.afreaka.com.br/notas/candomble-origem-significado-e-
funcionamento/ 

Fonte: http://novacartografiasocial.com/inauguracao-do-centro-de-saberes-
quilombola-mae-anica-comunidades-quilombolas-de-alcantara-em-20-de-
agosto-de-2016/                 

Imagem5/6: Identidade e Cultura 

Fonte: http://www.bandab.com.br/jornalismo/geral/cultura-negra-e-cada-vez-
mais-presente-no-visual-e-nas-musicas-preferidas-pelos-jovens/ 

 
Fonte: http://www.culturanegra.com.br/ 

http://www.afreaka.com.br/notas/candomble-origem-significado-e-funcionamento/
http://www.afreaka.com.br/notas/candomble-origem-significado-e-funcionamento/
http://novacartografiasocial.com/inauguracao-do-centro-de-saberes-quilombola-mae-anica-comunidades-quilombolas-de-alcantara-em-20-de-agosto-de-2016/
http://novacartografiasocial.com/inauguracao-do-centro-de-saberes-quilombola-mae-anica-comunidades-quilombolas-de-alcantara-em-20-de-agosto-de-2016/
http://novacartografiasocial.com/inauguracao-do-centro-de-saberes-quilombola-mae-anica-comunidades-quilombolas-de-alcantara-em-20-de-agosto-de-2016/
http://www.bandab.com.br/jornalismo/geral/cultura-negra-e-cada-vez-mais-presente-no-visual-e-nas-musicas-preferidas-pelos-jovens/
http://www.bandab.com.br/jornalismo/geral/cultura-negra-e-cada-vez-mais-presente-no-visual-e-nas-musicas-preferidas-pelos-jovens/
http://www.culturanegra.com.br/
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Fonte: https://adesivosdecorativos.wordpress.com/2008/08/31/adesivo-mapa-mundi/ 

 

Imagem7: Mapa Mundi 

https://adesivosdecorativos.wordpress.com/2008/08/31/adesivo-mapa-mundi/
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Imagem8: Principais Rotas do Tráfico (destaque: mapa do Brasil e África) 

Fonte: http://profwladimir.blogspot.com.br/2013/04/mapas-de-trafico-negreiro-no-brasil.html  

http://profwladimir.blogspot.com.br/2013/04/mapas-de-trafico-negreiro-no-brasil.html
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Fonte: http://rede.novaescolaclube.org.br/  

 

Imagem9: Mapa Múndi para colorir (Brasil e África) 

Fonte: http://www.mapasparacolorir.com.br/mapa/mundo/mundo.png  

http://rede.novaescolaclube.org.br/
http://www.mapasparacolorir.com.br/mapa/mundo/mundo.png
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Texto1: Charge 

 

 Fonte: https://arleycosta.wordpress.com/2014/02 

 

 

 charge acima retrata um episódio que ocorreu no Aterro do Flamengo na Cidade do Rio de 
Janeiro. Um menino assaltou um turista e a população se sentindo revoltada o espancou e o 
amarrou num poste, e todas as pessoas brancas e representantes da classe média que por ali 

passavam, parece não sentir nenhum incômodo por essa situação. Voltando ao passado, o negro era 
amarrado e açoitado a vista de todos e ninguém também se incomodava, a não serem os próprios 
negros escravizados. 

 

    

 

 

A 

https://arleycosta.wordpress.com/2014/02/
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Texto2 

Menor preso a poste diz à polícia que foi agredido por 15 

homens no Rio 

O adolescente de 15 anos que foi preso a um poste no Flamengo, na sexta-feira (31), reapareceu na 
tarde desta quarta-feira (5), depois de ter fugido do 
hospital. Ele contou que 15 homens, entre eles um 
armado, foram os responsáveis por prendê-lo ao 
poste e agredi-lo, como mostrou o RJTV. O menor 
se apresentou espontaneamente a um abrigo da 
Prefeitura, no Centro. De acordo com a Secretaria 
de Desenvolvimento Social, ele deve ir nesta 
quarta para uma Unidade de Menores Infratores na 
Ilha do Governador. A transferência foi 
determinada pela Justiça porque há um mandado 
de busca e apreensão contra o jovem, que tem três 
passagens pela polícia por roubo e furto. Ele disse 
aos funcionários do abrigo e mais tarde confirmou 
a polícia que foi amarrado ao poste por um grupo 
de cerca de 15  homens em motos. Um deles 
estaria com uma pistola. Ele teria sido agredido e 
chegou a ser levado para o Souza Aguiar com 
lesões pelo corpo, mas acabou fugindo do 
hospital. 

Coordenadora e fundadora do Projeto 
Uerê, a artista plástica Yvonne Bezerra de Mello 
prestou depoimento na tarde desta quarta na 9ª DP (Catete) sobre o caso do menor. Yvonne, que postou uma 
foto do jovem numa rede social condenando a ação dos responsáveis pelas agressões, a quem chamou de 
"justiceiros", tem sido alvo de ameaças de morte após ter socorrido o menor, segundo a amiga e voluntária 
do Uerê, Luciana Marta. "Ela está recebendo ameaças de morte no Facebook e de anônimos", disse Luciana. 
Segundo a delegada Monique Vidal, no depoimento Yvonne disse que foi chamada pelo porteiro do prédio 
onde mora avisando que tinha um garoto amarrado. Com a chegada de bombeiros e da PM, o menino foi 
levado para o hospital. Ela contou que o crime foi cometido por três homens encapuzados em uma moto. 
Muito nervosa Yvonne não quis conversar com jornalistas na delegacia ao sair de 40 minutos de 
depoimento. Na chegada, fez um desabafo para a imprensa: "Estou de saco cheio dessa sociedade", disse. 

Quatorzes jovens foram detidos na madrugada de terça-feira (4), no Parque do Flamengo após dois 
homens dizerem à polícia que foram ameaçados pelos supostos "justiceiros". Um deles contou na 9ª DP 
(Catete) que são feitas convocações em uma comunidade no Facebook para que sejam realizados 
"patrulhamentos" contra assaltos na região. A polícia também investiga se eles também são responsáveis por 
agredir e prender o menor ao poste na sexta-feira, mas até esta terça não havia relação confirmada, segundo a 
delegada. "Um fato tem a ver com o outro. Pode ser que sim, mas eu não posso afirmar. A gente precisa de 
imagens, de testemunha, da vítima. Não é porque apareceram garotos querendo patrulhar que eles fizeram 
isso com o outro", explicou. 
O crescimento de roubos no bairro do Flamengo preocupa moradores. Segundo a polícia, de outubro de 
2012 para a mesma época de 2013, o número de assalto a pedestres mais que dobrou: aumentou de 82 para 
186 casos na região. O Aterro do Flamengo é um dos locais mais visados por criminosos. 
 
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/02/menor-preso-poste-diz-policia-que-foi-agredido-por-15-homens-no-

rio.html  

 http://www.ceert.org.br/noticias/direitos-
humanos/7166/cpi-ouve-em-mg-sugestoes-de-combate-a-
violencia-contra-negros  

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/02/menor-preso-poste-diz-policia-que-foi-agredido-por-15-homens-no-rio.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/02/menor-preso-poste-diz-policia-que-foi-agredido-por-15-homens-no-rio.html
http://www.ceert.org.br/noticias/direitos-humanos/7166/cpi-ouve-em-mg-sugestoes-de-combate-a-violencia-contra-negros
http://www.ceert.org.br/noticias/direitos-humanos/7166/cpi-ouve-em-mg-sugestoes-de-combate-a-violencia-contra-negros
http://www.ceert.org.br/noticias/direitos-humanos/7166/cpi-ouve-em-mg-sugestoes-de-combate-a-violencia-contra-negros
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Texto3 

 

 

Fonte: https://www.youtube.com/results?search_query=xadrez+das+cores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O filme narra a história da convivência de duas mulheres, uma branca e uma 

negra. Uma história que trata de dignidade e cidadania dos afrodescendentes no 

Brasil. 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=xadrez+das+cores
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Folha de questões 01 

1. Qual é a temática central abordada nos textos 01, 02 e 03? 

 

 

 

2. Quais os argumentos encontrados nos textos para explicar/justificar a existência do 

preconceito racial no Brasil? Como você avalia esses argumentos? Por quê? 

 

 

 

3. Que tipo de atitude a população utiliza como argumento para não assumir a existência do 

preconceito racial no Brasil? Essa atitude é favorável às necessidades de quem? 

 

 

 

4. Quais as consequências do preconceito racial para a população brasileira? 

 

 

 

5. Como você julga o ato de prejudicar alguém pelo simples fato de ocupar uma posição 

inferior na sociedade? 
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Que cabeleira é essa? ... Porém penteada!  

Certa vez uma menina do 9º ano que era afrodescendente, resolveu mudar de atitude 

em relação ao que era comum  entre os jovens daquela comunidade. Todos valorizavam os 

cabelos lisos, sem exceção. Isso era natural. A maioria das meninas ao chegar à adolescência 

alisava seus cabelos. Os meninos adoravam e as incentivavam. Tornava-se necessário ser 

assim. Diziam entre si. 

No entanto, após um evento apresentado na escola sobre consciência negra, a menina 

sentiu-se seduzida em conhecer mais sobre a cultura africana. Começou a pesquisar e ficou 

maravilhada ao descobrir que muito do que ela já conhecia era herança cultural dos negros 

trazidos para servirem como escravos aqui no Brasil. 

Numa manhã, ela apareceu com seu penteado natural. Exatamente como havia visto 

em suas pesquisas. Houve um grande alarde. Todos ficaram extremamente agitados. Foi 

necessária a intervenção dos professores para que a menina não sofresse com apelidos ou 

ofensas. A equipe pedagógica percebeu que era necessário elaborar um projeto sobre o tema. 

Foram momentos de ansiedade, agitação e conflitos, pois a negritude agora era a estrela do 

projeto. Muitos se angustiavam, outros se animavam. Quem consegue reconhecer ou se 

orgulhar de suas raízes quando esta não é valorizada.  

 

 

 

 

Caso hipotético 01 
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1. Como cada um do grupo julga o caso descrito? Expliquem, individualmente, o que cada um 

pensou. 

 

 

 

 

 

 

2. Como o grupo julga, coletivamente, o caso descrito? O julgamento foi resultado de 

consenso ou houve divergência de opiniões? Se houve divergência, quais foram os principais 

motivos? 

 

 

 

 

 

 

3. Apresentem uma alternativa para ajudar a mediar e solucionar o conflito descrito nesse caso 

hipotético. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Folha de questões 02 
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1. Existem semelhanças entre o fato social apresentado no início da oficina (Menor preso) e o 

caso hipotético apresentado? Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

2. As propostas de solução apresentadas pelo grupo podem ser aplicadas em situações 

similares, no dia-a-dia da escola? Quais as vantagens e limites dessas propostas? 

 

 

 

 

 

 

3. Qual é a avaliação do grupo frente a experiência vivenciada nesta oficina? Apontem os 

pontos positivos e os pontos negativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliando a vivência 

Folha de questões 03 
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OFICINA 5. “O encontro de pessoas que possuem diferentes hábitos, 

costumes e crenças religiosas podem trazer estranhamento e confrontos”: 

uma análise sobre o encontro das diferenças no contexto do espaço escolar.  

 

5.1 Conceitos relacionados 

 Paisagem 

 Cultura 

 Relações de Poder 

 Diferenças 

 

5.2 Objetivos 

Domínio conceitual 

 Conceituar cultura, relações de poder e diferenças a partir de conhecimentos prévios; 

 Definir o conceito de paisagem com base nos conteúdos de Geografia. 

 

 

Domínio procedimental 

 Identificar a paisagem como um produto das relações humanas; 

 Analisar os textos propostos, considerando a temática central expressa e os motivos 

que explicam os conflitos gerados pelo encontro com as diferenças no Brasil e no 

mundo. 

 

 

Domínio atitudinal  

 Posicionar-se frente a um fato social, com foco nas questões que abordam a discussão 

sobre as diferenças, baseadas na desigualdade social, econômica e política; 
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 Posicionar-se frente a um caso hipotético que envolve um conflito no ambiente 

escolar, com foco nas questões que abordam a discussão sobre as diferenças 

estabelecidas localmente; 

 Propor soluções que ajudem a mediar o conflito estabelecido num caso hipotético e 

atenda às necessidades das pessoas envolvidas. 
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5.3 Desenvolvimento da oficina 

 

Sequência das atividades Material Descrição 

(a) Contextualizando os 

conceitos: cultura, relações de 

poder e diferenças 

Imagem 1 – Cultura 

Imagem 2 – Relações de Poder 

Imagem 3 – Diferenças 

A partir da apresentação de imagens contextualizam o tema 

abordado na oficina, os estudantes deverão conceituar cultura, 

relações de poder e diferenças com base nos seus 

conhecimentos prévios. 

(b) Contextualizando o 

conceito de paisagem 

Imagem 5 – Mapa Mundi  

 

Através da apresentação e visualização de diferentes paisagens 

de diferentes regiões encontradas no mundo os alunos serão 

desafiados a compreender as diferenças entre as esferas global, 

regional e local. A apresentação das paisagens tem o objetivo 

de demonstrar e explicar o que são diferenças e desigualdades 

inscritas no espaço geográfico. 

(c) Identificação de diferentes 

paisagens, levadas pelo 

professor/ou pesquisadas em 

livros didáticos antigos 

Imagem 9 – Mapa Mundi para fixar 

diferentes paisagens  

Material: recorte de imagens 

Os alunos deverão utilizar os recortes de imagens 

fixando-os no mapa, com o objetivo de reconhecer as 

diferentes paisagens culturais e materiais existentes no 

território mundial. 

(d) Pensando a sociedade 

Texto 1: Charge- Intolerância Religiosa 

Texto 2: Charge- Pluralidade religiosa 

Texto3: Conflitos sobre diferenças 

religiosas 

Texto 4: Intolerância Religiosa no 

A reflexão sobre as relações humanas em escala global e 

local será mediada por duas charges que ilustram o 

conflito religioso e a pluralidade religiosa existente nas 

diversas culturas do mundo e principalmente do Brasil. O 

texto3 será dividido por grupos e o texto 4 todos os alunos 
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Sequência das atividades Material Descrição 

Brasil terão acesso, para posteriormente ser apresentado à turma 

pelos respectivos alunos. A função dessa proposta é 

informá-los e levá-los à reflexão sobre as raízes dos 

conflitos entre os países envolvidos numa dimensão 

espaço-temporal global/local. 

(e) Refletindo sobre os textos Folha de questões 01 

Cada estudante receberá uma folha de questões. Os 

estudantes deverão analisar os textos propostos, 

organizados em pequenos grupos, formular e registrar 

seus juízos, considerando a temática central expressa e os 

argumentos que justificam a situação política e social dos 

países envolvidos. 

(f) Desafio Caso hipotético 01 

Cada grupo receberá uma folha com o relato de um caso 

hipotético, cujo cenário é o espaço escolar. Os estudantes 

serão convidados a analisar o caso e posicionar-se, 

individualmente e em grupos, sobre as atitudes dos 

sujeitos envolvidos no caso.   

(g) Refletindo sobre o espaço 

escolar como um lugar de 

convivência 

Folha de questões 02 

Os estudantes deverão registrar seus juízos frente às 

questões propostas, sobre o caso hipotético. Após o 

posicionamento dos estudantes, o caso será analisado em 

conjunto com o professor, com base nos referenciais 
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Sequência das atividades Material Descrição 

relacionados em como se colocar no lugar do outro a 

partir de uma perspectiva intercultural. 

(h) Avaliando a vivência Folha de questões 03 

Análise comparativa do conteúdo apresentado no início 

da aula e o caso hipotético, as propostas de solução e os 

sentimentos dos estudantes frente à vivência. 
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Imagem1: Cultura          Imagem2: Relações de Poder 

 

Fonte: http://www.geoensino.net/2012/05/globalizacao-cultural.html         Fonte: http://www.debatesculturais.com.br/autores/amaury-cardoso/?submit=OK 

 

 

 

http://www.geoensino.net/2012/05/globalizacao-cultural.html
http://www.debatesculturais.com.br/autores/amaury-cardoso/?submit=OK
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Imagem3: Diferenças 

 

Fonte: http://acnudh.org/pt-br/fundo-da-onu-oferece-financiamento-para-participacao-de-povos-indigenas-em-reunioes-de-direitos-humanos/ 
 

http://acnudh.org/pt-br/fundo-da-onu-oferece-financiamento-para-participacao-de-povos-indigenas-em-reunioes-de-direitos-humanos/
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Imagem4: Mapa Mundi   Fonte de imagens no mapa: 

01http://www.drturismo.com.br/destinos_internacionais/america_do_norte  AMÉRICA DO NORTE 
02http://turisteiro.com/2016/08/dicas-o-que-fazer-turismo-em-cuba/  CUBA 
03http://www.ma10.com.br/2016/11/15/10a-felis-caco-barcellos-e-ferrez-narram-as-historias-de-um-brasil-invisivel/  AMÉRICA LATINA 
04 http://istoe.com.br/198738_POR+UM+FIO+DE+VIDA/  ÁFRICA 
05 http://www.megacurioso.com.br/turismo-e-viagens/71676-descubra-os-23-castelos-mais-bonitos-da-europa.htm EUROPA 
06http://brasilescola.uol.com.br/geografia/oriente-medio.htm  ORIENTE MÉDIO 
07http://blog.imaginetravel.com/5-reasons-to-explore-southeast-asia/ ÁSIA 
08http://temp.manualdoturista.com.br/vale-europeu-em-santa-catarina-pomerode-brusque-nova-trento/ LESTE EUROPEU 
09http://ecoviagem.uol.com.br/noticias/turismo/turismo-internacional/oceania-oferece-experiencias-para-todos-os-gostos-17070.asp  OCEANIA 
10http://geononoanoextensao.zip.net/arch2015-11-29_2015-12-05.html CONTINENTE ANTÁRTICO  
 

01 

02 03

 

04 

05 

06 

08 

07 

09 

10 

Fonte: https://adesivosdecorativos.wordpress.com/2008/08/31/adesivo-mapa-mundi/ 

http://istoe.com.br/198738_POR+UM+FIO+DE+VIDA/
https://adesivosdecorativos.wordpress.com/2008/08/31/adesivo-mapa-mundi/
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Imagem5: Mapa Múndi (fixar paisagens) 

Fonte: http://www.mapasparacolorir.com.br/mapa/mundo/mundo.png  

http://www.mapasparacolorir.com.br/mapa/mundo/mundo.png
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Fonte :http://oferrao.atarde.uol.com.br/?tag=fundamentalismo-religioso 

 charge trata da lei do pai-nosso publicada no Diário Municipal de Ilhéus em 12 de dezembro 
de 2011, após o prefeito da cidade, Newton Lima, sancionar a proposta aprovada pela Câmara 
de Vereadores. No entanto, o Tribunal de Justiça da Bahia suspendeu, no dia, 17 de abril, a 

referida lei 3.589/2011, conhecida como "lei do pai-nosso". A medida estava em vigor e obrigava os 
23 mil alunos da rede municipal de Ilhéus, a 462 quilômetros de Salvador, a rezar a oração todos os 
dias na escola. 
Segundo Roseli Fischmann, coordenadora da Pós-graduação em Educação na Universidade Metodista, 
em São Paulo, e pesquisadora sobre Ensino Religioso nas escolas públicas, a obrigatoriedade da reza 
em instituições públicas de ensino cria constrangimento entre os alunos e fere a liberdade de 
consciência da criança. "A medida adotada por Ilhéus trata de forma diferenciada os estudantes que 
não são cristãos". Pois, se quisermos pregar o respeito aos direitos humanos, temos de começar 
respeitando a liberdade de crença de todos que convivem no ambiente escolar. Como consta no artigo 
19 da Constituição Federal: "é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
estabelecer cultos religiosos, subvencioná-los, (...) manter com eles ou seus representantes relações de 
dependência ou aliança, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si".  
Religião é um tema sempre controverso, que esbarra em questões de fé e opiniões pessoais. Sem entrar 
no mérito da importância dele na vida de cada um, é importante pensar em como respeitar a todos no 
ambiente escolar. Vivemos em um país multicultural e, por mais que o pai-nosso seja comum a muitas 
religiões cristãs, ele não é unânime. Para citar alguns exemplos, judeus, muçulmanos e grande parte 
dos adeptos de religiões afrodescendentes não professam a oração. Além disso, é preciso lembrar que 
há muitas famílias de ateus e agnósticos, que precisam ter seu direito respeitado.  
Fonte:http://acervo.novaescola.org.br/politicas-publicas/justica-bahia-barra-lei-pai-nosso-682574.shtml   

 

A 

Texto1: Charge 01 

http://oferrao.atarde.uol.com.br/?tag=fundamentalismo-religioso


88 
 

Texto2: Charge2 

 

 

Fonte: http://www.waldineypassos.com.br/a-liberdade-de-crenca-e-a-intolerancia-religiosa/  

 

 charge foi retirada do Blog de Waldney Passos, que tem como base o respeito à pluralidade 
de leitores e a notícia com independência. Segundo, a Constituição da República Federativa 
do Brasil traz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 

exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas 
liturgias, mas o respeito à religião do outro envolve o ser humano em sua mais pura essência. 
O Brasil é constitucionalmente laico – sem religião – e uma das nações que mais possuem diversidade 
de credos do mundo, mas esse cenário nem sempre foi assim. Até meados do século 20 o candomblé e 
a umbanda, com seus batuques e cantigas, eram proibidos em todo território brasileiro. A intolerância 
religiosa representa um dos problemas mais delicados do mundo, em que o fanatismo conduz uns a 
realizarem, contra os outros, verdadeiras guerras, em nome, supostamente, de sua religião, como se 
fosse possível estabelecer qual religião teria a “razão”. A falta de bom senso e de respeito mínimo à 
diversidade podem ser citadas como fatores que criam e fortalecem as situações de caos e violência 
vistas em todo o planeta, inclusive no Brasil, decorrentes de divergências de crenças. De acordo com o 
doutor em Antropologia, Arnaldo Eugênio, os conflitos religiosos fazem parte do cenário de lutas pelo 
poder ou hegemonia espiritual entre os homens em diversas sociedades no mundo, cujo objetivo é 
impor uma ordem religiosa absoluta em determinado tempo e lugar. Para ele, tais conflitos 
influenciam a política, a economia e as relações sociais nas comunidades. 
 
 
 

A 

http://www.waldineypassos.com.br/a-liberdade-de-crenca-e-a-intolerancia-religiosa/


89 
 

 

Conflitos causados por diferenças religiosas 

Depois da II Guerra Mundial, a ONU adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que 
colocava em pauta o “respeito universal e observância dos direitos humanos e liberdades fundamentais 
para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião”. O ideal foi reforçado em 1999, ano em que 
líderes budistas, protestantes, católicos, cristãos ortodoxos, judeus, muçulmanos e de várias outras religiões se 
reuniram para assinar o Apelo Espiritual de Genebra. O documento pedia aos líderes políticos e religiosos 
algo simples: a garantia de que a religião não fosse mais usada para justificar a violência. 

Passados muitos anos e outras muitas tentativas de garantir a liberdade religiosa, grande parte dos 
conflitos que hoje acontecem no mundo ainda envolve crenças e doutrinas, que se misturam a uma complexa 
rede de fatores políticos, econômicos, raciais e étnicos. Conheça sete conflitos atuais que têm, entre suas 
motivações, a intolerância religiosa: 

1. Afeganistão- Grupos em conflito: fundamentalistas radicais muçulmanos e não-muçulmanos 

O Afeganistão é um campo de batalhas desde a época em que Alexandre, o Grande, passava por lá, em 
meados de 300 a.C. Atualmente, dois grupos disputam o poder no país, em um conflito que se desenrola há 
anos. De um lado está o Talibã, movimento fundamentalista 
islâmico que governou o país entre 1996 e 2001. Do outro lado 
está a Aliança do Norte, organização político-militar que une 
diversos grupos demográficos afegãos que buscam combater o 
Regime Talibã. 

Após os atentados de 11 de setembro de 2001, a Aliança 
do Norte passou a receber o apoio dos Estados Unidos, que 
invadiram o Afeganistão em busca do líder do Al-Qaeda, Osama 
Bin Laden, estabelecendo uma nova república no país. Em 2011, 
americanos e aliados comemoraram a captura e morte do líder do 
grupo fundamentalista islâmico responsável pelo ataque às Torres Gêmeas, mas isso não acalmou os conflitos 
internos no país, que continua sendo palco de constantes ataques talibãs. 

 

2. Nigéria - Grupos em conflito: cristãos e muçulmanos 

Não é apenas o rio Níger que divide o país africano: a população 
nigeriana, de aproximadamente 148 milhões de habitantes, está 
distribuída em mais de 250 grupos étnicos, que ocuparam diferentes 
porções do país ao longo dos anos, motivando constantes disputas 
territoriais. Divididos espacialmente e ideologicamente estão 
também os muçulmanos, que vivem no norte da Nigéria, e cristãos, 
que habitam as porções centro e sul. Desde 2002, conflitos 
religiosos têm se acirrado no país, motivados principalmente pela 
adoção da sharia, lei islâmica, como principal fonte de legislação 
nos estados do norte. A violência no país já matou mais de 10 mil 
pessoas e deixou milhares de refugiados. 

 

 

Texto3 

http://3.bp.blogspot.com/-pocJBI0NCXw/UQaokWIc36I/AAAAAAAAK7M/yheX521o0ho/s1600/Talibas_militantes.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-0ZuP0jG12SQ/UQarWGgs7NI/AAAAAAAAK8g/2yJLido5HvU/s1600/nigria.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-pocJBI0NCXw/UQaokWIc36I/AAAAAAAAK7M/yheX521o0ho/s1600/Talibas_militantes.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-0ZuP0jG12SQ/UQarWGgs7NI/AAAAAAAAK8g/2yJLido5HvU/s1600/nigria.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-pocJBI0NCXw/UQaokWIc36I/AAAAAAAAK7M/yheX521o0ho/s1600/Talibas_militantes.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-0ZuP0jG12SQ/UQarWGgs7NI/AAAAAAAAK8g/2yJLido5HvU/s1600/nigria.jpg


90 
 

3. Iraque- Grupos em conflito: xiitas e sunitas 

Diferentes milícias, combatentes e motivações se misturam no conflito que tem lugar em território iraquiano. 
Durante os anos de 2006 e 2008, a Guerra do Iraque incluía conflitos armados contra a presença do exército 
dos Estados Unidos e também violências voltadas aos grupos étnicos do país. Mas a retirada das tropas norte-
americanas, em dezembro de 2011, não cessou a tensão interna. 
Desde então, grupos militantes têm liderado uma série de ataques à 
maioria xiita do país. O governo iraquiano estima que, entre 2004 e 
2011, cerca de 70 mil pessoas tenham sido mortas. 

 

4. Israel- Grupos em conflito: judeus e muçulmanos 

Em 1947, a ONU aprovou a divisão da Palestina em um Estado 
judeu e outro árabe. Um ano depois, Israel foi proclamado país. A 
oposição entre as nações árabes estourou uma guerra, que, com o crescimento do território de Israel, deixou os 
palestinos sem Estado. Como tentativa de dar fim à tensão, foi assinado em 1993 o Acordo de Oslo, que deu 
início às negociações para criação de um futuro Estado Palestino. 
Tudo ia bem até chegar a hora de negociar sobre a situação da 
Cisjordânia e da parte oriental de Jerusalém – das quais nem os 
palestinos nem os israelenses abrem mão. 

Na Palestina, as eleições parlamentares de 2006 colocaram no 
poder o grupo fundamentalista islâmico Hamas. O grupo é 
considerado uma organização terrorista pelas nações ocidentais e 
fracassou em formar um governo ao lado do Fatah – partido que 
prega a reconciliação entre palestinos e israelenses. O Hamas 
assumiu o poder da Faixa de Gaza. E o Fatah chegou ao da 
Cisjordânia, em conflitos que se prolongaram até fevereiro de 
2012, quando os dois grupos fecharam um acordo para a formação de um governo. Mas segundo o site da Al 
Jazeera, rede de notícias do Oriente Médio, a rixa continua. Eleições parlamentares e presidenciais serão 
conduzidas nos dois territórios e a tensão internacional permanece pela possibilidade do Hamas voltar a vencer 
no processo eleitoral. 

 

5. Sudão- Grupos em conflito: muçulmanos e não-muçulmanos 

A guerra civil no Sudão já se prolonga há mais de 46 anos. Estima-se que os conflitos, que misturam 
motivações étnicas, raciais e religiosas, já tenham deixado mais de 1 milhão de sudaneses refugiados. Em 
maio de 2006 o governo e o principal grupo rebelde, o Movimento de 
Libertação do Sudão, assinaram o Acordo de Paz de Darfur, que previa o 
desarmamento das milícias árabes, chamadas janjawid, e visava dar fim à 
guerra. No mesmo ano, no entanto, um novo grupo deu continuidade 
àquela que foi chamada de “a pior crise humanitária do século” e 
considerada genocídio pelo então secretário de estado norte-americano 
Colin Powell, em 2004. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-2K5YL5Y46Yo/UQar4Hgwo-I/AAAAAAAAK8o/oydjblQvF1k/s1600/xiitas-sunitas.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-_pW5aTexcIA/UQasJy7rN4I/AAAAAAAAK8w/vV0V9kBtCuA/s1600/faixa-gaza-conflito.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-zuvpBxZem80/UQasSmED5eI/AAAAAAAAK84/GcuWMZqzDN0/s1600/sudao-menina.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-2K5YL5Y46Yo/UQar4Hgwo-I/AAAAAAAAK8o/oydjblQvF1k/s1600/xiitas-sunitas.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-_pW5aTexcIA/UQasJy7rN4I/AAAAAAAAK8w/vV0V9kBtCuA/s1600/faixa-gaza-conflito.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-zuvpBxZem80/UQasSmED5eI/AAAAAAAAK84/GcuWMZqzDN0/s1600/sudao-menina.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-2K5YL5Y46Yo/UQar4Hgwo-I/AAAAAAAAK8o/oydjblQvF1k/s1600/xiitas-sunitas.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-_pW5aTexcIA/UQasJy7rN4I/AAAAAAAAK8w/vV0V9kBtCuA/s1600/faixa-gaza-conflito.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-zuvpBxZem80/UQasSmED5eI/AAAAAAAAK84/GcuWMZqzDN0/s1600/sudao-menina.jpg
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6. Tailândia- Grupos em conflito: budistas e muçulmanos 

Um movimento separatista provoca constantes e violentos ataques no sul da Tailândia e criou uma atmosfera 
de suspeita e tensão entre muçulmanos e budistas. Apesar dos conflitos atingirem os dois grupos, eles 
representam parcelas bastante desiguais do país: segundo dados do governo tailandês, quase 90% da 
população do país é budista e cerca de 10% muçulmana. 

 

7. Tibete- Grupos em conflito: Partido Comunista da China e 
budistas 

A regulação governamental aos monastérios budistas teve início quando 
o Partido Comunista da China marchou rumo ao Tibete, assumindo o 
controle do território e anexando-o como província, em 1950. Mais de 
meio século se passou desde a violenta invasão, que matou milhares de 
tibetanos e causou a destruição de quase seis mil templos, mas a perseguição religiosa permanece. Um protesto 
pacífico iniciado por monges em 2008 deu início a uma série de protestos no território considerado região 
autônoma da República Popular da China. 

 

8. Irlanda do Norte- Grupos em conflito: Católicos e protestantes 

A Irlanda do Norte viveu 30 anos de violência entre 
protestantes unionistas e republicanos católicos partidários da 
unificação com a Irlanda, que deixaram 3.500 mortos. Apesar do 
acordo de paz de 1998, que estabelece a divisão de poder entre 
católicos e protestantes, incidentes esporádicos ainda são registrados naquela província. 

 

 

 

Fonte:http://www.gospelatualidades.com/2013/01/8-conflitos-atuais-

causados-por-diferencas-religiosas.html#ixzz4U3cDG8yi 

 

 

 

 

 

http://www.gospelatualidades.com/2013/01/8-conflitos-atuais-causados-por-diferencas-religiosas.html#ixzz4U3cDG8yi
http://www.gospelatualidades.com/2013/01/8-conflitos-atuais-causados-por-diferencas-religiosas.html#ixzz4U3cDG8yi
http://2.bp.blogspot.com/-_pQK2eBIA6A/UQas-jJeEQI/AAAAAAAAK9A/1Kifwy7-Qrg/s1600/budistas.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-qa0re22N5m8/UQatGQtRrgI/AAAAAAAAK9I/TZ6nEb3xNlg/s1600/tibet-protesto.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-_pQK2eBIA6A/UQas-jJeEQI/AAAAAAAAK9A/1Kifwy7-Qrg/s1600/budistas.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-qa0re22N5m8/UQatGQtRrgI/AAAAAAAAK9I/TZ6nEb3xNlg/s1600/tibet-protesto.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-_pQK2eBIA6A/UQas-jJeEQI/AAAAAAAAK9A/1Kifwy7-Qrg/s1600/budistas.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-qa0re22N5m8/UQatGQtRrgI/AAAAAAAAK9I/TZ6nEb3xNlg/s1600/tibet-protesto.jpg


92 
 

Menina vítima de intolerância religiosa diz que vai       

ser difícil esquecer pedrada 

 

 marca da violência está na cabeça da menina de 11 anos que foi agredida no 
subúrbio do rio por intolerância religiosa, mas esta não é a maior cicatriz. ”Achei que 
ia morrer. Eu sei que vai ser difícil. Toda vez que eu fecho o olho eu vejo tudo de 
novo. Isso vai ser difícil de tirar da memória”, afirmou Kailane Campos, que é 
candomblecista e foi apedrejada na saída 
de um culto. Ela deu a declaração em 
entrevista ao RJTV. 
 

Segundo a avó, que é mãe de santo, todos estavam 
vestidos de branco, porque tinham acabado de sair do culto. 
Eles caminhavam para casa, na Vila da Penha, quando dois 
homens começaram a insultar o grupo. Um deles jogou uma 
pedra, que bateu num poste e depois atingiu a menina. “O 
que chamos a atenção foi que eles começaram a levantar a 
Bíblia e a chamar todo mundo de „diabo‟, „vai para o 
inferno‟, „Jesus está voltando‟”, afirmou a avó da menina. 
Káthia Marinho. 

 
Na delegacia, o caso foi registrado como preconceito de 

raça, cor, etnia ou religião e também como lesão corporal, provocada por pedrada. Os agressores fugiram 
num ônibus que passava pela avenida Meriti, no mesmo bairro. A polícia, agora, busca imagens das 
câmeras de segurança do veículo para tentar identificar os dois homens. 

 
A avó da criança lançou uma campanha na internet e tirou fotos segurando um cartaz com as frases: 

“Eu visto branco, branco da paz, Sou do candomblé, e você?”. A campanha recebeu o apouio de amigos e 
pessoas que defendem a liberdade religiosa. Uma delas escreveu: “Mãe Káthia, estamos juntos nessa”. 
Iniciada no candomblé há mais de 30 anos, a avó da garota diz que nunca havia passado por uma situação 
como essa. 

 

Fonte:  http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/06/menina-vitima-de-intolerancia-religiosa-diz-que-
vai-ser-dificil-esquecer-pedrada.html  
 
 

 

 
 

 

 

A 

Texto 3 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/06/menina-vitima-de-intolerancia-religiosa-diz-que-vai-ser-dificil-esquecer-pedrada.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/06/menina-vitima-de-intolerancia-religiosa-diz-que-vai-ser-dificil-esquecer-pedrada.html
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Folha de questões 01 

1. Qual é a temática central abordada nos textos 01, 02 e 03? 

 

 

 

2. Quais os argumentos usados pela maioria da população para justificar o ataque as pessoas 

religiosas, principalmente de matriz africana? Como você avalia esses argumentos? Por quê? 

 

 

 

3. Que tipos de interesses estão envolvidos nos argumentos da população em dificultar a 

liberdade de expressão religiosa da população? Esses interesses atendem às necessidades de 

quem? 

 

 

 

4. Quais as consequências da violência sofrida pelas pessoas que assumem seu credo? 

 

 

 

5. Como você julga o ato de prejudicar alguém pelo simples fato de ter uma crença diferente 

da sua? 
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Credo!? Que é isso!?   

Numa escola municipal da Zona Oeste, ocorreu um fato interessante que movimentou 

bastante a rotina escolar. Uma aluna que nunca chamara atenção, a não ser por suas boas 

notas, chegou à escola usando um torço. Foi um reboliço. Os funcionários, os alunos, de 

modo geral, estavam muito incomodados com aquela novidade. Grande era a inquietação que 

pairava no ar. Os meninos foram à direção questionar que a eles não era permitido o uso de 

bonés. No entanto a menina estava portando um pano na cabeça. 

A direção foi procurada por diversos grupos, uns apoiavam, outros eram contra a 

permissão e o restante nem sabiam por que protestavam. A confusão estava formada. A 

menina foi chamada pela coordenação pedagógica para que esclarecesse o motivo pelo qual 

ela estaria usando o adorno ou o pano na cabeça como diziam a maioria. 

A aluna constrangida por ter causado tanta instabilidade, começou a chorar 

copiosamente. A coordenadora acalentou-a, dizendo que não era necessário que chorasse, pois 

a escola (Direção e Coordenação) iria fazer algo para amenizar toda a angústia que ela estava 

passando. 

Seus responsáveis foram chamados para tomarem ciência do fato que estava 

acontecendo envolvendo sua filha. Foram advertidos que deveriam ter alertado a escola de 

que a menina precisaria usar tal adorno na cabeça por algum tempo. Os pais disseram que não 

queriam que a filha se afastasse das aulas, pois era boa aluna. A equipe diretiva da escola 

concordou plenamente. No entanto, teríamos que fazer atividades para ambientá-la. Pois 

sabemos da liberdade de escolha de todos, mas ainda há uma parcela de resistência em todos 

os segmentos: professores, funcionários, alunos e pais de alunos que ficaram muito 

desestabilizados com a novidade.  

Segundo a fala da coordenadora pedagógica, um projeto faz-se necessário para 

abrandar os conflitos e esclarecer que o respeito às escolhas dos credos devem existir com 

naturalidade. Pois, as diferenças devem ser reconhecidas e identificadas como um processo de 

Caso hipotético 01 
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construção da nossa cultura miscigenada. Neste mundo globalizado as diferenças ficam mais 

evidentes, portanto aprender a conviver em sociedade se apresenta como nosso maior desafio. 
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1. Como cada um do grupo julga o caso descrito? Expliquem, individualmente, o que cada um 

pensou. 

 

 

 

 

 

 

2. Como o grupo julga, coletivamente, o caso descrito? O julgamento foi resultado de 

consenso ou houve divergência de opiniões? Se houve divergência, quais foram os principais 

motivos? 

 

 

 

 

 

 

3. Apresentem uma alternativa para ajudar a mediar e solucionar o conflito descrito nesse caso 

hipotético. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Folha de questões 02 
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1. Existem semelhanças entre o fato social apresentado no início da oficina (intolerância 

religiosa) e o caso hipotético apresentado? Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

2. As propostas de solução apresentadas pelo grupo podem ser aplicadas em situações 

similares, no dia-a-dia da escola? Quais as vantagens e limites dessas propostas? 

 

 

 

 

 

 

3. Qual é a avaliação do grupo frente à experiência vivenciada nesta oficina? Apontem os 

pontos positivos e os pontos negativos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Avaliando a vivência 

Folha de questões 03 


