
PLANO DE AULA | PLANO DE FORMAÇÃO : História do
Samba e das escolas de samba.

Entre quantos silenciamentos se fez (faz) uma batucada?

Eixo EducaMídia: Ler Habilidade:
Análise crítica, letramento da
informação

Tópicos: Fontes de Pesquisa, Fake
News, Desinformação

Habilidades BNCC: EF09HI01,
EF09HI02, EF09HI03, EF09HI04

Segmento:
9 ano

Duração sugerida:
1 ou 2 aulas

OBJETIVOS

Objetivo geral: Trabalhar a educação midiática através do ensino de
História. Partindo do discurso midiático de deslegitimação dos desfiles das
escolas de samba promovido pela prefeitura do Rio de Janeiro na atualidade,
para compreender esta relação historicamente.

Assim, pretende-se que o estudante consiga interpretar as notícias
divulgadas na internet que tiram o caráter cultural do samba, através de uma
pesquisa de contextualização histórica, observando o racismo e o classismo
como elementos presentes no discurso direcionado ao samba e às escolas
de samba.

Objetivos específicos:

1 -Estudar a história do surgimento samba na cidade do Rio de Janeiro.

2 - Compreender os componentes classista e racista na forma como o poder
público lidou e lida com o desfile das escolas de samba, uma expressão
cultural negra surgida entre as classes mais pobres da sociedade carioca.

3 - Analisar as notícias, os discursos produzidos contra a festa em matérias
veiculadas na mídia, redes sociais e o seu caráter enviesado ao destacar
determinados pontos e ocultar outros.

ATIVAÇÃO (o tempo é apenas uma sugestão)

3 min -  A aula será aberta com um vídeo de humor do Porta dos Fundos:
CARNAVAL DO CRIVELLA

15 min - "See-Think-Wonder" em português "Vejo-Penso-Fico curioso"
Os alunos analisam o vídeo e tomam nota, individualmente, e na seguinte
ordem:

1. O que eu vejo? Descrição direta dos elementos, sem interpretação ou juízo

https://www.youtube.com/watch?v=lpa0ReAhqqk


de valor

2. O que eu penso do que eu vejo? Interpretações e impressões que
mobilizam as crenças, identidades e conhecimentos prévios

3. O que me deixa curioso? o que o aluno deseja saber mais, investigar, e
descobrir.

5 min - Apresentar uma matéria sobre o corte de verbas para o carnaval.

5 min - O que vocês acham da atitude do prefeito de cortar a verba para o
carnaval? Vocês acham que o samba sofreu outras perseguições ao longo do
tempo? Vamos ouvir uma música de Nelson Sargento de 1979. “Samba
negro, forte, destemido. Foi duramente perseguido, na esquina, no botequim,
no terreiro..”

3 min - Nelson Sargento - Agoniza mas não morre.
“Samba,
Negro, forte, destemido,
Foi duramente perseguido,
Na esquina, no botequim, no terreiro.”

DESENVOLVIMENTO

Início - Brainstorm inicial em que o professor ajuda a definir alguns termos
de busca que possam direcionar uma boa e variada pesquisa.

15 min | Atividade 1 - Será formado grupos de 4 ou mais estudantes e cada
um receberá uma parte do tema a ser pesquisado na internet.

Parte 1 - Pesquisar sobre a história do Rio nas primeiras décadas do séc. XX.
Parte 2 - Pesquisar sobre a história do samba e o surgimento das  escolas de
samba no Rio de Janeiro.
Parte 3 - Pesquisar sobre Racismo na cidade do Rio de Janeiro nas primeiras
décadas do séc. XX.
Parte 4 - Pesquisar sobre o lucro gerado pelo carnaval nos últimos anos para
a cidade.

10 min | Serão formados grupos especialistas, ou seja, o estudante do tema
um (1) de cada grupo, irá se unir em um novo grupo, apenas com outros
membros que pesquisaram também o tema um (1) e assim sucessivamente.
Nestes grupos eles trocarão informações sobre o que entenderam, o que
descobriram em suas pesquisas.

15 min | Neste momento os grupos voltam a sua formação inicial e devem
apresentar o que entenderam da questão.

FECHAMENTO

No final da aula pretende-se que o estudante consiga compreender que as
notícias veiculadas na internet, muitas vezes, tentam convencer ele de que
elas trazem uma informação verdadeira, mas podem apresentar um discurso
enviesado, parcial e tendencioso.

https://www.youtube.com/watch?v=8JLnrirS5P0
https://www.youtube.com/watch?v=GaSfqESq50w


Assim, procurar notícias em outros veículos midiáticos, colocar a notícia em
contexto histórico, contribui para a percepção do caráter parcial que pode
estar no subtexto de uma informação aparentemente imparcial.

Será utilizado a metodologia ativa Jigsaw para a estruturação e dinâmica
dos grupos que serão formados para a atividade desta aula.

MATERIAIS PARA A AULA

CARNAVAL DO CRIVELLA
Apresentar uma matéria sobre o corte de verbas para o carnaval
Agoniza mas não morre.

PARA EXPLORAR MAIS

Sugiro aqui materiais para aprofundamento: Documentário sobre a história
do samba.
Artigo: Do samba ao funk. Quando ritmos viram caso de polícia.
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