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A questão da escravidão e da presença do negro no Brasil passa tanto pela história quanto pela ética, cidadania, diversidade 
cultural e muitas outras vertentes. Além de extremamente importante, o tema envolve o personagem Chico Rei, um dos grandes 
ícones brasileiros na luta contra a escravidão e ávido pela busca da liberdade. Diferentemente dos protestos que empregavam 
o uso da força, foi a colaboração intelectual de Chico Rei que contribuiu intensamente para os negros não abandonarem suas 
raízes e se fi rmarem em território brasileiro. Para explorar tal momento histórico, este projeto pedagógico, de Ana Maria Pereira, 
incorpora ferramentas como livros, história em quadrinhos, cinema e até uma possível e interessante excursão para as cidades 
históricas de Minas Gerais. Aproveite!     

O legado de Chico Rei para a nossa cultura

Título: Chico Rei
Autor: Renato Lima
Ilustrações: Graça Lima
Formato: 21 cm x 27 cm 
Número de páginas: 32

Apresentação
Chico Rei foi um homem à frente de seu tempo. Embora tenha vivido em um mo-

mento em que a desigualdade racial era um fato muito comum, mesmo na condição 
social de escravo ele não a aceitou passivamente. Lutou pela liberdade de seu povo 
não por meio da força, mas da inteligência. Apesar da opressão cultural europeia na 
época, Chico Rei contribuiu para que os negros não abandonassem suas raízes e para 
que a cultura africana pudesse se perpetuar em território brasileiro. Esta é a tão admi-
rada mistura brasileira, característica do nosso país, e um dos responsáveis foi Chico 
Rei, que todos podem conhecer ao ler esta obra.

Justi� cativas
Quando se propõe o estudo sobre os aspectos relativos à condição do negro no Brasil, 

são comuns referências à escravidão ou à resistência por meio da fuga e formação de 
quilombos. Este livro nos apresenta uma abordagem nova: a resistência negra fi rmada por 
ações que levavam em conta aspectos econômicos e culturais que contrapunham a condi-
ção da elite brasileira de origem europeia à classe operária de origem africana.

Conhecer a história de Chico Rei implica aprofundar conhecimentos sobre fatos 
econômicos e sociais do Brasil Colônia, sobretudo no que diz respeito ao Ciclo do 
Ouro e às infl uências das culturas europeia e africana em nossa sociedade. Elabora-
mos este projeto considerando as refl exões acima e tendo por objetivo maior propor 
atividades em sala de aula que possam fomentar tanto a conscientização da importân-
cia dos negros na formação do nosso patrimônio histórico-cultural quanto o respeito 
às diferentes expressões. 

Projeto Pedagógico | Por Beatriz Tavares de Souza*



Temas transversais
Ética, cidadania e diversidade cultural.

Atividades propostas
Leitura, refl exão linguística, relações entre textos, debate, pesquisa, criação de HQ.

Indicação
Ensino Fundamental.

Objetivos
Levar o aluno a:

• Ler atribuindo signifi cados;

• Ampliar seu conhecimento sobre os personagens da História do Brasil;

• Observar e reconhecer relações entre texto visual e escrito;

• Diferenciar a linguagem informal da formal;

• Estabelecer relações entre textos em diferentes estruturas e gêneros;

• Discutir questões éticas;

• Participar ativamente de debates, expondo seu ponto de vista de modo claro e coerente;

• Aprofundar o conhecimento sobre a diversidade cultural brasileira utilizando a pesquisa;

• Respeitar as diferentes expressões culturais;

• Produzir textos narrativos em história em quadrinhos (HQ).
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Dicas para ampliar o conhecimento sobre a história narrada:
• Assistir juntos ao fi lme Chico Rei (direção de Walter Lima Jr.).
• Promover uma excursão às cidades históricas de Minas Gerais.
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A Incon� dência Mineira em cordel, de Nezite Alencar 
Ilustrações de Robson Araújo
Coleção Cordel
A autora desafi a a curiosidade dos alunos para além do texto, levando-os a estabelecer correlações 
entre a produção literária e o contexto histórico brasileiros. Em versos, propõe aos jovens uma viagem 
aos tempos da Inconfi dência Mineira.

Policarpo dos céus inatingíveis, de Júlio Emílio Braz
Ilustrações de Andréia Resende
Coleção Leitura Fluente
Concorrendo com Santos Dumont no objetivo de ser o primeiro homem a voar, Policarpo 
vive várias situações confl ituosas ao testar seus inventos em uma pequena cidade do interior 
de Minas Gerais.

História em quadrinhos na escola, de Flávio Calazans
O livro apresenta uma face importantíssima dos quadrinhos no processo educativo, comprovando 
sua efi cácia no ensino e a excelente aceitação por parte dos alunos.

Leituras correlacionadas

Obra de apoio pedagógico

    Obs.: Todas as obras indicadas possuem projeto pedagógico disponível no site da PAULUS.    Obs.: Todas as obras indicadas possuem projeto pedagógico disponível no 
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Propostas de atividades
Sensibilização para a leitura: 
Na capa do livro destaca-se a imagem de Chico Rei. Incentive os estudantes a tocar a capa e a descrever que sensações esse 
efeito em relevo provoca quando relacionado à história de um homem que representou seu povo na luta pela liberdade e 
manutenção de sua cultura.

Leitura da obra
Solicite que, primeiramente, leiam o texto em casa. Explique-lhes que farão 
uma leitura dramatizada em classe, sendo que três alunos lerão para a turma, 
cada qual responsável pelo texto de um dos personagens: um lerá a parte da 
avó, o outro, do narrador-protagonista, e o outro, do tio. Após a escolha, 
reúna-se com eles e peça para observarem que, em certo momento da narra-
tiva, a avó torna-se a narradora dos fatos históricos. Ofereça um tempo para 
ensaiarem a leitura, prestando atenção ao ritmo e à entonação adequada da 
voz. Em seguida, marque o dia da apresentação para a turma.
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Usos da linguagem no texto
O narrador da história é um menino. Ele a conta como se estivesse num bate-papo informal, usando termos comuns entre 
os garotos de sua idade. Divida os alunos em grupos e solicite que localizem no texto as palavras e expressões pertinentes 
à linguagem informal. Depois, deverão apontar seu sentido na linguagem formal.

Relações entre textos
Em determinado momento da narrativa, a avó conta como os negros eram aprisionados na África e trazidos ao Brasil na 
condição de escravos. Nessa passagem, há ilustrações de um navio negreiro e de um negro vestido de acordo com a cultura 
africana, em paralelo com a imposição da cultura europeia, refl etida nas vestes do Brasil. Solicite que os alunos tragam para a 
aula o poema Navio Negreiro, de Castro Alves, da estrofe II a XIX. Sugira que o leiam em voz alta e façam o mesmo com as 
partes do livro que narram as condições em que o negro era capturado na África e trazido ao Brasil. A estrofe VIII do poema 
oferece uma descrição poética de como os negros viviam na África antes de serem escravizados. Outro aspecto importante 
no texto é a vergonha e a indignação do eu-lírico sentidas pelo Brasil permitir o tráfi co de escravos. 
Estabeleça um debate em que os alunos possam expressar suas opiniões sobre direitos humanos, sobretudo no tocante à 
liberdade e ao respeito à diversidade cultural.

NAVIO NEGREIRO *
Castro Alves 

I 
'Stamos em pleno mar... Doudo no espaço brinca o 

luar — dourada borboleta; 
E as vagas após ele correm... cansam como turba de 

infantes inquieta. 

'Stamos em pleno mar... Do fi rmamento os astros sal-
tam como espumas de ouro... O mar em troca acende 

as ardentias, 
— Constelações do líquido tesouro... 

'Stamos em pleno mar... Dois infi nitos
ali se estreitam num abraço insano, azuis, dourados, 

plácidos, sublimes... Qual dos dous é o céu? 
Qual o oceano?... 

'Stamos em pleno mar... Abrindo as velas ao quente 
arfar das virações marinhas, veleiro brigue corre à 
fl or dos mares, como roçam na vaga as andorinhas... 

*Trecho de Navio Negreiro, de Castro Alves, retirado da Biblioteca Virtual do Estudante Brasileiro 
(www.bibvirt.futuro.usp.br) da Escola do Futuro da Universidade de São Paulo. Digitalizado por 
Jornal da Poesia (www.e-net.com.br/seges/poesia.html).  
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Ressaltamos que as atividades aqui propostas têm por objetivo oferecer subsídios para a mediação do trabalho pe-
dagógico com a obra Chico Rei, da PAULUS, e que não pretendem ser determinantes do trabalho desenvolvido em sala 

de aula, tendo em vista que somente o professor conhece as necessidades específi cas de sua turma.

Pesquisa
Divida a classe em grupos. Cada um deverá levantar informações sobre um dos temas abaixo:

• Ciclo do Ouro no Brasil;

• Como Chico Rei libertou sua tribo da escravidão;

• Festa de Nossa Senhora do Rosário;

• Congadas – A corte de Chico Rei;

• Palavras de origem africana que passaram a fazer parte do vocabulário brasileiro;

• Comidas de origem africana.

Produção de textos em HQ
Divida a classe em grupos e proponha que transformem a obra em uma história em quadrinhos. No processo de 
elaboração, oriente-os para:

• Fazer um resumo sequencial das principais situações narradas;

• Selecionar discursos dos personagens para compor os balõezinhos (saliente que no gênero HQ o texto visual costuma 
ser maior do que o escrito);

• Dividir as páginas do gibi em quadrinhos;

• Ilustrar os quadrinhos na sequência das situações narradas, deixando espaço para incluir os balõezinhos com os discur-
sos dos personagens.

Sugestões para avaliação
Participação nas atividades, atendimento às propostas de trabalho e cooperação no trabalho em grupo.



Especial formação de professor |Por Beatriz Tavares de Souza*

8 

Projeto Pedagógico


