
 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

1º bimestre – Plano de desenvolvimento 

O presente plano de desenvolvimento tem o objetivo de auxiliar a prática docente, fornecendo 

um percurso de trabalho sistematizado para a aplicação, em sala de aula, do conteúdo didático contido 

no Livro do Estudante, em consonância com os objetos de conhecimentos e habilidades estabelecidos 

pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 9º ano do Ensino Fundamental. Além disso, este 

plano propõe um cronograma de tarefas para docentes e discentes para o 1º bimestre deste ano letivo 

e um projeto que integra componentes curriculares de História e Arte.  

1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC 

Na tabela abaixo, é apresentada a distribuição dos objetos de conhecimento e habilidades ao 

longo dos três capítulos trabalhados no 1º bimestre do 9º ano.  

 

Referência no 
material didático 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Capítulo 1 
A Primeira Guerra 
Mundial 

O mundo em conflito:  
a Primeira Guerra Mundial 
A questão da Palestina 
A Revolução Russa 
A crise capitalista de 1929 

Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo  
e suas crises, os grandes conflitos mundiais e os conflitos 
vivenciados na Europa. (EF09HI10) 

Capítulo 2 
A Revolução Russa  

O mundo em conflito:  
a Primeira Guerra Mundial 
A questão da Palestina 
A Revolução Russa 
A crise capitalista de 1929 

Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo  
e suas crises, os grandes conflitos mundiais e os conflitos 
vivenciados na Europa. (EF09HI10) 

Identificar as especificidades e os desdobramentos mundiais 
da Revolução Russa e seu significado histórico. (EF09HI11) 

Capítulo 3 
A Primeira 
República brasileira 

Experiências republicanas e práticas 
autoritárias: as tensões e disputas  
do mundo contemporâneo 
A proclamação da República  
e seus primeiros desdobramentos 

Descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, 
culturais, econômicos e políticos da emergência  
da República no Brasil. (EF09HI01) 

Caracterizar e compreender os ciclos da história 
republicana, identificando particularidades da história local 
e regional até 1954. (EF09HI02) 

A questão da inserção dos negros no 
período republicano do pós-abolição 
Os movimentos sociais e a imprensa 
negra; a cultura afro-brasileira como 
elemento de resistência e superação 
das discriminações 

Identificar os mecanismos de inserção dos negros  
na sociedade brasileira pós-abolição e avaliar os seus 
resultados. (EF09HI03) 

Discutir a importância da participação da população negra 
na formação econômica, política e social do Brasil. (EF09HI04) 

Primeira República e suas características 
Contestações e dinâmicas da vida 
cultural no Brasil entre 1900 e 1930 

Identificar os processos de urbanização e modernização  
da sociedade brasileira e avaliar suas contradições  
e impactos na região em que vive. (EF09HI05) 

A questão indígena durante  
a República (até 1964) 

Identificar e explicar, em meio a lógicas de inclusão  
e exclusão, as pautas dos povos indígenas, no contexto 
republicano (até 1964), e das populações afrodescendentes. 
(EF09HI07) 

Anarquismo e protagonismo feminino 

Identificar as transformações ocorridas no debate sobre  
as questões da diversidade no Brasil durante o século XX  
e compreender o significado das mudanças de abordagem 
em relação ao tema. (EF09HI08) 
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2. Atividades recorrentes na sala de aula 

É esperado que no processo ensino-aprendizagem o aluno domine conteúdos, mas também seja 

capaz de atuar como cidadão consciente de seu poder de mudança. Ele deve estar no centro do processo 

de aprendizagem, participando ativamente e sendo responsável pela construção do conhecimento.  

A sala de aula, embora não seja o único lugar em que o aluno constitui conhecimento e se 

constrói como indivíduo e cidadão, é o ambiente em que ele tem a maior possibilidade de contato 

com conteúdos, experiências e vivências sistematizadas e dedicadas exclusivamente ao objetivo de 

formá-lo como sujeito e de prepará-lo para as exigências do mundo social e do trabalho.  

Na trajetória de formação desse sujeito dotado de pensamento crítico, autônomo e consciente 

de seu papel no processo histórico, você tem responsabilidades e desafios. Por meio de seu exercício 

na sala de aula, o aluno pode se tornar partícipe desse processo. Por isso, a empreitada exige do 

profissional tempo, estudo, criatividade e organização.  

O dia a dia em sala de aula traz desafios e dificuldades. Em meio a tantas novidades tecnológicas 

as aulas podem tornar-se algo maçante, caso não haja uma preocupação em fazê-las dinâmicas e 

interessantes. O uso de diferentes recursos e linguagens na abordagem dos conteúdos é importante 

para despertar o interesse do grupo pelas temáticas escolares e para a mobilização adequada dos 

objetos de conhecimento e habilidades previstos na BNCC.  

Por isso, será fundamental apropriar-se de diferentes recursos didáticos e metodológicos 

para trabalhar os conteúdos, bem como as habilidades e competências. As estratégias são inúmeras: 

leituras e análises de imagens, exposições didáticas realizadas pelo professor, fazendo uso do quadro 

e/ou projetor multimídia, explorando os temas estudados, notícias de jornais e revistas, interpretações 

de mapas históricos, debates, encenações e aplicação de provas previamente agendadas. A abordagem 

de conteúdos baseada em metodologias ativas tem proporcionado resultados bastante satisfatórios 

no contexto da sala de aula. O uso das TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) não pode ser 

desprezado, ainda que saibamos que há abismos sociais e culturais quando se pensa a realidade  

socioeconômica de parte considerável da população brasileira e, claro, de parte das escolas. Sendo 

possível, faça delas aliadas do ensino, pois têm o poder de envolver o aluno, estimulando-o e 

tornando-o mais ativo e motivado para aprender.  

 

3. Relação entre a prática didático-pedagógica  

e o desenvolvimento de habilidades 

As habilidades e competências trabalhadas a partir dos objetos de conhecimentos do 9º ano 

estão voltadas a assuntos relacionados ao período contemporâneo. No âmbito da História do Brasil, 

terão contato com acontecimentos que passam pelo nascimento da República, com suas facetas 

autoritárias e, ao mesmo tempo, tensões e resistências próprias da pressão dos movimentos sociais. 

Especialmente a partir das décadas iniciais do século XX, verão que negros, mulheres, operários e 
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trabalhadores do campo passarão a se colocar, cada vez mais, como protagonistas políticos que se 

veem e querem ser entendidos pelos governantes como cidadãos.  Nos temas estudados sobre 

a Primeira República, também tomarão contato com contestações e dinâmicas da vida cultural , 

podendo perceber a leitura e o posicionamento de artistas e intelectuais diante dos acontecimentos 

políticos e sociais de seu tempo. A chegada de Vargas ao poder, o longo e controvertido período no 

qual ali esteve também são parte do repertório a ser trabalhado. Enfim, os temas contemplam todo 

o século XX e introduzem questões próprias ao novo milênio.  

No plano internacional, o “Breve século XX” (expressão cunhada pelo historiador Eric 

Hobsbawm) foi marcado por acontecimentos que abalaram as estruturas em curso até aquele 

momento: a Revolução Russa, a grande crise do capitalismo, os dois grandes conflitos mundiais, as 

políticas autoritárias em todo o mundo, assim como governos totalitários em regiões mais específicas, 

movimentos contestatórios de redemocratizações e descolonizações. Os temas estudados no 9º ano 

levam o aluno até alguns dos conflitos do século XXI, como a questão do terrorismo, as pluralidades  

e diversidades identitárias da atualidade. São temas que quase sempre despertam um interesse 

grande pela maioria dos estudantes, por estarem mais próximos ao repertório com o qual estão em 

contato nas notícias de internet e rodas de conversas. 

Trabalhar esses componentes curriculares em diálogo com o desenvolvimento de habilidades 

e competências é desafiante na prática didático-pedagógica, exigindo que sejam cumpridos alguns 

procedimentos básicos.  

Indica-se a diversificação de recursos didáticos, atividades, linguagens, abordagens e 

instrumentos avaliativos. Neste percurso, ao trabalhar conteúdos e atividades relacionados aos 

componentes curriculares da área de História, segundo a BNCC, é primordial que estejam 

presentes diferentes processos: identificação, comparação, contextualização, interpretação e 

análise de um objeto.  

A identificação, etapa inicial e necessária na abordagem de qualquer objeto de conhecimento, 

permite explorar diferentes formas de percepção e interação com o mesmo objeto, possibilitando 

maior compreensão da História: mudanças ocorridas no tempo, espaço e nas relações sociais. A  

comparação e a contextualização são fundamentais para o exercício de observação e compreensão 

de diferentes sociedades, sujeitos, tempos e lugares históricos. No desenvolvimento das habilidades 

de comparar e contextualizar é fundamental instigá-lo a ter alguns cuidados e atenções. Se, por um 

lado, a comparação ajuda a compreender alteridades, por outro, há o risco da armadilha de cair em 

anacronismos. Ao comparar, é fundamental não perder de vista a necessidade de saber localizar 

momentos e lugares específicos de um evento e dos discursos. Portanto, deve ser estimulado a evitar 

atribuir sentidos e significados próprios ao tempo presente a um período histórico no qual as 

referências, expectativas, mentalidades eram outras. 

Interpretação e análise são habilidades mais complexas, uma vez que problematizam a própria 

escrita da História. Nessas tarefas, cabe ao professor levar o aluno à compreensão de que, apesar do 

esforço de organização, compreensão e busca de sentido, em muitos momentos a lógica é rompida. 
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Ultrapassada essa barreira, esse aluno poderá construir, de forma mais sólida, a “noção de natureza 

compartilhada do sujeito e do objeto de conhecimento; o conhecimento de tempo histórico em seus 

ritmos e durações; a concepção de documento como suporte das relações sociais, as várias linguagens 

por meio das quais o ser humano se apropria do mundo” (BNCC, p. 398). 

 

4. Gestão da sala de aula 

A seguir, apresentamos um quadro com sugestões para a gestão dos conteúdos relacionados 

com o desenvolvimento de habilidades e competências. As atividades propostas contemplam os  

assuntos a ser trabalhados durante o 1º bimestre e devem servir para mobilizar habilidades e 

conhecimentos previstos na BNCC para essa etapa da aprendizagem da História. Juntamente com  

o planejamento semanal dos tópicos de conteúdo de cada um dos três capítulos, encontram-se 

propostas detalhadas de atividades e procedimentos didáticos-pedagógicos que possibilitam, ao 

docente, uma melhor organização de seu trabalho em sala de aula. São sugestões que podem e 

devem ser aprimoradas, de acordo com a criatividade do professor e as necessidades de cada grupo.  

 

Desenvolvimento semanal  
dos tópicos de conteúdo 

Relação entre a prática didático-pedagógica e o desenvolvimento  
de habilidades previstas na BNCC 

SEMANA 
LETIVA 

Referência no  
material didático 

Sugestão de atividades e procedimentos didáticos 
Habilidades 

(Código 
BNCC) 

1a  S
EM

A
N

A
  

Abertura da Unidade 1 
Guerra e revolução no 

início do século XX 
 

Introdução ao capítulo 1 
A Primeira Guerra 

Mundial 

1ª aula: Anuncie à turma que esta será uma unidade na qual ficarão 
visíveis as efervescências políticas e culturais no mundo e no Brasil. 
Acontecimentos nos campos da economia e da política produzirão 
reações e mobilizações por parte dos segmentos negros, operários, 
mulheres, artistas e intelectuais. Aproveite para analisarem juntos da 
tela de Tarsila do Amaral que abre a Unidade. Observar os elementos 
presentes, as cores empregadas, a temática, o tipo social retratado 
etc. Interrogue a turma acerca do porquê de ela ter sido escolhida 
para estar ali. No fim do bimestre, não se esqueça de voltar a essa 
referência inicial para “amarrar” os assuntos trabalhados ao longo 
dos três capítulos. 
No capítulo 1, sobre a Primeira Guerra Mundial, em diferentes 
trechos, há menção ao escritor que se tornou soldado, Erich Maria 
Remarque. Inicie essa aula projetando um trecho do episódio  
“Erich Maria Remarque”, da série de documentários Grandes Livros 
(disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Daxd_AQkRIs>; 
acesso em: 2 out. 2018). Ouça as percepções e opiniões do aluno 
sobre o conteúdo do vídeo. Comente que a obra é um manifesto 
pacifista e, exatamente por isso, quando Hitler ascendeu ao poder,  
o autor teve que se exilar e os exemplares da obra foram queimados 
em praça pública. O livro do aluno traz informações que corroboram 
para a compreensão, por meio da narrativa biográfica do escritor-
soldado, dos impactos causados pela Primeira Guerra na vida de 
jovens como Remarque. Ao longo do capítulo os alunos conhecerão 
mais detalhes de sua vida, conectando-os com as experiências  
e visões de outros participantes no conflito. 

(EF09HI10) 

https://www.youtube.com/watch?v=Daxd_AQkRIs
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Capítulo 1 
A Primeira Guerra 

Mundial 
 

Mapa 
A Europa dividida  

em 1914 
 

Nos tempos  
de Bismarck 

2ª aula: Inicie a aula projetando o mapa “A Europa dividida em 1914” 
e mostre a divisão política da Europa antes da Primeira Guerra. Chame 
a atenção para a presença dos “impérios” (Áustro-Húngaro, Turco-
Otomano, Alemão e Russo). Avise a turma que ao final do estudo 
sobre a Primeira Guerra eles analisarão um outro mapa que indicará  
a nova divisão do mundo, consolidada em 1918, a fim de comparar os 
dois períodos (antes e depois da Primeira Guerra). Dê um panorama 
geral dos contextos político e econômico vigente na Europa nos dez 
anos que precederam a deflagração da Primeira Guerra. 
A compreensão do conflito ocorrido entre 1914 e 1918, que marcou  
a História, configura-se também como uma relação entre avanço e 
crise dentro da dinâmica do capitalismo. Naquele momento, havia 
uma diputa territorial marcada pelo interesse em matérias-primas,  
e não se dava apenas em território europeu, mas estendia-se ao 
continente africano. Além disso, diversas áreas do conhecimento 
haviam se desenvolvido enormemente. Peça ao aluno que leia o 
tópico “Nos tempos de Bismarck” e identifique elementos do grande 
avanço industrial e a repercussão nos hábitos de consumo e culturais 
ocorridos no período anterior à guerra, conhecido como Belle Èpoque. 

(EF09HI10) 

Seção 
Documento 

3ª aula: Na seção “Documento”, há um trecho da obra citada na 
primeira aula, Nada de novo no front, de Eric Maria Remarque  
(Porto Alegre: L&PM, 2005), que aborda a vida nas trincheiras  
e as armas químicas. Leiam e discutam esse trecho. Antes de iniciar  
o trabalho com o documento, informe a turma que a maior parte 
dos soldados que combatia nas trincheiras era muito jovem.  
Eles foram impelidos à guerra, abandonando os sonhos pessoais,  
a família e os amigos, e muitos deles não conheceram o fim da 
guerra, pois morreram no fronte. Após o trabalho com o texto  
de Eric Maria Remarque, faça um contraponto ao que foi tratado 
tratado no documento, antecipando um pouco as temáticas,  
e sugira aos alunos que pesquisem o uso de armas químicas e 
biológicas em guerras da atualidade (fim do século XX e início do 
XXI) e os protocolos estabelecidos por organismos internacionais, 
posicionando-se sobre a questão.  

(EF09HI10) 

2a  S
EM

A
N

A
  

Muitas rivalidades 

1ª aula: Momento de tratar do contexto de disputas e rivalidades 
entre os impérios. É fundamental que esteja claro o papel que a 
Alemanha exerceu no cenário de disputas econômicas após a sua 
unificação. A figura de Otto von Bismarck no cenário de disputas e 
tensões políticas, considerando os novos rumos após a chegada de 
Guilherme II ao trono, e a saída de Bismarck do cargo de chanceler. O 
aluno deve ser estimulado a ler as páginas e construir, em grupos, um 
esquema ou mapa conceitual que explicite os campos e grupos que se 
opunham, e aqueles que construíam acordos e alianças. Os discursos e 
disputas nacionalistas também precisam ser discutidos – pan-eslavismo 
e pan-germanismo -- e compreendidos dentro da complexidade que 
marcava a geopolítica da época. Esteja certo de que compreenderam 
os personagens e os interesses em jogo. Sobre o clima de tensões, 
indague-o sobre o sentido da expressão “Paz armada”. 

(EF09HI10) 
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A guerra foi longa 

2ª aula: Indique ao aluno a leitura do tópico “A guerra foi longa”, que 
trata das duas fases do conflito: a guerra de movimento (1914-1915) 
e a guerra de trincheiras (1915-1917). Procure captar se o aluno é 
capaz de constituir um entendimento sobre o desenrolar da Primeira 
Guerra, identificando os fatos, as características e os desdobramentos 
desses primeiros anos de beligerância. Levante questões que 
suscitem interesse no aluno com relação aos discursos iniciais dos 
condutores e partícipes da guerra, especialmente por parte dos 
jovens, de que a guerra seria rápida, que teriam todas as condições 
para encerrá-la sem as atrocidades depois conhecidas, e a dura 
realidade da crueldade e da duração do conflito.  
Explore com a turma as diversas estratégias utilizadas pelos 
governantes para conseguir o apoio da população e, especialmente, 
dos combatentes para irem para o fronte defenderem seus países.  
Há várias imagens de cartazes, filmes e panfletos que buscavam 
explorar o sentimento nacionalista, o patriotismo e incitar o 
revanchismo, mobilizando os jovens a se alistarem para os combates. 
Tome tempo para refletir detidamente sobre os efeitos e 
desdobramentos do discurso em torno do patriotismo, especialmente 
em contextos de enfrentamentos bélicos. 

(EF09HI10) 

 

Seção 
A História não  
está sozinha 

3ª aula: Além do texto tratado na seção “A História não está sozinha”, 
para melhor compreensão do cotidiano nas trincheiras, selecione 
previamente imagens dos soldados nas trincheiras durante a Primeira 
Guerra e mostre-as aos alunos. Na sequência, sugira que façam um 
exercício de imaginação, colocando-se no lugar de um soldado: o 
aluno deverá escrever uma carta do fronte endereçada à sua família. 
Caso a redação das cartas não seja finalizada na aula, solicte que a 
turma termine o trabalho em casa, trazendo as cartas na próxima aula.  

(EF09HI10) 

3a  S
EM

A
N

A
  Seção 

A História não  
está sozinha 

 
Seção 

O passado presente 

1ª aula: Inicie a aula solicitando que os alunos leiam suas cartas para 
os demais alunos. Durante as leituras, selecione informações que 
mais se aproximem do contexto da Primeira Guerra. Registre no 
quadro essas informações. Como fechamento da atividade, solicite 
que a turma registre essas informações no caderno. 
Na sequência, divida a turma em grupos para pesquisarem sobre  
o poder tecnológico empreendido na Primera Guerra. Como 
introdução ao trabalho, leia com a turma o texto da seção  
“O passado presente”. Depois, permita que continuem a pesquisa 
no laboratório de informática ou na biblioteca. Caso a escola não 
possua esses recursos, leve para a sala livros e artigos que tratem 
do tema. Forneça alguns temas para nortearem a pesquisa:  
as novas armas, o uso dos aviões, o número de mortos,  
os bombardeios sobre cidade e campos de agricultura.  
Os grupos deverão apresentar os resultados na próxima aula,  
em cartazes.  

(EF09HI10) 
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Seção 
O passado presente 

 
A virada da guerra 

 
Os tratados do  
fim da guerra 

 
Mapa 

A Europa após a Primeira 
Guerra Mundial (1921) 

2ª aula: Os grupos deverão disponibilizar os cartazes em uma parede 
ou no chão, um ao lado do outro. Cada grupo deve relatar 
suscintamente sobre os temas presentes em seus cartazes. 
Aproveite a exposição dos cartazes para tratar da terceira fase da 
Guerra (1917), o ano definitivo. Incentive o aluno a pensar o conflito  
a partir da lógica das dinâmicas próprias das disputas capitalistas: 
“quem ganhou” e “quem perdeu”? Nesse sentido, provavelmente 
entenderá que no território europeu há que se perguntar quem 
perdeu menos e quem mais perdeu: vidas, territórios, plantações, 
empresas, máquinas (produção e transporte). Discutam os números 
envolvidos. Agora também é o momento de apresentar o mapa  
com a nova divisão política: fim de impérios, perda de territórios, 
reaparecimento de países autônomos. Entretanto, é inegável que  
os Estados Unidos foram quem, de fato, mais tirou vantagens com  
a guerra em seu avanço capitalista e em termos de poder geopolítico. 
Após realizadas as leituras dos textos, avalie, por meio de perguntas, 
se o aluno compreendeu a lógica que empurrou aquela nação  
à guerra de forma mais direta (e não apenas por meio do comércio). 
Destaque que foi a partir da forma estratégica com a qual atuou 
naquele fato histórico que os Estados Unidos passaram a exercer 
maior protagonismo no cenário internacional. 

(EF09HI10) 

Os tratados do  
fim da guerra 

 
Projeto Integrador 

3ª aula: Distribua para a turma textos com a síntese dos dois Tratados 
de Paz, “Os 14 pontos de Wilson” e o “Tratado de Versalhes”.  
Peça para que analisem os documentos discutindo as implicações, 
vantagens e desvantagens em cada uma das propostas. Durante a 
discussão e correção coletiva, indague-os se poderíamos entender o 
Tratado de Versalhes como um germe para a Segunda Guerra. Ouça 
as justificativas e comentem. Peça ao aluno para pesquisar registros 
de notícias e sites de eventos científicos que tenham relações com os 
cem anos do fim da Primeira Guerra: quais abordagens predominam? 
O marco foi bastante citado ou passou parcialmente “despercebido”? 
Apresente a proposta do Projeto Integrador para a turma.  

( 
 
 

(EF09HI05) 
(EF09HI10) 

) 

4a  S
EM

A
N

A
  

Seção 
Outras histórias 

Aula 1: Discuta com a turma as consequências da Primeira Guerra  
em termos de lugares e papéis ocupados pelas mulheres no espaço 
público. De que forma o conteúdo presente no texto mostra que 
romperam com padrões estabelecidos? Não deixe de tratar dos 
impactos da guerra para o Brasil e do seu posicionamento e 
“participação” no conflito de dimensões intercontinentais.  

(EF09HI10) 

Revisão do capítulo 1 
Roteiro de estudos 

Aula 2: Como preparação para a primeira prova do bimestre, 
proponha à turma a realização do “Roteiro de Estudos”. Faça a 
correção coletivamente esclarecendo dúvidas.  

(EF09HI10) 

1ª prova bimestral 
(capítulo 1) 

Aula 3: Aplicação de prova com questões dissertativas e de múltipla 
escolha, relacionadas ao conteúdo do capítulo 1 do Livro do 
Estudante. 

(EF09HI10) 
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A

N
A

 

Introdução ao Capítulo 2 
Revolução Russa 

Aula 1: O tema da Revolução Russa propicia elementos ricos para 
pensar ideologias que dominaram o mundo durante muitas décadas 
e, especialmente, para pensar como se deu a proposta de um novo 
modelo político, econômico e social que se contrapõe ao liberalismo 
político e econômico. A ideia da possibilidade da construção de uma 
sociedade justa e sem desigualdades sociais mobilizou mentes, 
corações e lutas políticas que se estenderam por diferentes partes do 
globo. Empenhe esforços intelectuais e metodológicos para levar a 
turma a compreender as complexidades que aqueles acontecimentos 
tiveram, não apenas internamente, mas para todo o mundo – seja 
por meio da interpretação dos eventos como uma “ameaça”, seja  
a partir da perspectiva de esperanças de transformações sociais. 
Introduza o tema compondo um quadro de imagens que façam 
alusão ao período que antecedeu às revoluções (1905 e 1917): 
palácios, jardins, igrejas; imagens de Nicolau II e família, a opulência 
que marcava seus hábitos, situação de miséria, fome, falta de 
trabalho para camponeses e operários, etc. Comente, brevemente,  
as referências, permitindo e incentivando a participação do aluno por 
meio da exposição de dúvidas e comentários com conhecimentos 
prévios sobre algumas das referências apresentadas.  
É fundamental que compreendam as disparidades entre os hábitos 
ostentatórios de riqueza da família czarista e a situação de miséria 
vivida pela maior parte da população russa. 

(EF09HI11) 

O homem de aço 
A Rússia no tempo  

do czar 

Aula 2: Josef Stalin foi escolhido para ser o personagem que tecerá 
diferentes eventos abordados ao longo do capítulo. Os recortes 
biográficos permitirão ao aluno acompanhar a trajetória política 
sinuosa e polêmica daquele líder soviético. Estimule-o a assistir 
documentários, acessar artigos e biografias a fim de trazer 
contribuições às aulas. Solicite que a turma reúna-se em duplas para 
a leitura do tópico “A Rússia no tempo do czar”. As duplas devem 
anotar informações referentes às situações econômica, social e 
política da Rússia no início do século. Na sequência, faça uma roda  
e peça para a turma realizar uma discussão conjunta do que foi 
anotado. Incentive o grupo a complementar as informações 
apresentadas e a manifestar dúvidas sobre os temas lidos.  
Complementar a isso, converse um pouco sobre a formação do 
Partido Operário Social-Democrata Russo (POSDR). Retome os 
princípios da teoria elaborada por Karl Marx e Friedrich Engels. 
Relacione a organização do POSDR com o contexto histórico russo  
no início do século XX. 

(EF09HI11) 

Projeto Integrador 

3ª aula: Apresente a proposta Projeto Integrador. Retome com a 
turma o conceito de trabalho, já estudado em anos anteriores do 
Ensino Fundamental. Pontue o trabalho como atividade: a remuneção 
e a sobrevivência do indivíduo que o realiza; o trabalho nas linhas  
de produção das fábricas nas primeiras décadas do século XX;  
as mobilizações de trabalhadores, etc.  

(EF09HI10) 
(EF09HI11) 
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A convocação da Duma 
 

A Rússia na Primeira  
Guerra Mundial 

1ª aula: Elaborem juntos uma linha do tempo que contemple as datas 
e os principais acontecimentos relacionados às duas revoluções 
ocorridas na Rússia (a de 1905 e a de 1917). Procure inserir eventos 
que sinalizem as motivações para a eclosão dessas revoluções, que 
mostrem a atuação de grupos sociais e políticos envolvidos nesses 
processos, bem como eventos que demonstrem as reações 
repressivas e de concessões do czar (por exemplo, a promessa de 
convocação da Duma, sinalizando a possibilidade de implantação de 
uma monarquia constitucional), além da trágica participação dos 
russos na Primeira Guerra e a consequente retirada do país do conflito.  

(EF09HI11) 
(EF09HI10) 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

1º bimestre – Plano de desenvolvimento 

A Revolução de  

fevereiro de 1917 

2ª aula: Chegou o momento de concentrar as discussões na 
Revolução de 1917. Retome a referência à obra de Karl Marx – O 
manifesto comunista. É importante discutir com a turma a questão da 
circulação de ideias. Por meio do conteúdo presente no livro-texto,  
o aluno perceberá que muitos líderes tiveram acesso e se inspiraram 
nas ideias de Marx e Engels para pensar a derrubada do sistema 
capitalista e propor a alternativa do socialismo. Mas é fundamental 
levá-lo a se interrogar sobre quais teriam sido os motivos decisivos 
para que tais ideias não surtissem o mesmo efeito no país de origem 
da obra (Alemanha) e terem encontrado terreno fértil e frutificado na 
Rússia. Ouça as hipóteses levantadas e discuta todas elas. Em 
seguida, explore cada etapa da Revolução: derrubada do czar; as 
divergências relacionadas aos interesses e projetos conflitantes – 
sistema liberal democrático ou socialista/disputas entre 
mencheviques e bolcheviques; o domínio dos bolcheviques;  
a liderança e os atos de Lenin à frente do processo revolucionário;  
a implantação das medidas socialistas (estatizações, tabelamentos de 
preços, a criação da polícia política); as reações dos grupos sociais  
que se sentiram prejudicados; a guerra civil, a vitória do Exército 
Vermelho e a instituição de um partido único, o Partido Comunista. 

(EF09HI11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(EF09HI11) 

O Grande Terror 

Stalinista 

Projeto Integrador 

3ª aula: Volte ao personagem que permeia todo o capítulo: Stalin.  
A luta pelo poder e as perseguições, execuções (Trotsky é a referência 
mais conhecida de todos que eram eleitos como “inimigos da 
Revolução”. Leve a turma a comparar a ideia inicial, a partir das ideias 
de Marx e Engels, do questionamento ao capitalismo e a proposta de 
um novo modelo, compartilhada pelos líderes revolucionários que 
iniciaram a condução do processo e os direcionamentos posteriores, 
com características autoritárias, especialmente, após os anos 1930, 
sob a liderança do “Homem de Aço”, que implantou o “terror 
stalinista”, ao perseguir, prender, enviar para as áreas inóspitas do 
território ou matar todos que se opunham ao seu poder. A despeito 
dessa faceta condenável de Stalin, não deixe de ponderar que não foi 
somente o uso da força que permitiu que ele ficasse tanto tempo no 
poder. Conseguiu o apoio de setores significativos para ali 
permanecer, também pelos progressos sociais e tecnológicos, assim 
como por conta da máquina de propaganda política que atuava  
a seu favor. 
Retome pontos estudados nas aulas anteriores, por exemplo: a crise 
do capitalismo e as mobilizações de trabalhadores. E caso julgue 
oportuno, antecipe um pouco da contextualização brasileira, 
pontuando aspectos socioeconômicos do país no período. Algumas 
das obras a ser analisadas pelos alunos neste Projeto Integrador são 
de artistas brasileiros, por isso, vale a pena uma contextualização 
suscinta do Brasil. 
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Seção 
Outras Histórias 

 
Seção 

O Passado Presente 

1ª aula: Use o tempo desta aula para explorar aspectos culturais e 
sociais do período: o realismo socialista na arte (literatura, cinema, 
teatro, música e pintura). Traga para a sala de aula ou peça, 
previamente, que o aluno pesquise sobre artistas, temas e obras. 
Discuta os elementos presentes nas obras (a revolução e o 
revolucionário; o partido; os líderes dirigentes; a máquina; a ciência  
e o trabalho). Com relação ao conceito trabalho, temática do  
Projeto Integrador, alerte o aluno a direcionar o olhar pesquisando  
e selecionando obras que explorem o tema nas diversas expressões 
artísticas. 
Outra temática relevante é a questão das mulheres. Embora a luta 
pelo voto, tradicional naquele período histórico, não fizesse parte das 
demandas das mulheres socialistas, elas apresentaram outras pautas 
e possibilidades que eram igualmente importantes: emancipação  
da mulher, direitos reprodutivos, participação delas nos movimentos 
e lutas de trabalhadores, etc. 
Apesar do socialismo ter ruído, tendo como marco a queda do  
Muro de Berlim, no mundo ainda há países remanescentes que se 
autodenominam “comunistas”: China, Cuba, Vietnã e Coreia do 
Norte. Estimule a turma a pesquisar sobre o tema. Peça que analisem 
aspectos políticos e econômicos, avaliando em que sentido as novas 
configurações são melhores ou piores que o modelo clássico 
soviético. Essa é uma oportunidade para tecerem comparações entre 
Liberalismo e Socialismo, avaliando aspectos positivos e negativos  
de cada um. 

(EF09HI11) 

Revisão do capítulo 2 
Roteiro de estudos 

2ª aula: Como preparação para a primeira prova do bimestre, 
proponha à turma a realização do “Roteiro de Estudos”.  
Faça a correção coletivamente esclarecendo dúvidas. 

(EF09HI11) 
(EF09HI10) 

2ª prova bimestral 
(capítulo 2) 

3ª aula: Aplicação de prova com questões dissertativas e de múltipla 
escolha, relacionadas ao conteúdo do capítulo 1 do Livro do 
Estudante. 

(EF09HI11) 
(EF09HI10) 
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Capítulo 3 
A Primeira República 

Brasileira 
 

Construindo  
a República 

 
Governo Deodoro: 

muitos conflitos 
 

Floriano Peixoto: a 
República pela espada 

1ª aula: Depois de estudar acontecimentos tão marcantes no cenário 
global, é hora de voltar as atenções para a História do Brasil. Anuncie 
que perceberão que as primeiras décadas da Primeira República 
também foram agitadas no plano nacional. Registre as seguintes 
palavras no quadro: movimento social no campo, movimento 
operário, movimento de mulheres, movimento militar, movimento 
artístico/estético, movimento negro e indígenas, oligarquia.  
Na sequência, peça aos alunos para tentarem relacionar essas 
palavras-chave a eventos históricos ocorridos nas décadas iniciais  
do século XX e que tenham sido estudados por eles anteriormente. 
 Caso as referências trazidas para completar o quadro não sejam 
satisfatórias, permita-lhes dar uma folheada no Livro do Estudante 
para que o desafio seja atingido. Completem o quadro juntos.  
Explique que eventos motivados por esses temas também ocorreram 
no Brasil, no mesmo período.  
A ideia é fazer que o aluno tenha dimensão do quanto aqueles anos 
foram vibrantes. Valendo ou não alguns créditos na nota, divida  
os temas entre grupos, indicando que terão a responsabilidade de 
pesquisarem e trazerem contribuições para a abordagem dos temas 
ao longo das próximas aulas. Essas contribuições devem ser recursos 
didáticos tais como: vídeos curtos, iconografia, historiografia, 
literatura, texto jornalístico, música e qualquer outra fonte que 
subsidie os debates em sala de aula. A partir do cronograma de aulas, 
estime a data de cada assunto. Não se trata de um seminário, mas, 
muito mais, uma aula dialogada, com participação mais ativa de um 
grupo que investigou previamente o tema.  
Vale ressaltar que uma ideia-chave importante que a turma tem de 
ter assimilado é a de que a República, com a ideia de igualdade 
perante a lei, trouxe novidades, expectativas e reações para diversos 
segmentos sociais: tanto aqueles que queriam as mudanças quanto 
para quem temia ver o status quo modificado pela implementação  
do regime republicano. O cenário que se configurou foi de um jogo  
de forças, com as quais ficou evidente que as elites dirigentes não 
estavam preparadas para lidar, reagindo com violência para defender 
seus interesses. Por sua vez, também ficou visível que, ainda que as 
relações de forças fossem desiguais, os segmentos sociais menos 
favorecidos estavam cada vez mais dispostos a lutar para conquistar 
espaços e direitos. Leiam e discutam os primeiros anos de regime 
republicano com base nos governos de Marechal Deodoro  
e Floriano Peixoto. 

(EF09HI01) 
(EF09HI02) 

A República das 
oligarquias 

 
O café e outros produtos 

de exportação 

2ª aula: Peça ao grupo para ler o tópico “A República das oligarquias”, 
observando que a Primeira República trazia um novo aspecto político, 
a fragmentação do poder com base no modelo federalista.  
Na sequência, conversem sobre quem tinha direito ao voto e como  
as coisas estavam estabelecidas, pontuando o clientelismo entre 
governadores e coronéis e a existência das Comissões Verificadoras. 
Além disso, mostre a permanência de alguns elementos, como  
o poder das oligarquias agrárias, a economia agroexportadora  
e a exclusão sociail. O papel do café na economia e o poder político  
e econômico dos cafeicultores devem ser destacados, uma vez que 
uma série de acontecimentos políticos e sociais terão estreita relação 
com esse produto e seus produtores. 
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Revoltas no campo 
 

Canudos: massacre  
no sertão 

 
Seção 

Outras Histórias 

Aula 3: Trate os movimentos rebeldes ocorridos no campo  
(Cangaço, Canudos e Contestado) com a participação do(s) grupo(s) 
que recebeu(ram) o tema da atuação dos movimentos sociais no 
campo, para o qual deveriam ser buscados recursos didáticos.  
Utilize o recurso didático levantado pelo grupo de alunos para uma 
introdução da aula. Relacione as causas e insatisfações, os líderes,  
a forma como o governo lidou com esses movimentos, a resistência  
e o desfecho. Questione a turma sobre os motivos sociais envolvidos 
nos dois últimos movimentos, a despeito dos discursos dos 
governantes e as propagandas negativas na imprensa terem buscado 
defender a tese de que eram movimentos religiosos e/ou 
monarquistas (Canudos). 
Incentive a turma a discutir a questão: “Quais criticas à Constituição 
Republicana Antônio Conselheiro fazia?”.  
Solicite a leitura da seção “Outras histórias”. No momento dos 
comentários, interrogue-os acerca da visão predominante que 
embasava as ações dos governantes nas políticas voltadas para  
a população indígena (ideia da existência de “culturas superiores”  
e “inferiores”). A partir dessa perspectiva, indague-os sobre as ações 
“civilizatórias” para “elevar” os indígenas. 

(EF09HI02) 
 (EF09HI07) 

9a  S
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Rio de Janeiro:  
a vitrine do Brasil 

Aula 1: Projete imagens de bairros operários e seus cortiços  
nas primeiras décadas do século XX, de obras de urbanização  
e modernização da Capital Federal (Rio de Janeiro) com a reforma 
urbanística levada a cabo por Pereira Passos, e da greve de 1917. 
Converse sobre os aspectos urbanos presentes no Brasil e na capital 
do país naquele período, tais como: o crescimento desordenado das 
cidades, fruto da chegada de imigrantes europeus; a migração dos  
ex-escravos que optaram pela vida nas cidades, somando-se aos  
que ali já estavam, no pós-abolição; e a instalação de fábricas. 
Permita que o grupo que ficou responsável por pesquisar recursos 
sobre os movimentos sociais nas cidades inicie a apresentação  
da temática da aula e apresente o recurso pesquisado.  

(EF09HI05) 

Boxe “Cá entre nós” 

Aula 2: Dando continuidade aos movimentos ocorridos nas cidades, 
complemente os conteúdos abordados no Livro do Estudante 
trazendo informações para a turma sobre o protagonismo dos 
negros, a partir de iniciativas como as da Frente Negra, suas ações  
na imprensa reinvindicando direitos e denunciando a situação  
de marginalidade social e econômica imposta aos negros.  
Abra, a partir dessa aula, uma sequência didática abordando  
os movimentos sociais.  

(EF09HI03) 
(EF09HI04) 

A Revolta da Chibata 
Tenentes em armas 

Aula 3: Também de forma resumida, trabalhe os movimentos 
políticos nos quais militares de baixa patente atuaram: a) Revolta da 
Chibata; b) Movimento Tenentista (1922) e a Revolução de 1924; 
Coluna Prestes. 
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5. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

No perfil da turma do 9º ano há aspectos peculiares. Uma série de mudanças e escolhas 

estão às portas desse grupo etário: descobertas emocionais e sentimentais, ansiedades em relação à 

chegada ao Ensino Médio; as pressões por vestibulares, a breve escolha da carreira profissional e a 

proximidade da possibilidade de iniciarem a participação na democracia, por meio do voto. Os alunos 

já não são mais dependentes do acompanhamento dos pais na realização das tarefas escolares, mas 

continuam necessitando de orientações e da demonstração de interesse da família e dos professores 

em âmbitos mais complexos da vida. 

Abaixo, indicamos sugestões de práticas que visam estimular e acompanhar o aprendizado 

desse aluno:  

• Incorpore a ideia e transforme em prática profissional a realidade de que os tempos 
mudaram e que o professor – especialmente pensando a faixa etária que vai do 9º ano em 
diante – está na sala de aula como um mediador do conhecimento. Sendo assim, cabe a ele 
entender que esse aluno não chega até ele como tábula rasa. Ele também detém saberes e 

Maria Lacerda de Moura 
“Maria Decidida” 

Para finalizar a sequência didática sobre os movimentos sociais,  
é relevante tratar da ação dos diferentes grupos de mulheres. 
Destaque para a luta pelo voto, liderada pela bióloga Bertha Lutz, a 
atuação das mulheres de esquerda (anarquistas, marxistas). Explore, 
nesse momento, os textos sobre Maria Lacerda de Moura, presentes 
no Livro do Estudante, a “Maria Decidida”, a fim de dar dimensão das 
diferentes vertentes e demandas femininas e feministas do período. 
Maria Lacerda de Moura reaparece em diferentes momentos no 
capítulo, mas é importante que o aluno entenda que o protagonismo 
feminino de mulheres anarquistas nas lutas por melhorias nas 
condições de vida dos trabalhadores foi além desses nomes mais 
famosos. Peça ao aluno que se aprofunde no tema, pesquisando  
a atuação de outras mulheres anarquistas, que questionaram a 
ordem patriarcal e capitalista. Muitas delas eram operárias, 
professoras ou escritoras. Atuaram na militância política fazendo 
greves, panfletando nas fábricas, participando da fundação de 
associações e sindicatos de apoio aos trabalhadores, batalharam por 
melhores condições de trabalho e por direitos trabalhistas, 
publicaram em jornais operários e anarquistas, lutaram por direitos 
reprodutivos. Alguns nomes sugestivos para a pesquisa: Lucília Rosa, 
Matilde Magrassi e Elvira Boni. 

(EF09HI08) 

Revisão do capítulo 3 
Roteiro de estudos 

1ª aula: Como preparação para a primeira prova do bimestre, 
proponha à turma a realização do “Roteiro de Estudos”. Faça a 
correção coletivamente esclarecendo dúvidas. 

(EF09HI01) 
(EF09HI02) 
(EF09HI03) 
(EF09HI04) 
(EF09HI05) 
(EF09HI07) 
(EF09HI08) 

2ª prova bimestral 
(capítulo 3) 

2ª aula: Aplicação de prova com questões dissertativas e de múltipla 
escolha, relacionadas ao conteúdo do capítulo 3 do Livro do 
Estudante. 

Projeto Integrador 3ª aula: Fechamento do Projeto Integrador.  

(EF09HI01) 
(EF09HI05) 
(EF09HI11) 
(EF09HI10) 
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experiências que precisam ser considerados. Cabe ao professor proporcionar condições 
para estimulá-los a continuar buscando sua formação e aquisição de conhecimento,  
entendendo que esse processo não se finda.  

• Tenha percepção do impacto de um elogio sincero de um professor para um aluno, mesmo 
entre esses que estão encerrando o ciclo do Ensino Fundamental. Ele pode fazer grande 
diferença na percepção que o aluno possui de si mesmo. Isso funciona de forma ainda mais 
vigorosa entre aqueles que aprendem mais lentamente.  

• Procure ser coerente, tanto nas relações quanto nas avaliações. Procure avaliar se há 
conformidade entre o que está pedindo e o que é praticado por quem cobra.  

• Lembre-se de que as tarefas de casa são um instrumento que tem sua importância 
pedagógica, servindo para reforçar conteúdos, desenvolver o espírito de pesquisa  e 
incentivar a busca pelo conhecimento. Não deixe de fazer correções coletivas, passando 
pelas dúvidas mais recorrentes. 

• Nas avaliações, utilize instrumentos diversificados. Além das provas, propicie atividades 
contínuas de acompanhamento e avaliação de desempenho. Indica-se que sejam no mínimo 
três, distribuídos em formatos individuais e em grupo. Os progressos devem ser reconhecidos 
e valorizados. Pense-os e avalie-os a partir de sua individualidade, sem perder de vista de 
que num grupo heterogêneo aprenderão em ritmos e de formas diferentes. Assim, é 
importante propiciar condições para que todos tenham oportunidades de mostrar a 
evolução no aprendizado dos conteúdos, e isso é quase impossível se for aplicado um 
instrumento único e sempre do mesmo tipo.  

• Por fim, motive-os a se aprofundarem nos conteúdos trabalhados em sala de aula, a partir 
da incorporação da ideia de que o conhecimento é um processo contínuo, que se faz  
coletiva e individualmente, e que não se encerra, devendo ser valorizado por todos que 
querem alcançar objetivos e metas pessoais, acadêmicas e profissionais. 

Ao encerrar o estudo dos capítulos reservados ao 1º bimestre, é importante avaliar se o aluno 

avançou nas seguintes habilidades:  

• Compreender eventos e processos relacionados à Primeira Guerra Mundial e os conflitos 
vivenciados na Europa como parte das dinâmicas do capitalismo e suas crises. 

• Identificar as especificidades, o significado histórico e os desdobramentos mundiais da  
Revolução Russa. 

• Descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos 
ligados à Primeira República brasileira.  

• Caracterizar e compreender os ciclos da história republicana, identificando particularidades 
da história local e regional. 

• Identificar a situação de marginalidade social imposta ao negro pela sociedade brasileira  
no pós-abolição, avaliando, por sua vez, os mecanismos de resistência e luta dos negros 
por inserção.  

• Reconhecer a importância da participação da população negra na formação econômica, 
política e social do Brasil. 
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• Identificar e explicar, em meio a lógicas de inclusão e exclusão, as pautas dos povos indígenas 
e das populações afrodescendentes na Primeira República, estabelecendo comparações de 
mudanças e permanências com relação ao tempo presente.  

• Identificar o protagonismo feminino das operárias e escritoras anarquistas e de outros 
movimentos políticos na luta por conquistas de direitos trabalhistas, compreendendo a 
relevância da agência desses sujeitos políticos. 

 

6. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para 

apresentar aos estudantes 
 

Capítulo 
Tipos de 
fontes 

Sugestão para o professor 

C
ap

ít
u

lo
 1

 

Filme Feliz Natal. Direção: Christian Carion. Inglaterra, Bélgica e Romênia, 2005.  

Notícias 
relevantes 

 100 anos – Primeira Guerra Mundial. Acontecimentos ano a ano. Disponível em: 
<http://infograficos.estadao.com.br/especiais/100-anos-primeira-guerra-mundial/>  
Acesso em: 2 out. 2018.  

Artigo 
STANCIK, Marco Antonio. Entre flores e canhões na Grande Guerra (1914-1918): o final da Belle 
Époque e o começo do “breve século XX” em um álbum de retratos fotográficos. Revista Brasileira 
de História. São Paulo, v. 29, n. 58, 2009, p. 443-65. 

Livro 
HOBSBAWM, Eric. A era dos extremos: o breve século XX (1914-1991). 2ª ed.; 7ª reimp.  
São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

C
ap

ít
u

lo
 2

 

Filme 
O encouraçado Potemkin. Direção: Sergei Ensenstein, 1925. O filme retrata a Revolução de 1905 
na Rússia, que pode ser considerada um movimento democrático contra o autoritarismo do czar.  

Notícias 
relevantes 

Simpósio relembra cem anos da Revolução Russa. Disponível em: <https://jornal.usp.br/cultura/-
simposio-relembra-cem-anos-da-revolucao-russa/>. Acesso em: 2 out. 2018. 

Artigo 
FLORENZANO, Modesto. A revolução russa em perspectiva histórica e comparada. Lua Nova,  
São Paulo, 75: 41-57, 2008. 

Livro PADURA, Leonardo. O homem que amava os cachorros. São Paulo: Boitempo, 2013. 

C
ap

ít
u

lo
 3

 

Site 
 Blog “Ensinar História”. Disponível em: https://ensinarhistoriajoelza.com.br/objetivo-do-blog/. 
Acesso em: 30 out. 2018. 

Filme Canudos. Direção: Sérgio Rezende. Brasil, 1997.  

Artigos 

BIGNOTO, Newton. República dos antigos, república dos modernos. Revista USP, São Paulo, n. 59, 
2003. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13274/15092>.  
Acesso em: 20 nov. 2018.  

CARVALHO, José Murilo. Os três povos da República. Revista USP, São Paulo, n. 59, 2003. 
Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13279/15097>.  
Acesso em: 20 nov. 2018. 

LESSA, Renato. As cidades e as oligarquias do antiurbanismo da elite política da Primeira 
República brasileira. Revista USP, São Paulo, n. 59, 2003. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13278/15096>. Acesso em: 20 nov. 2018. 

Livro CUNHA, Euclides da. Os sertões (1ª ed. 1902). São Paulo: Editora Nova Cultural, 2002. 

http://infograficos.estadao.com.br/especiais/100-anos-primeira-guerra-mundial/
https://jornal.usp.br/cultura/-simposio-relembra-cem-anos-da-revolucao-russa/
https://jornal.usp.br/cultura/-simposio-relembra-cem-anos-da-revolucao-russa/
https://ensinarhistoriajoelza.com.br/objetivo-do-blog/
http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13274/15092
http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13279/15097
http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13278/15096
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7. Projeto integrador 

O projeto integrador é uma estratégia de ensino-aprendizagem que articula conhecimentos, 

habilidades e atitudes que envolvem o trabalho em grupo durante a sua organização e realização. 

Seu objetivo é proporcionar a perspectiva e prática integradas dos componentes curriculares de 

História e Arte.  

O objetivo central é levar o aluno a conhecer e identificar a representação artística da 

temática trabalho, atentando-se para a importância desse conceito nas primeiras décadas do  

século XX. Além disso, o aluno entrará em contato com diferentes manifestações artísticas e 

artistas.  

Título: Trabalho e trabalhadores representados por artistas e intelectuais  

Tema Representações da temática do trabalho e de trabalhadores nas artes visuais.  

Problema central 
enfrentado 

Modernização, urbanização e as consequências sociais na vida dos trabalhadores. 

Produto final 
Um perfil em rede social que articula, contextualiza e divulga obras de arte que tenham o 
“trabalho” como temática de reflexão.  

Justificativa 

O conteúdo do 9º ano explora de forma abrangente a ideia de trabalho e as ações de 

trabalhadores, bem como as representações elaboradas por diferentes artistas e intelectuais sobre 

esse tema.  

Neste bimestre, especificamente, o tema aparece de diferentes formas: como meio de 

exploração do homem pelo homem; como forma de fornecer o sustento e de produzir mudanças 

sociais na vida do indivíduo e da sociedade, conferindo dignidade à vida de quem trabalha; 

trabalhadores mobilizados e organizados em lutas coletivas; artistas e intelectuais refletindo e 

construindo representações sobre essa atividade e sobre o sujeito da ação, entre outros. 

Assim, este projeto focaliza o estudo de um dos grande objetos de estudo da História, o  

trabalho e sua dimensão humana no contexto do capitalismo, destacando também a presença de um 

trabalhador consciente.  

Competências gerais desenvolvidas 

• Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, 
exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação 
espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. 

• Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados,  
e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços variados. 
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Objetivos 

• Compreender acontecimentos históricos, relações de poder, processos e mecanismos de 
transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao 
longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo 
contemporâneo. 

• Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas, inclusive 
aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e comunicação, pelo 
cinema e audiovisual, nas condições particulares de produção, na prática de cada 
linguagem e nas suas articulações. 

• Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 
corporal, visual, sonora e digital – para se expressar e partilhar informações, experiências, 
ideias e sentimentos em diversos contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo,  
à resolução de conflitos e à cooperação. 

 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

História 

Experiências republicanas  
e práticas autoritárias:  
as tensões e disputas  
do mundo contemporâneo 

Descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, 
econômicos e políticos da emergência da República no Brasil. 
(EF09HI01) 

Primeira República e suas 
características 
Contestações e dinâmicas da 
vida cultural no Brasil entre 
1900 e 1930 

Identificar os processos de urbanização e modernização da sociedade 
brasileira e avaliar suas contradições e impactos na região em que 
vive. (EF09HI05)  

O mundo em conflito:  
a Primeira Guerra Mundial 
A questão da Palestina 
A Revolução Russa 
A crise capitalista de 1929 

Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises,  
os grandes conflitos mundiais e os conflitos vivenciados na Europa. 
(EF09HI10) 

Identificar as especificidades e os desdobramentos mundiais  
da Revolução Russa e seu significado histórico. (EF09HI11) 

Arte Contextos e Práticas 
Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, 
cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. (EF69AR31) 

Duração 

A duração prevista para a realização do Projeto é de três aulas de História e duas de Artes. 

Material necessário 

• Computador com acesso à internet.  

• Materiais de referência (livros, revistas, artigos, etc.) que tratem da temática.  

• Cópias de filmes e reproduções de obras de arte.  
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Perfil do professor coordenador do projeto 

O ideal é que o professor de História atue municiando e direcionando os grupos com a parte 

de conteúdo histórico e sugestões de referências. Como coordenador também deverá ter a preocupação 

de, além de motivar o aluno na realização das atividades, conseguir o engajamento dos professores 

selecionados para a efetivação do plano.  

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Apresentação 

1ª aula (História) 

Apresente a proposta do projeto aos alunos apontando a parceria com o professor de Artes. 

Avise que o produto final será o desenvolvimento de um perfil em alguma rede social dedicado à  

articulação, contextualização e apresentação de obras de arte que tenham o trabalho e trabalhadores 

como temáticas centrais.  

Retome explicações sobre o conceito de trabalho. Nessa etapa do Ensino Fundamental,  

o aluno já deve ter constituído uma noção bastante precisa sobre o termo, visto que é um dos 

objetos de conhecimento mobilizados desde os anos iniciais desse segmento escolar. Desse   

modo, ouça o que o aluno tem a dizer sobre o tema. Muito provavelmente, na faixa etária em 

que se encontram, eles mostrem interesse pelo mercado de trabalho, profissões e outros temas 

relacionados ao mundo do trabalho.  

É fundamental que o aluno tenha consciência de que o trabalho é um elemento central da 

existência humana, mas a partir das transformações na esfera do trabalho e das classes sociais, diversas 

e diferentes construções teóricas sobre o tema foram sendo configuradas ao longo da História.  

Informe à turma o recorte temporal do projeto que é circunscrito à primeira metade do  

século XX. Explique que, na próxima aula, o professor de Artes irá conversar sobre a representação 

do tema na arte visual.  

Etapa 2 – Conhecendo obras e artistas que retratam o trabalho e os trabalhadores  

2ª aula (Artes) 

Contextualize suscintamente o momento artístico no mundo ocidental, no início do  

século XX, para, na sequência, apresentar aos alunos artistas que se dedicaram a retratar o trabalho 

e os trabalhadores. Caso seja possível, utilize equipamento multimídia nessa contextualização; sugira 

aos alunos que registrem as principais ideias no caderno. Explique, por exemplo, que muitos 

artistas estavam preocupados em retratar temáticas sociais, denunciando as condições de trabalho e 

de vida da classe trabalhadora, mostrando sua organização e suas reivindicações. 
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Sugerimos alguns artistas e obras para essa aula: 

• A brasileira Tarsila do Amaral e a obra Operários, de 1933. 

• O brasileiro Cândido Portinari e a obra O lavrador de café, de 1934. 

• O mexicano Diego Rivera e os murais retratando os trabalhadores da indústria automobilística 
Ford, de 1932-1933.  

• O russo Dziga Vertov e o filme Um homem com a câmera na mão, de 1929.  

• O inglês Charles Chaplin e o filme Tempos modernos, de 1936.  

• O italiano Giuseppe Pellizza da Volpedo e a pintura O quarto Estado, de 1901.  

Divida a turma em pequenos grupos e solicite que eles pesquisem outras obras e artistas  

do início do século XX que tenham abordado a temática do trabalho. Os grupos deverão trazer na 

próxima aula exemplos e informações sobre esses artistas e obras.  

Etapas 3 – Conhecendo o momento histórico  

3ª aula (História)  

Retome pontos estudados nas aulas anteriores como: a crise do capitalismo e as mobilizações 

de trabalhadores.  

Contextualize a partir do ponto de vista historiográfico as obras apresentadas aos alunos na 

aula de Artes.  

Etapa 4 – Execução  

4ª aula (Artes)  

Verique o material pesquisado pelos grupos. Observe se houve ocorrência de obras e artistas 

que tenham sido pesquisados por mais de um grupo.  

Com a turma, selecione as obras e os artistas mais significativos para o trabalho. A ideia é 

que além das obras apresentadas por você na primeira aula, possam ser usados, também, alguns 

artistas e obras sugeridos pelos alunos.  

Conversem para avaliarem qual rede social pode ser mais adequada para a apresentação 

deste projeto integrador. Sugerimos aplicativos destinado à publicação de fotos e de pequenos 

textos, valorizando, assim, o aspecto visual do projeto.  

Se conseguirem definir qual a rede social mais adequada para o projeto ainda nesta aula,  

poderão iniciar o upload das imagens. Vale a pena ajudar o aluno a selecionar as imagens, que 

podem ser tanto da obra quanto retratos dos artistas. Cada imagem deve ser acompanhada de um 

pequeno texto explicativo.  
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Etapa 5 – Fechamento  

5ª aula (História)  

Os alunos já devem ter iniciado o upload das imagens, então vale a pena se dedicar à redação 

e revisão dos textos que acompanharão essas imagens.  

Converse com a turma sobre a expectativa do grupo com relação à divulgação do projeto.  

A turma pode, por exemplo, começar a divulgá-lo na comunidade escolar. Esse projeto pode ser 

contínuo ao longo do ano, incluindo outras temáticas e componentes curriculares.  

Proposta de avaliação das aprendizagens 

O processo avaliativo configura-se por dinâmicas complexas. A avaliação não deve ocorrer, 

somente, na etapa final, quando o produto está encerrado. Ela deve ser vista como um sistema  

contínuo e formativo. Sendo assim, é fundamental que a turma incorpore a ideia de que todas as 

etapas do desenvolvimento do Projeto serão incluídas no processo de avalição. No momento de 

apresentar a proposta, apresente os critérios que serão observados e avaliados: o interesse, a 

participação nos planos individual e coletivo e o envolvimento com o projeto. Deixe claro que serão 

avaliados individualmente e como grupo. Quanto ao produto final a ser apresentado, esclareça 

as normas: nível de aprofundamento da pesquisa (conteúdo); qualidade de imagens e textos e, 

ainda, as estratégias colocadas em prática para que o conteúdo seja acessado por um grupo mais 

amplo que aquele que realizou a proposta. 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

• Livros e artigo 

AMARAL, Aracy. Arte, para quê? – A preocupação social na arte brasileira 1930-1970. 

São Paulo: Nobel, 2003. 

FABRIS, Annateresa. Portinari, pintor social. São Paulo: Perspectiva/EDUSP, 1990. 

FERNANDES, Karina Pinheiro. O povo é arte: as ilustrações em periódicos do PCB e o 

realismo socialista no Brasil. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH, 

São Paulo, jul. 2011.  

• Sites 

Tarsila do Amaral. Disponível em: <http://tarsiladoamaral.com.br/obras/>. Acesso 

em: 4 out. 2018. 

Entrevista com a pesquisadora e crítica de arte Aracy Amaral. Disponível em: 

<https://www.sescsp.org.br/online/artigo/7445_ARACY+AMARAL>. Acesso em:  

5 out. 2018. 

http://tarsiladoamaral.com.br/obras/
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/7445_ARACY+AMARAL

