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Este plano de desenvolvimento tem por objetivo ser um apoio para o professor no trabalho com 

os capítulos 4, 5, 6, 7 e 8 deste volume. Aqui estão detalhadas as relações entre o conteúdo didático 

desenvolvido nesta obra e os objetos de conhecimento e as habilidades estabelecidos pela Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), além de sugestões de procedimentos didáticos complementares.   

Assim, este plano apresenta sugestões de planejamento para cada aula de História do 9º ano 

ao longo das dez semanas letivas do 2º bimestre. Na parte final dele, há também uma indicação de 

projeto com propostas de atividades que integram os componentes curriculares de História, Arte 

e Língua Portuguesa. 

1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC 

Referência no  
material didático 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Capítulo 4 
A crise de 1929  
e o New Deal 

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

Analisar a crise capitalista de 1929 e seus desdobramentos  
em relação à economia global. (EF09HI12) 

Capítulo 5 
Ascensão do fascismo  
e do nazismo 

A emergência do fascismo  
e do nazismo 
A Segunda Guerra Mundial 
Judeus e outras vítimas  
do holocausto 

Descrever e contextualizar os processos da emergência do 
fascismo e do nazismo, a consolidação dos estados totalitários  
e as práticas de extermínio (como o holocausto). (EF09HI13) 

Capítulo 6 
A Segunda  
Guerra Mundial 

A emergência do fascismo  
e do nazismo 
A Segunda Guerra Mundial 
Judeus e outras vítimas do 
holocausto 

Descrever e contextualizar os processos da emergência do 
fascismo e do nazismo, a consolidação dos estados totalitários  
e as práticas de extermínio (como o holocausto). (EF09HI13) 

Capítulo 7 
Governo Vargas  
e reformas sociais  
no Brasil 

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 combatendo 
qualquer forma de preconceito 
e violência 

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

O período varguista  
e suas contradições 
A emergência da vida urbana  
e a segregação espacial 
O trabalhismo e seu 
protagonismo político 

Identificar e discutir o papel do trabalhismo como força  
política, social e cultural no Brasil, em diferentes escalas 
(nacional, regional, cidade, comunidade). (EF09HI06) 

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) 
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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) 

Relacionar as conquistas de direitos políticos, sociais e civis  
à atuação de movimentos sociais. (EF09HI09) 

Capítulo 8 
A Guerra Fria 

O colonialismo na África 
As guerras mundiais, a crise  
do colonialismo e o advento 
dos nacionalismos africanos  
e asiáticos 

Caracterizar e discutir as dinâmicas do colonialismo no 
continente africano e asiático e as lógicas de resistência  
das populações locais diante das questões internacionais. 
(EF09HI14) 

A Organização das Nações 
Unidas (ONU) e a questão  
dos Direitos Humanos  

Discutir as motivações que levaram à criação da Organização 
das Nações Unidas (ONU) no contexto do  
pós-guerra e os propósitos dessa organização. (EF09HI15) 

Relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo de 
afirmação dos direitos fundamentais e de defesa da dignidade 
humana, valorizando as instituições voltadas para a defesa 
desses direitos e para a identificação dos agentes responsáveis 
por sua violação. (EF09HI16) 

A Guerra Fria: confrontos  
de dois modelos políticos 
A Revolução Chinesa e as 
tensões entre China e Rússia  

Identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, seus principais 
conflitos e as tensões geopolíticas no interior dos blocos 
liderados por soviéticos e estadunidenses. (EF09HI28) 

Os processos de descolonização 
na África e na Ásia 

Descrever e avaliar os processos de descolonização na África  
e na Ásia. (EF09HI31) 

 

2. Atividades recorrentes na sala de aula 

As atividades recorrentes na sala de aula vão ser apresentadas com mais detalhes na proposta 

de planejamento do tópico Gestão de sala de aula deste plano. Entre as atividades, foram listadas 

diferentes abordagens e estratégias didáticas, que envolvem aulas expositivas, construção de  

hipóteses pelo aluno, pesquisa, uso de iconografia e mapas, análises de documentos históricos, 

recursos e ferramentas digitais, etc.  

As aulas foram estruturadas de modo que colaborem com o desenvolvimento da expressão  

oral dos alunos por meio da promoção do debate entre eles. Esse ambiente, além de propiciar o 

aperfeiçoamento da capacidade argumentativa, aproxima-os do conteúdo. Diante da necessidade de 

validar suas hipóteses e teorias, os alunos são desafiados a construir argumentos que as fundamentem, 

sendo incentivados a se apropriarem do conhecimento histórico. Essa prática os estimula a perceber as 

relações entre os conteúdos apresentados nas aulas, permitindo-lhes ampliar o reconhecimento daquilo 

que pode ser considerado fonte para a construção do pensamento histórico. Além do trabalho com as 

fontes históricas, a necessidade de estabelecer relações se estende a outras disciplinas, fazendo com que 

os alunos percebam que, para a compreensão da História, é necessário explorar diversas perspectivas. 

A valorização da pluralidade de ideias, muito importante nas Ciências Humanas, concede, por 

meio do debate e da crítica, espaço a novas teorias. Essa perspectiva colabora para a aprendizagem 
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do pensamento histórico e para a construção de argumentos mais complexos e explicações mais 

completas dos fenômenos. 

A diversificação das atividades deve ser realizada levando em conta as possibilidades e os 

recursos da escola. Aulas que utilizem recursos digitais, em computadores ou tablets, podem ser 

excelentes ferramentas na atualização didática da História, além de despertar o interesse no aluno 

contemporâneo oferecendo uma perspectiva digital do mundo. O contato com a tecnologia, mediado 

pelo professor, além de aproximar a cultura dos jovens à escola, oferece novas possibilidades de uso 

da tecnologia e de criação de diferentes olhares sobre instrumentos do cotidiano. Além de aprender o 

conteúdo, o aluno é capaz de desenvolver, nessas aulas, o uso adequado das ferramentas e dos 

aplicativos, que podem contribuir para uma eventual apreensão e produção de conteúdo digital com 

qualidade. Um trabalho bem desenvolvido realizado com as plataformas digitais pode contribuir para 

a prática de autoria do aluno.  

Além disso, o uso de recursos diferenciados dá espaço para outras formas de aprendizagem 

que contemplem os distintos perfis de aluno. É importante que o professor atente para os níveis de 

aprendizagem na sala de aula e ofereça práticas diversificadas, possibi litando que o aluno tenha 

espaço para a construção de sua trajetória de aprendizagem. Nesse papel, o professor deve fornecer 

ferramentas, fontes e práticas que sejam adequadas para o perfil da turma e que possibilitem ao aluno 

expressar aquilo que já compreendeu em diferentes momentos e formas de avaliação.  

 

3. Relação entre a prática didático-pedagógica  

e o desenvolvimento de habilidades 

A proposta presente na BNCC para o 9º ano reserva a abordagem da história republicana do 

Brasil do início aos tempos atuais. Destes, no campo da História do Brasil, inclui-se as lutas por 

cidadania e, por sua vez, as estratégias por parte de grupos dominantes de não abrir mão do poder e 

de distanciar-se do objetivo pelo qual a política foi pensada originalmente: o bem comum. Os 

conteúdos passam pelas mudanças ocorridas após a Constituição de 1988; o protagonismo de 

diferentes grupos e sujeitos históricos. Outros conteúdos, como o estudo dos conflitos mundiais e 

nacionais, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, do nazifascismo, da Guerra da Palestina, do 

colonialismo e da Revolução Russa, entre outros. Do ponto de vista mais geral, a abordagem se  

vincula aos processos europeus, africanos, asiáticos e latino-americanos dos séculos XX e XXI,  

reconhecendo-se especificidades e aproximações entre diversos eventos, incluindo a história recente. 

Em relação especificamente aos temas trabalhados nos dois primeiros bimestres, após o 

contato do aluno com os horrores causados pela busca por poder, disputas por áreas de influência que 

resultaram em fortes agressões do homem ao próprio homem, a ele é apresentada uma saída para a 

mediação de futuros conflitos: a criação da ONU.  

No texto da BNCC, lê-se “Discutir as motivações que levaram à criação da Organização das 

Nações Unidas (ONU) no contexto do pós-guerra e os propósitos dessa organização” (EF09HI15).  
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A partir do desenvolvimento desta habilidade, outro objeto de conhecimento que entendemos ser 

imprescindível para trabalhar o tema: a proposta de um documento para reger práticas, projetos e 

princípios a serem perseguidos, com o intuito de reivindicar como grande valor universal a preservação 

da dignidade humana. Estamos nos referindo à Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

Desse modo, a habilidade presente no texto da BNCC afirma a necessidade de “Relacionar a 

Carta dos Direitos Humanos ao processo de afirmação dos direitos fundamentais e de defesa da  

dignidade humana, valorizando as instituições voltadas para a defesa desses direitos e para a 

identificação dos agentes responsáveis por sua violação” (EF09HI16). Embora o conteúdo destinado 

ao 2º bimestre seja extenso, é necessário considerar o trabalho com o projeto integrador, que busca 

conciliar teoria e prática. Desse modo, indicamos o tema dos Direitos Humanos, por entender que os 

tempos atuais exigem, por parte de toda a comunidade escolar, a revitalização da defesa dos valores 

presentes ali. A proposta apresentada é passível de reformulações e adaptações, mas insistimos que 

seja feito um esforço de organização do tempo para que a proposta se consuma. 

 

4. Gestão da sala de aula 

O quadro a seguir contém sugestões para uma gestão de sala de aula à altura dos desafios que 

a pluralidade e a relativa complexidade de conteúdos e habilidades a serem trabalhados durante o 2º 

bimestre colocam para o professor no desenrolar de seu trabalho junto ao aluno do 9º ano. Ao lado 

do planejamento semanal dos tópicos de conteúdo de cada um dos capítulos abarcados por este plano 

de desenvolvimento, há propostas detalhadas de atividades e procedimentos didático-pedagógicos 

que podem possibilitar ao docente não apenas uma melhor organização de seu trabalho em sala de 

aula, como também a construção, em conjunto com a turma, de um ambiente de estudos tranquilo, 

criativo e propício para mobilizar as habilidades e os conhecimentos previstos na BNCC para essa etapa 

da aprendizagem da História. 
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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 

1ª
 SE

M
A

N
A

  

Abertura da  
Unidade 2 

 
Crises e Guerras 

1ª aula: Utilize esta aula para fazer uma sensibilização da turma sobre 
os temas que serão estudados ao longo dos capítulos compreendidos 
por este plano de desenvolvimento. Inicialmente, leia com a turma o 
texto de abertura da Unidade, solicite que registre no caderno as datas 
e locais mencionados no texto. A seguir, no quadro, trace uma linha  
do tempo composta de eventos contidos no tópico “Crises e Guerras” 
e ainda as datas do fim da Primeira Guerra Mundial e início e fim  
da Segunda Guerra Mundial. Em ordem cronológica os eventos são:  
1919 – Fim da Primeira Guerra Mundial. 
1929 – Eclosão de grave crise econômica no mundo; avanços  
de ideias fascistas e nazistas na Europa. 
1939 – Início da Segunda Guerra Mundial.  
1943 – Encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Franklin 
Delano Roosevelt, e o presidente brasileiro, Getúlio 
Vargas, em Natal, no Brasil.  
1945 – Fim da Segunda Guerra Mundial.  
Evidencie a abrangência temporal e geográfica que será trabalhada 
ao longo dos capítulos. Na sequência, faça um panorama do mundo 
ao final da Primeira Guerra Mundial, para que o aluno possa 
compreender a sequência de eventos a serem estudados nos 
capítulos do 2º bimestre. Retome conteúdos trabalhados no bimestre 
anterior, lembrando a turma de que durante a Primeira Guerra 
Mundial, os Estados Unidos foram muito beneficiados, pois se 
mantiveram neutros no conflito e ainda lucraram com o 
abastecimento dos países europeus com seus produtos. Nesse 
período, os Estados Unidos também passaram por uma crescente 
ascensão política no plano internacional.  
Sobre o Brasil, explique que a economia era sustentada pela 
produção cafeeira voltada exclusivamente para o mercado externo.  
Por fim, para que o aluno compreenda o porquê da escolha da 
imagem de abertura da Unidade, explique que a visita do presidente 
Roosevelt ao Brasil ocorreu durante a Conferência de Natal, em que 
foram decididos negócios entre os dois países, além do apoio efetivo 
do Brasil aos aliados na Guerra.  

(EF09HI12) 

Capítulo 4 
Crise de 1929 
e o New Deal 

 
Fim da guerra: a 

ascensão dos 
Estados Unidos e o 

retorno do 
liberalismo 

 
Os anos 1920: 
prosperidade 

 
O adorável vagabundo 

2ª aula: Converse com a turma sobre os “loucos anos 20”, nos 
Estados Unidos, um período marcado por contrastes. Embora o país 
tenha se desenvolvido economicamente, uma grande parcela da 
sociedade estava na miséria. Trabalhadores, negros e imigrantes 
sofreram restrições de todos os tipos. Além disso, com a reconstrução 
das economias europeias, após a Primeira Guerra Mundial, os Estados 
Unidos passaram a ter concorrentes no mercado externo, no setor de 
indústrias. Do ponto de vista do mercado interno, o país também se 
viu em uma situação difícil, de quase estagnação, visto que boa parte 
da população não tinha poder aquisitivo para consumir.  
Esse processo culminou na crise de 1929, com a quebra de empresas 
e bancos, o aumento do desemprego e da pobreza, a diminuição do 
consumo e o aumento de estoques. O resultado foi um período de 
grande depressão econômica.  
Apresente para a turma o personagem que guiará os temas neste 
capítulo, Charles Chaplin. A exibição de um trecho do filme O adorável 
vagabundo pode ser uma possibilidade interessante. 

(EF09HI12) 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

2º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Seção  
Outras histórias –  

lutas sociais  
 

A repressão aos 
trabalhadores 

 
Perseguições aos 

trabalhadores negros 
 

Seção  
Outras histórias – 

personagens   

3ª aula: Converse com a turma que as primeiras décadas do século 
XX, nos Estados Unidos, foram marcadas por uma política central 
bastante conservadora, havendo até mesmo o retorno da atuação  
da Ku Klux Klan. Por outro lado, nesse período formaram-se também 
diversos grupos de resistência e contestação. Houve o surgimento  
de sindicatos com forte inspiração socialista e anarquista, que 
encabeçaram greves e organizaram os trabalhadores, e o 
fortalecimento do movimento feminista, bastante atuante na luta 
pelo voto das mulheres.  

(EF09HI12) 

2ª
 SE

M
A

N
A

  

Aumentando  
a produção:  
o taylorismo 

 
O fordismo 

1ª aula: Explique o predomínio da visão científica e os avanços 
tecnológicos que alcançaram todos os setores da atividade industrial, 
impactando também o modo de gerenciamento e de produção, com 
o desenvolvimento de métodos como o taylorismo e o fordismo. 
Mostre o uso desses sistemas pelas empresas, que proporcionaram 
que estas atingissem dimensões cada vez maiores. Esses sistemas 
foram criados com o intuito de controlar o trabalho do operário no 
chão de fábrica, inibindo, inclusive, as mobilizações e a organização 
coletiva. Além disso, explique à turma que esse foi o início do período 
de associação entre o capital industrial e o financeiro, de modo que 
fique claro a interdependência entre esses dois setores. 

(EF09HI12) 

A quebra da Bolsa  
de Nova York 

 
A Grande Depressão 

 
O New Deal 

2ª aula: É fundamental que até aqui o aluno tenha compreendido  
as consequências econômicas e sociais da crise de 1929: falências, 
desemprego, empobrecimento, fome e suicídios. Leve-o a considerar 
os impactos da crise sobre o resto do mundo, já que a economia 
estava interligada – isso é de suma importância para que avalie as 
saídas buscadas por cada país. Também é fundamental que o aluno 
leve em conta a situação da Rússia que, já tendo feito sua Revolução 
Socialista, não sofreu as consequências da Grande Crise. Tendo isso 
em vista, compreenderá melhor as preocupações de governantes em 
buscar soluções para que a crise não assumisse também dimensões 
políticas. Projete as imagens de dois presidentes dos Estados Unidos: 
Hoover e Roosevelt. Promova uma análise das perspectivas e formas 
de encarar as consequências da crise do capitalismo: Hoover, como 
símbolo do liberalismo clássico (sem intervenções do Estado na 
economia), e a prática política de Roosevelt com o New Deal. 
Explique que o New Deal foi um conjunto de medidas que favoreceu 
o operariado, porque permitiu a reorganização dos trabalhadores  
em sindicatos e em outros tipos de organizações de classe. 

(EF09HI12) 

Revisão do Capítulo 4 
Roteiro de estudos  

3ª aula: Como preparação para a primeira prova do bimestre, 
proponha à turma a realização do “Roteiro de estudos”.  
Faça a correção coletivamente, esclarecendo dúvidas. 

(EF09HI12) 
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  S
EM

A
N

A
 

1ª Prova bimestral 
(Capítulo 4) 

1ª aula: Aplicação de prova com questões dissertativas e de múltipla 
escolha, relacionadas ao conteúdo do Capítulo 4 do Livro do 
Estudante. 

(EF09HI12) 

Abertura do  
Capítulo 5  

A ascensão do nazismo  
e do fascismo 

 
Cá entre nós  

2ª aula: Este capítulo contém a base teórica fundamental para a 
compreensão de uma série de questões que aparecerão no capítulo 
seguinte, que trata especificamente da Segunda Guerra Mundial. 
Aqui o aluno terá a oportunidade de entender os processos que 
possibilitaram o surgimento das ideologias nazistas e fascistas no 
continente europeu. Contextualize o momento histórico em que 
houve a ascensão das ideias nazistas e fascistas. Muitos países 
enfrentavam uma grave crise econômica. A Alemanha enfrentava 
uma situação ainda pior, porque havia perdido a Primeira Guerra 
Mundial. A Itália, embora tivesse lutado ao lado dos aliados, não se 
expandiu muito territorialmente, sentindo-se traída pela França e 
pela Inglaterra. Além disso, a Revolução Russa representava uma 
ameaça aos partidos de direita da Europa Ocidental, pois os partidos 
socialistas e comunistas ansiavam um avanço político semelhante ao 
que tinha ocorrido como o Partido Bolchevique. Explique ainda que as 
teorias nazistas e fascistas também são denominadas de totalitaristas 
– e que, em um governo totalitário, há pouca ou nenhuma 
participação popular, a imprensa sofre censura e o Estado busca 
manter a ordem totalitária por meio da repressão e da violência 
mantidas pelo aparato militar. Além disso, em um governo totalitário 
há ainda o culto a um chefe político, tido como um líder. Mostre 
imagens de Hitler durante o Terceiro Reich que exemplifiquem sua 
personalidade totalitária.  
Não deixe de trabalhar os boxes “Cá entre nós”, tratando das 
rupturas em uma sociedade quando há a ascensão de partidos  
de extrema direita em um governo.  

(EF09HI13) 

A ascensão do nazismo  
e do fascismo 

 
Mussolini e Hitler 

3ª aula: Retomando o final da aula anterior, leia com a turma o tópico 
“Mussolini e Hitler”, para que os alunos consigam entender um pouco 
a personalidade e a trajetória desses dois líderes totalitários. Aponte 
que, no caso da Alemanha, havia a centralização do poder na figura 
de Hitler. Na Itália, porém, acima de Mussolini havia o rei – que,  
na realidade, era um líder figurativo, pois o poder estava nas mãos  
do Primeiro Ministro.  
Projete em sala de aula um trecho do filme O triunfo da vontade, a 
fim de discutir o papel do cinema como instrumento de propaganda 
do regime nazista. Estimule o grupo a observar o poder dos símbolos, 
as estratégias de imagens utilizadas pela equipe de Hitler (músicas, 
retórica, discurso nacionalista, revanchismo e a identificação de 
“inimigos da nação”). Também é importante que o aluno reflita sobre 
o fato de que aqueles líderes não chegaram ao poder, inicialmente, 
por golpes, e sim via eleições (na Alemanha, o golpe ocorreu apenas 
em 1934). Esse aspecto é um elemento para discutir cidadania  
e responsabilidades políticas, para que não se demonize líderes, 
isolando suas ações dos apoios e/ou omissões de diversos segmentos 
da sociedade para que as práticas políticas sejam aplicadas (Igreja, 
empresas e cidadãos comuns). A fim de ampliar a noção de governos 
autoritários no período e conhecer o outro tripé do “Eixo”, discutam  
a situação do Japão e sua ambição e prática expansionista na Ásia. 

(EF09HI13) 

4ª
 S

EM
A

N
A

 

Seção  
Documento 

1ª aula: Nas páginas finais do capítulo, o aluno terá contato com 
conteúdos que lhe darão dimensão dos passos do nazismo contra 
judeus e outros perseguidos pelo regime, antes da “Solução Final”. 
Indique que leiam, interpretem e discutam, juntos, o documento  
“As leis de Nuremberg”. 

(EF09HI13) 
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Revisão do Capítulo 5 
Roteiro de estudos  

2ª aula: Como preparação para a segunda prova do bimestre, 
proponha à turma a realização do “Roteiro de estudos”.  
Faça a correção coletivamente, esclarecendo dúvidas.  (EF09HI13) 

(EF09HI16) 
2ª Prova bimestral 

(Capítulo 5) 

3ª aula: Aplicação de prova com questões dissertativas e de múltipla 
escolha, relacionadas ao conteúdo do Capítulo 5 do Livro do 
Estudante. 

5ª
 S

EM
A

N
A

 

Capítulo 6 
A Segunda Guerra 

Mundial 
 
 

Dois personagens 
(in)comuns 

 
 
 

A guerra começa  
na Polônia 

1ª aula: Introduza a aula pedindo ao aluno que cite ideias e opiniões 
relacionadas à Segunda Guerra Mundial. Registre no quadro as 
respostas da turma e no decorrer da aula volte a cada uma delas para 
confirmá-las ou discordar delas. Pergunte se eles já viram filmes, 
imagens ou conhecem histórias sobre o evento. Caso haja respostas 
afirmativas, procure utilizar essas referências ao longo das próximas 
aulas. Leia com a turma o texto de abertura do capítulo. Chame  
a atenção para os dados quantitativos apontados pelo texto.  
Em seguida, apresente os dois personagens (in)comuns do capítulo: 
Primo Levi e Salomon Perel. As biografias escolhidas para perpassar  
o capítulo ajudam a dar dimensão das complexidades envolvendo 
judeus na Alemanha e na Itália: tanto para analisar a forma como 
eram/passaram a ser vistos como o caso complexo do exemplo de 
Salomon. Aproveite para discutir o conteúdo do tópico “A guerra 
começa na Polônia” , que trata do pacto de não agressão Molotov-
Ribbentrop, assinado em 1939. Nesse caso, também é interessante 
relembrar ao aluno do personagem Stalin, já estudado no bimestre 
passado. Ainda que  houvesse cláusulas de anexação de parte do 
território polonês que favoreciam a Alemanha, não podemos ignorar 
que, entre os países “aliados”, a Rússia era o único socialista. Quais  
as chances reais da Rússia ser defendida pelos demais membros,  
no caso de um enfrentamento com a Alemanha, naquele momento? 
Peça à turma que registre essas informações no caderno, pois em 
breve vocês voltarão a esse tema.  

 (EF09HI13)  

Os nazistas começam  
a guerra 

 
Ensaio da guerra 

2ª aula: Trabalhe o tópico “Os nazistas começam a guerra” e “Ensaio 
da guerra”, apontando a responsabilidade da França e da Inglaterra  
no estopim da guerra, uma vez que foram coniventes, fazendo vistas 
grossas, com o processo de militarização da Alemanha. Mostre 
também os interesses italianos explícitos na Conferência de Munique. 
Lembre a turma do que foi estudado no capítulo anterior sobre a ideia 
que Mussolini tinha da Inglaterra e da França após a Primeira Guerra 
Mundial. Analisem o mapa contido na mesma página do Livro do 
Estudante.  
Utilize um mapa-múndi e mostre a localização da Espanha para a 
turma, contextualizando a ascensão de Franco ao poder e mostrando 
a recorrente omissão francesa e inglesa ao processo político espanhol.  
Se atenha à pintura de Picasso, explicando que o episódio em Guernica 
se tornou um símbolo não apenas da Guerra Civil Espanhola, mas 
também do estopim da Segunda Guerra Mundial, sendo hoje uma 
referência às atrocidades cometidas pela guerra. Picasso já era um 
pintor bastante reconhecido internacionalmente quando apresentou 
Guernica na Exposição Internacional de Paris, em 1937, denunciando 
as atrocidades cometidas pelo bombardeio alemão. Picasso passou  
a custódia da obra para o Museu de Arte Moderna de Nova York; 
contudo, a pintura retornou à Europa, em 1981, e hoje se encontra  
no Museu Reina Sofia, em Madri, na Espanha.  

(EF09HI13) 
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O avanço nazista  
 

Invasão da URSS 
 

A guerra no  
Extremo Oriente  

 
O Dia D na Normandia 

3ª aula: Reserve essa aula para analisar tanto o avanço nazista  
(a queda da França, a aliança com a Itália e o avanço sobre a União 
Soviética) como os passos finais que conduziram ao fim da guerra  
(a resistência inglesa, o ataque a Pearl Harbor, o erro de cálculo do 
exército nazista com relação ao inverno soviético e o levante do 
gueto de Varsóvia). Caso seja possível, vá pontuando esses eventos 
no mapa-múndi, exposto em um lugar visível para a turma, de modo 
que os alunos possam visualizar tanto o avanço nazista quanto os 
passos de resistência dos aliados. Elenque ainda a Batalha de 
Stalingrado, a entrada dos Estados Unidos na guerra, a tomada da 
África pelos aliados e a entrada na Itália. Aqui, vale pontuar que  
a entrada dos aliados na Itália recebe apoio dos italianos. Nesse 
momento, a população civil já estava bastante insatisfeita com 
Mussolini, e começam a surgir brigadas de civis contra o fascismo 
(partigiani), que passam a atuar ao lado dos aliados e a abrigar judeus 
que fugiam das prisões.  
Retome com a turma a pergunta final feita na primeira aula sobre 
este capítulo, sobre a situação da União Soviética na ocasião do 
tratado de “não agressão” entre esse país e a Alemanha. “Como 
vimos até aqui, realmente França e Inglaterra estavam do mesmo 
lado (aliado) da União Soviética?”. Pontue para a turma que um dos 
motivos dos bombardeios estadunidenses no Japão era também o 
medo do avanço soviético naquela parte do mundo (esse ponto ficará 
mais claro na próxima aula).  
Explique o que foi o "Dia D” e aponte que, embora já bastante 
enfraquecido, o exército alemão mantinha-se em combate no norte 
da Itália. Caso seja possível, mostre para a turma imagens da 
Normandia, da tomada de Paris, de Milão (embora a capital política 
italiana seja Roma, a base de aliados de Mussolini encontrava-se 
nessa cidade, sendo sua tomada bastante comemorada pelos 
inimigos do fascismo; assim como Berlim, Milão foi bastante 
destruída) e de Berlim pelos aliados.  

(EF09HI13) 

6ª
 S

EM
A

N
A

 

Bomba no Japão  
 

Holocausto  

1ª aula: Inicie essa aula com a música “Rosa de Hiroshima” ou,  
caso não haja um equipamento de som disponível, leia o poema de 
Vinicius de Moraes em voz alta para a turma. Faça com os alunos uma 
interpretação do texto, problematizando a versão divulgada pelos 
Estados Unidos de que o uso da bomba foi “inevitável” para provocar 
o fim da guerra e a rendição dos japoneses. Leve a turma a refletir 
sobre estas questões e a respondê-las:  “O Japão era de fato uma 
ameaça naquele momento?”; “Quais outros possíveis motivos os 
Estados Unidos tinham para fazer uso de bomba atômica?”. 
Fale também sobre o Holocausto e os centros de memória, que têm  
o papel de fazer com que a humanidade não se esqueça do que foi o 
Holocausto. Comente também sobre o papel da História em manter 
viva essa memória.  

(EF09HI13) 

Revisão do Capítulo 6 
Roteiro de estudos 

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

(EF09HI13) 

3ª prova bimestral 
(Capítulo 6) 

3ª aula: Aplicação de prova com questões dissertativas e de múltipla 
escolha, relacionadas ao conteúdo do Capítulo 6 do Livro do 
Estudante. 
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N

A
  

Capítulo 7 
Governo Vargas  

e reformas sociais  
no Brasil 

1ª aula: Inicie a aula sondando o aluno acerca das concepções  
e imagens sobre Getúlio Vargas. Registre as opiniões no quadro.  
É possível que apareçam as imagens dicotômicas que oscilam entre 
“pai dos pobres”, “pai dos trabalhadores” e “ditador”. Saliente que  
o capítulo trará elementos para problematizarem as representações, 
dando condições para que a turma forme uma ideia que procure dar 
conta da complexidade daquela que foi uma das personalidades  
mais marcantes e, ao mesmo tempo, mais controversas da política 
brasileira. Havendo tempo, trabalhe com análises de charges. É um 
recurso que atrai a atenção do aluno, mostrando-se bastante fértil 
para a discussão de uma série de contextos ligados a esse político  
que ainda hoje divide opiniões e desperta tantas discussões. 
Algumas das habilidades e competências tratadas no Capítulo 7 
tratam da questão étnico-racial: negros e indígenas. O personagem 
escolhido para transitar entre os temas trabalhados foi o ator negro 
Abdias Nascimento, sujeito histórico escolhido para representar a luta 
contra exclusões e discriminações e em favor do reconhecimento de 
direitos e da dignidade humana da população negra. Em diferentes 
momentos da “Era Vargas”, o personagem reaparecerá com menções 
às suas ações em prol da luta pela cidadania. 
A leitura dos tópicos do Livro do Estudante oferece condições para  
o aluno responder a algumas questões e entender o que foi a  
“Era Vargas”: “De que forma a crise de 29 influenciou os 
desdobramentos políticos brasileiros?”; “Como Vargas e a Aliança 
Liberal aproveitaram as circunstâncias históricas a seu favor?”;  
“Quais insatisfações haviam por parte de diferentes grupos sociais  
e políticos alijados do poder, ao longo da República Oligárquica?”; 
“Como Vargas, com sua habilidade política, apropriou-se dessas 
demandas?”; “Como era sua relação com o poder?” 

(EF09HI03) 
(EF09HI06) 
(EF09HI07) 
(EF09HI08) 
 (EF09HI09) 

Governo Vargas e  
reformas sociais no Brasil 

2ª aula: Elabore, com a participação da turma, uma linha do tempo 
para que os alunos tenham condições de registrar os principais 
acontecimentos históricos, estabelecendo conexões entre a história 
nacional (regional e local) e a global. Insiram na linha do tempo 
marcos para facilitar a divisão dos períodos. Esses marcos podem ser 
os recortes temporais de cada fase do governo de Getúlio Vargas:  
- 1930-1934: Provisório;  
- 1934-1937: Constitucional;  
- 1937-1945: Estado Novo;  
- 1951-1954: Democrático.  
Solicite à turma que elenque datas e eventos que estudaram nos 
capítulos anteriores. Muito provavelmente os alunos se lembrarão  
da imagem de abertura da Unidade, o retrato do presidente Vargas 
com o presidente estadunidense Roosevelt.  
Peça à turma que registre essa linha do tempo no caderno, que 
deverá ser completada com eventos e datas que vão ser estudados 
nas próximas aulas.  

(EF09HI03) 
(EF09HI06) 
(EF09HI07) 
(EF09HI08) 
(EF09HI09) 
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Nos tempos de Vargas: 
autoritarismo, 
modernização 

e direitos sociais 
 

A industrialização  
do Brasil 

3ª aula: Use essa aula para uma discussão mais complexa sobre as 
estratégias e habilidades de Vargas na elaboração da imagem de  
“pai dos trabalhadores”. Discutam as relações entre industrialização, 
urbanização, modernização e as demandas e lutas do período. 
Ressalte a trajetória percorrida pelos trabalhadores das décadas 
anteriores, a relação do governante com os movimentos de 
trabalhadores, sua habilidade para captar as inquietações e 
necessidades da maioria da população e fortalecer-se como um 
intermediador entre patrões e empregados e “pai dos 
trabalhadores”. Há muito material disponível (alguns citados na 
seção de apoio ao professor) que dão condições ao professor de 
explorar tanto a  relação de Vargas com o trabalhador quanto com  
o trabalho – a forma como usou a cultura (o samba e as marchinhas) 
para fortalecer a imagem positiva do trabalho em detrimento  
da imagem do “malandro”. 
Peça aos alunos que pesquisem sobre as conquistas sociais 
trabalhistas do período. “Quais direitos foram conquistados?”; 
“Quais permanecem?”; “Quais foram conquistas posteriores?”. 
Pensando a relação passado-presente, discutam acerca dos novos 
quadros e das situações envolvendo sindicatos, relações de trabalho 
(flexibilização das leis, terceirizações, etc.). Nas reflexões, certifique-
se de que entenderam a efetivação de direitos como resultados  
das lutas sociais de décadas, e não como medidas oferecidas por 
governantes. Isso, por sua vez, não retira o mérito da visão política 
ou das posições de Vargas em relação ao tema. Deve-se evitar  
uma perspectiva dicotômica, que culmina em simplificações.  
O posicionamento de Vargas em relação à defesa do crescimento  
da indústria nacional é um elemento que não deve ser ignorado. 
Nesse sentido, é importante sublinhar as pressões sofridas por conta 
do interesse do capital estrangeiro no tema do petróleo (tópico  
“A industrialização do Brasil”). 

(EF09HI06) 

8ª
 S

EM
A

N
A

  

Abdias vai à luta 
 

Os indígenas e o 
Governo Vargas 

1ª aula: Volte à narrativa da trajetória do personagem Abdias 
Nascimento. Caso haja um laboratório de informática na escola, com 
internet, permita que os alunos pesquisem outras referências, além 
das informações contidas no livro, investigando dados da trajetória  
e luta política de Abdias Nascimento em prol da inclusão do negro  
na sociedade e sua preocupação em valorizar a cultura e a identidade 
negra. Caso não seja possível uma pesquisa on-line, leve para a turma 
material que sirva de pesquisa para essa ativade. Dê tempo para  
a realização da pesquisa, que pode ser feita em grupo.  
Depois, trate das ações da Frente Negra e suas estratégias de lutas  
e resistências para escaparem das lógicas de exclusão por parte das 
elites dominantes e para incluírem suas demandas de respeito  
à cultura, posse de direitos e possibilidades para a prática de sua 
cultura (religião, arte, etc.). 
Leiam juntos o tópico “Os indígenas e o Governo Vargas”, discutindo 
a lógica de tentativa de inclusão de povos indígenas ao projeto de 
nação, avaliando o impacto da “marcha para o Oeste”. Discutam o 
trabalho de irmãos Villas-Bôas nas expedições Roncador-Xingu, a 
partir de 1943, e a adesão e/ou reação de diferentes grupos indígenas. 

 (EF09HI03) 
(EF09HI07) 

Revisão do Capítulo 7 
Roteiro de estudos  

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

(EF09HI03) 
(EF09HI06) 
(EF09HI07) 
(EF09HI08) 
(EF09HI09) 

4ª prova bimestral 
(Capítulo 7) 

3ª aula: Aplicação de prova com questões dissertativas e de múltipla 
escolha, relacionadas ao conteúdo do Capítulo 7 do Livro do 
Estudante. 
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Abertura da  
Unidade 3 

Nos tempos  
da Guerra Fria 

 
Capítulo 8 

A Guerra Fria 

1ª aula: O Capítulo 8 abre uma nova Unidade, contemplando os 
acontecimentos do pós-guerra. O conteúdo é longo e o tempo, curto. 
Uma possibilidade para cumprir toda a proposta é dividir a turma  
em grupos e solicitar que participem no desenvolvimento dos temas. 
Divida as temáticas em dois blocos a serem trabalhados nas  
próximas aulas. 
O primeiro bloco pode ser formado pelos seguintes temas: 
a) A cortina de Ferro/Doutrina Truman; b) A reconstrução do 
capitalismo: Plano Marshall; c) A consolidação do bloco socialista/ 
“A guerra é fria”; d) A divisão da Alemanha/Corrida armamentista  
e espacial. 
O segundo bloco, composto dos seguintes temas: e) Revolução 
Chinesa/Revolução Cultural/Guerras entre as Coreias; f) O capitalismo 
cresce – O estado de bem-estar social na Europa; g) Reformismo 
comunista: Primavera de Praga (socialismo democrático). 
O desenvolvimento dos temas pode ser o instrumento avaliativo 
desta parte do bimestre.  

(EF09HI14) 
(EF09HI15) 
(EF09HI16) 
(EF09HI28) 
(EF09HI31) 

Acordos rompidos 

2ª aula: O tema geral que abarca os demais é a polarização entre 
socialismo e liberalismo capitalista, que se opunham atuando em  
suas áreas de influências, disputando outras e se esmerando para  
não perder espaços conquistados.  

(EF09HI28) 

A reconstrução  
do Capitalismo 

 
A consolidação  

do bloco socialista 
 

A divisão da Alemanha 

3ª aula: Explique para a turma que, após a Segunda Guerra Mundial,  
a Europa ficou destruída, milhões de pessoas morreram e muitas 
cidades foram completamente bombardeadas. Caso seja possível, 
mostre fotos das cidades no pós-guerra. Com o intuito de reconstruir 
da Europa, foi assinada uma série de acordos e foram criadas 
organizações para viabilizar a paz e a cooperação entre as nações, 
como a Organização das Nações Unidas (ONU), instituída em 1945. 
Trabalhe com a turma a Conferência de Postdam e a consequente 
divisão da Alemanha. Caso seja possível, mostre como a cidade de 
Berlim ficou dividida, consulte o seguinte mapa: 
<https://www.trumanlibrary.org/whistlestop/jc/jc2.htm>, acesso em: 
22 nov. 2018. Evidencie que a divisão da Alemanha, com a trágica 
divisão de Berlim, deu início à bipolarização do mundo entre os países 
que adotavam uma política pautada no capitalismo e os países 
adeptos do socialismo.  

(EF09HI28) 
(EF09HI15) 

10
ª 

SE
M

A
N

A
  

A História não  
está sozinha 

1ª aula: Trabalhe a seção “A História não está sozinha”. Peça 
antecipadamente à turma para realizar uma busca e elencar nome de 
filmes e conteúdos explorados que estejam relacionados ao contexto 
da Guerra Fria. Os alunos devem se reunir em grupos e, cada grupo, 
assistir a um filme e comentá-lo. Esse é um exercício interessante 
para a compreensão do papel da indústria cinematográfica, não 
somente como entretenimento e/ou venda de produtos, mas 
instrumento de defesa de valores políticos e ideológicos. Ao tratar 
essa questão, é importante não cair em simplificações, pois assim 
como pode ser instrumento de interesses do lado mais forte, nas 
relações de poder, também serve de espaço de críticas e denúncias. 

(EF09HI14) 
(EF09HI15) 
(EF09HI16) 
(EF09HI28) 
(EF09HI31) 

Roteiro de estudos 
Projeto Integrador 

2ª aula: Trabalhe a seção “Roteiro de estudos”, realizando a 
correção das atividades nesta aula. Teça reflexões acerca dos 
grandes temas trabalhados na Unidade. Encerre a aula tratando  
da defesa dos valores relacionados aos Direitos Humanos e da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, preparando o grupo 
para a continuidade do Projeto Integrador.  

(EF09HI14) 
(EF09HI15) 
(EF09HI16) 
(EF09HI28) 
(EF09HI31) 

Projeto Integrador 3ª aula: Apresentação do Projeto Integrador. (EF09HI16) 

file:///C:/Users/a49513/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/86SXOZO1/A%20consolidação%20do%20bloco%20socialista
file:///C:/Users/a49513/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/86SXOZO1/A%20consolidação%20do%20bloco%20socialista
https://www.trumanlibrary.org/whistlestop/jc/jc2.htm
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5. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

Como estudantes em fim de ciclo, o aluno do 9º ano já tem condições de dar conta de 

responsabilidades da vida estudantil com maior autonomia, sem depender do acompanhamento tão 

direto e constante. Isso não isenta professores e pais de continuarem dando orientações e demonstrações 

de interesse, tanto em relação aos temas estudantis quanto em âmbitos mais complexos da vida. 

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

aluno. Lembre-se de que o professor está na sala de aula como um mediador do conhecimento: o 

aluno não chega até nós como tábula rasa, também detém saberes e experiências que precisam ser 

considerados. Ao educador, cabe proporcionar condições para estimulá-lo a continuar buscando sua 

formação e aquisição de conhecimento, entendendo que esse processo não se finda. 

Outro detalhe importante diz respeito à percepção do impacto que um elogio sincero de um 

professor tem sobre o aluno, podendo fazer grande diferença na percepção que esse adolescente tem 

de si. Isso funciona de forma ainda mais vigorosa entre aqueles aprendem mais lentamente.  

Procure ser coerente nas avaliações discentes. Lembre-se de que as tarefas de casa são um 

instrumento que tem importância pedagógica. Elas servem para reforçar conteúdos, desenvolver o 

espírito de pesquisa e incentivar a busca pelo conhecimento. Nesse sentido, deve-se priorizar as 

correções, ainda que coletivas, tirando as dúvidas mais recorrentes. 

Nas avaliações, utilize instrumentos diversificados. Além das provas, propicie atividades 

contínuas de acompanhamento e avaliação de desempenho. Indica-se que sejam feitas no mínimo 

três avaliações, distribuídas em formatos individuais e em grupo. Os progressos devem ser 

reconhecidos e valorizados. Pense-os e avalie-os com base em sua individualidade, sem perder de 

vista que, em um grupo heterogêneo, cada aluno tem seu ritmo e sua forma de aprender. Assim, é 

importante que se propicie 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 de 

avaliação e sempre do mesmo tipo.  

Será de grande valia se o aluno conseguir incorporar a ideia da necessidade de buscar maior 

aprofundamento nos conteúdos ministrados em aula e, ainda, de que o conhecimento é um processo 

contínuo, que não se encerra, e que é construído coletiva e individualmente.  
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6. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para 

apresentar aos estudantes 

Capítulo 
Tipos de 
fontes 

Sugestão para o professor 

C
A

P
ÍT

U
LO

 4
 

Filme O cantor de jazz. Direção de Alan Crosland. Estados Unidos, 1927.  

Livros 

KARNAL, Leandro et al. História dos Estados Unidos. São Paulo: Contexto, 2007.  

HOBSBAWM, Eric. A Era dos Extremos – O breve século XX (1914-1991). 2. ed. 7. reimp.  
São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

Notícia 
relevante 

MACEDO, Sandra. Filme ‘O cantor de jazz’, primeiro com som, marca fim da era do 
cinema mudo. Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/filme-
cantor-de-jazz-primeiro-com-som-marca-fim-da-era-do-cinema-mudo-21886725>. 
Acesso em: 22 nov. 2018.  

Artigo 
KASPI, André. New Deal – A grande virada americana. História Viva. São Paulo: Duetto Editorial, 
n. 5, p. 55, mar. 2004.  

C
A

P
ÍT

U
LO

S 
5

 E
 6

 

Sites 

The Holocaust (O Holocausto). O portal History in focus disponibiliza um guia de pesquisa  
sobre o Holocausto, em inglês. Disponível em: 
<https://www.history.ac.uk/ihr/Focus/Holocaust/websites.html>. Acesso em: 22 nov. 2018.  

Memorial do Holocausto (United States Holocaust Memorial Museum). Em inglês, o site 
apresenta fotos, vídeos e informações sobre a shoah e a memória do Holocausto. 

Filmes 

Noite e neblina. Direção de Alain Resnais. França, 1955.   

O menino do pijama listrado. Direção de Mark Herman. Estados Unidos e Reino Unido, 2008.  

A Queda: as últimas horas de Hitler. Direção de Oliver Hirschbiegel. Alemanha, 2005. 

Notícias 
relevantes 

60 anos do fim da II Grande Guerra Mundial. Disponível em: 

<https://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=262007>. Acesso em: 5 nov. 2017. 

Europa celebra os 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Disponível em:  
<https://www.dw.com/pt-br/europa-celebra-os-70-anos-do-fim-da-segunda-guerra-mundial/a-

18439471>. Acesso em: 5 nov. 2018. 

Artigo 
PINHEIRO, Letícia. A entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Revista USP: n. 26, 1995. 
Dossiê 50 anos de final de II Guerra Mundial. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/28153/29964>. Acesso em: 5 nov. 2018. 

Livros 

FRANK, Anne. O Diário de Anne Frank. Rio de Janeiro: Record, 2014. 

FERRO, Marc. História da Segunda Guerra Mundial. São Paulo: Ática, 1996. 

ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo – Antissemitismo, imperialismo, totalitarismo. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2012. 

ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém – Um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1999. 
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 Site 
Centro de pesquisa e documentação da História contemporânea (CPDOC). Disponível em: 
<https://cpdoc.fgv.br/>. Acesso em: 22 nov. 2018. 

https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/filme-cantor-de-jazz-primeiro-com-som-marca-fim-da-era-do-cinema-mudo-21886725
https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/filme-cantor-de-jazz-primeiro-com-som-marca-fim-da-era-do-cinema-mudo-21886725
https://www.history.ac.uk/ihr/Focus/Holocaust/websites.html
https://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=262007
https://www.dw.com/pt-br/europa-celebra-os-70-anos-do-fim-da-segunda-guerra-mundial/a-18439471
https://www.dw.com/pt-br/europa-celebra-os-70-anos-do-fim-da-segunda-guerra-mundial/a-18439471
http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/28153/29964
https://cpdoc.fgv.br/
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Notícia 
relevante 

FRIAS FILHO, Otávio. O lado escuro de Getúlio Vargas. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2013/08/1327487-o-lado-escuro-de-getulio-
vargas.shtml>. Acesso em: 5 nov. 2018. 

Filmes 
Olga. Direção de Jayme Monjardim. Brasil, 2004.  

O último Kuarup branco. Direção de Nilson Villas Boas. Brasil, 2008.  

Artigos 

SANTOS, Ademir Valdir dos. Educação e fascismo no Brasil: a formação escolar da infância e o 
Estado Novo (1937-1945). Disponível em: 
<http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0871-91872012000100007>. 
Acesso em: 10 set. 2018.  

MARINGONI, Gilberto. A longa jornada dos direitos trabalhistas. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2909:cati
d=28&Itemid=23>. Acesso em: 10 set. 2018.  

Livros 

CAPELATO, Maria Helena. Multidões em cena. Propaganda política. Propaganda política no 
Varguismo e no Peronismo. 2. ed. São Paulo: Ed. da Unesp, 2009. 

FAUSTO, Boris. História do Brasil. 11 ed. São Paulo: Edusp, 2003 (Didática, 1). 

SCHWARCZ, Lilia Moritz; STARLING, Heloisa Murgel. Brasil: uma biografia. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2015. 
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Filmes 
Adeus Lenin. Direção de Wolfgang Becker. Alemanha, 2003.  

Boa noite e boa sorte. Direção de George Clooney. Estados Unidos, 2005.  

Notícia 
relevante 

50 anos da Primavera de Praga. O sonho comunista sob os ataques. Carta Capital. Disponível 
em: <https://www.cartacapital.com.br/internacional/50-anos-da-primavera-de-praga-o-sonho-
comunista-sob-os-tanques>. Acesso em: 5 nov. 2018. 

Livros 

MOURA FARIA, Ricardo de; MIRANDA, Mônica Liz (Org.). Da Guerra Fria à nova ordem mundial. 
São Paulo: Contexto, 2003. (Coleção Repensando a História). 

HOBSBAWM, Eric. A Era dos Extremos – O breve século XX (1914-1991). 2. ed. 7. reimp. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

 

7. Projeto integrador 

Título: “Eu defendo os direitos humanos para todos os seres humanos” 

Tema Direitos Humanos 

Problema central 
enfrentado 

O desprestígio dos direitos humanos a partir de conceitos distorcidos e com base no senso comum. 

Produto final 
Obra coletiva (mural) que promova os direitos humanos como valores a serem defendidos e 
preservados.  

Justificativa 

Muitos dos temas que foram objetos de aprendizagem do 9º ano contemplam lutas travadas por 

diferentes sujeitos, no contexto da História do Brasil e mundial, pelo direito de que fosse respeitada a 

sua condição humana: mulheres, operários, camponeses, negros, indígenas e outros grupos étnicos. 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2013/08/1327487-o-lado-escuro-de-getulio-vargas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2013/08/1327487-o-lado-escuro-de-getulio-vargas.shtml
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0871-91872012000100007
http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2909:catid=28&Itemid=23
http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2909:catid=28&Itemid=23
https://www.cartacapital.com.br/internacional/50-anos-da-primavera-de-praga-o-sonho-comunista-sob-os-tanques
https://www.cartacapital.com.br/internacional/50-anos-da-primavera-de-praga-o-sonho-comunista-sob-os-tanques
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Além desses, há que se tratar da inclusão de outros sujeitos de direitos: crianças e adolescentes, idosos, 

pessoas com deficiência física, mental ou com necessidades educacionais especiais.  

A escolha para o desenvolvimento dessa temática dentro do Projeto Integrador deve-se à 

questão exposta e, ainda, pela contradição do momento político e ideológico vivido no século XXI. 

Após tantos episódios desastrosos que marcaram o século XX, e também mobilizações, lutas e 

conquistas pelo respeito à dignidade humana, este início do século XXI traz um discurso que distorce 

e desprestigia a ideia que defende os Direitos Humanos. 

Quanto às conexões com a BNCC, entre as habilidades e competências, algumas tratam da 

exigência de “conhecer as histórias de luta de diferentes setores e grupos da sociedade  

(representantes de minorias) que, ao longo dos anos, conseguiram normatizar os seus direit os 

essenciais, como o direito à vida, à alimentação, educação, saúde e moradia”. Partindo desse 

pressuposto, entendemos que há uma urgência em ampliar a consciência sobre os direitos humanos 

em vários âmbitos da vida em sociedade, reforçando compromissos de atuações no coletivo, em 

defesa do Estado de direito. 

Competências gerais desenvolvidas 

• Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar 
e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização 
da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e  
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

• Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à 
diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos. 

• Construir argumentos, com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, para negociar e 
defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência 
socioambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonismo voltados para o bem 
comum e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

• Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, ressignificando 
espaços da escola e de fora dela no âmbito da arte. 
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Objetivos 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

Língua 
Portuguesa 

Atuação na vida pública Reconhecimento 
da importância de se envolver com 
questões de interesse público e coletivo  
e compreensão do contexto de 
promulgação dos direitos humanos, das 
políticas afirmativas e das leis de uma 
forma geral em um estado democrático, 
como forma de propiciar a vivência 
democrática em várias instâncias e uma 
atuação pautada pela ética da 
responsabilidade (o outro tem direito a 
uma vida digna tanto quanto eu tenho) 

Relacionar textos e documentos legais e normativos de 
importância universal, nacional ou local que envolvam 
direitos, em especial, de crianças, adolescentes e jovens – 
tais como a Declaração dos Direitos Humanos, a 
Constituição Brasileira, o ECA  –, e a regulamentação da 
organização escolar – por exemplo, regimento escolar  – ,  
a seus contextos de produção, reconhecendo e analisando 
possíveis motivações, finalidades e sua vinculação com 
experiências humanas e fatos históricos e sociais, como 
forma de ampliar a compreensão dos direitos e deveres,  
de fomentar os princípios democráticos e uma atuação 
pautada pela ética da responsabilidade (o outro tem direito 
a uma vida digna tanto quanto eu tenho). (EF89LP17) 

Arte Processos de criação 

Desenvolver processos de criação em artes visuais, com 
base em temas ou interesses artísticos, de modo 
individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de 
materiais, instrumentos e recursos convencionais, 
alternativos e digitais. (EF69AR06) 

Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, 
repertórios imagéticos e processos de criação nas suas 
produções visuais. (EF69AR07) 

História 
A organização da ONU  
e a questão dos direitos humanos 

Conhecer e identificar relações entre textos legais sobre 
direitos humanos, as normas de convivência dos locais de 
vivência do aluno, processos de afirmação de direitos e 
instituições voltadas à defesa desses direitos. (EF09HI16) 

Duração 

O projeto será desenvolvido em uma aula de História, uma aula de Língua Portuguesa e uma 

aula de Arte.  

Material necessário 

• Tintas. 

• Pincéis. 

• Folhas de papel kraft ou cartolinas.  

Perfil do professor coordenador do projeto 

As áreas sugeridas para integrar o desenvolvimento do projeto integrador são: História, Língua 

Portuguesa e Arte. Será fundamental que os coordenadores do projeto tenham simpatia e apreço pelo 

tema e queiram trabalhá-lo, entendendo-o como temática na formação de cidadãos conscientes de 

seu papel e posicionamentos num tempo de intolerâncias e discursos de ódios. 
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Desenvolvimento 

Etapa 1 – Conhecimento  

1ª aula (História)  

Apresentação da configuração do Projeto. Apresente a temática, as disciplinas, os professores 

envolvidos e a proposta do produto final – a concepção e a realização de uma pintura mural (em um 

muro ou parede da escola) e textos alusivos ao tema. 

A parte mais conceitual será desenvolvida nas aulas de História. Discuta sobre o contexto da 

criação da ONU e o propósito de elaboração de um documento que abarcasse a defesa irrestrita da 

dignidade humana, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Discuta os estereótipos que 

perpassam o conceito de direitos humanos, situação que tem levado tantas pessoas a rechaçarem a 

sua defesa, e realize com os alunos a leitura do texto, avaliando os princípios que regem o documento: 

dignidade humana, igualdade e universalidade. 

Discussão das etapas relacionadas aos direitos humanos – da concepção à convenção:  

• Reivindicação por parte de grupos interessados. 

• Transformação em projeto de convenção por um grupo de trabalho. 

• Adoção pela Assembleia Geral da ONU. 

• Assinatura pelos países-membros. 

• Reconhecimento como lei internacional. 

Com base na análise do documento (Declaração), peça ao grupo que identifique os “sujeitos 

de direitos”. Esse exercício de leitura e conversa permitirá que se desconstrua a ideia equivocada de 

que “direitos humanos só servem para atender aos bandidos”. O que se busca é a compreensão 

de que a proposta visa abarcar todos os seres humanos e em diferentes esferas (moradia, saúde, 

liberdades:  de ir e vir, de expressão, crenças). 

Etapa 2 

2ª aula (Língua Portuguesa)  

Trabalho de leitura e interpretação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Caso a 

escola tenha um código de normas e condutas éticas, analise-o também, fazendo um contraponto com 

o documento analisado.  

Etapa 3 

3ª aula (Arte)  

Faça uma roda de conversa para a definição dos grupos e temas. Sugerimos que cada grupo 

cuide de um tema: “sujeito de direitos” e “direitos do sujeito”. É importante que a representação  

contenha diferentes elementos do texto da Declaração. Caso seja possível, apresente aos alunos 
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alguns murais de pintores que se dedicaram a tratar de questões relacionadas aos direitos humanos. 

Outra possibilidade é o trabalho detalhado da obra Guernica, que os alunos estudaram em uma das 

aulas de História neste bimestre.  

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação deve ser interpretada como um processo marcado por dinâmicas complexas. Ela 

ocorre em diversas etapas do desenrolar do processo de desenvolvimento da atividade, devendo ser 

vista como um sistema contínuo e formativo. Conscientize o grupo de que todas as etapas do projeto 

serão observadas. Esclareça os critérios a serem observados e avaliados: o interesse, a participação no 

plano individual e coletivo e o envolvimento com o projeto. Quanto ao produto final, o mural ilustrativo 

(muro da escola ou parede do pátio) e os textos, os professores envolvidos no projeto podem 

esclarecer, previamente, os critérios de avalição, para que os alunos tenham condições de responder 

a todos os pontos. 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

• Artigo 

ADORNO, Sérgio. Os primeiros 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

da ONU. Disponível em: <http://nevusp.org/wp-

content/uploads/2014/08/down079.pdf>. Acesso em: 22 nov. 2018.  

• Site 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 

<https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm> . Acesso em: 5 nov. 2018. 

http://nevusp.org/wp-content/uploads/2014/08/down079.pdf
http://nevusp.org/wp-content/uploads/2014/08/down079.pdf
https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm

