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O plano de desenvolvimento apresentado tem o objetivo de explicitar os objetos de conhecimento 

e as habilidades a serem trabalhados neste bimestre e sua disposição no Livro do Aluno.  

1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC 

Referência no 
material didático 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Capítulo 6 
Independência dos Estados 
Unidos da América 

(EF08HI06) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, 
governo e país para o entendimento de conflitos e tensões. 

(EF08HI07) Identificar e contextualizar as especificidades dos 
diversos processos de independência nas Américas, seus aspectos 
populacionais e suas conformações territoriais. 

Capítulo 7 

Independências na América 
espanhola 
• A revolução dos 
escravizados em São 
Domingo e seus múltiplos 
significados e 
desdobramentos:  
o caso do Haiti 

(EF08HI07) Identificar e contextualizar as especificidades dos 
diversos processos de independência nas Américas, seus aspectos 
populacionais e suas conformações territoriais. 

(EF08HI08) Conhecer o ideário dos líderes dos movimentos 
independentistas e seu papel nas revoluções que levaram  
à independência das colônias hispano-americanas 

Capítulo 8 
Os caminhos até a 
independência do Brasil 

(EF08HI07) Identificar e contextualizar as especificidades  
dos diversos processos de independência nas Américas, seus 
aspectos populacionais e suas conformações territoriais. 

(EF08HI13) Analisar o processo de independência em diferentes 
países latino-americanos e comparar as formas de governo  
neles adotadas. 

 

2. Atividades recorrentes em sala de aula 

As atividades recorrentes em sala de aula devem estar sempre alinhadas com as habilidades 

entendidas como essenciais a cada um dos anos do Ensino Fundamental. Assim, o cotidiano dos alunos 

é pensado por meio de atividades relacionadas ao desenvolvimento dessas habilidades. Desse modo, 

tanto o conteúdo quanto o formato das propostas têm de estar adequados aos objetivos de aprendizagem 

previstos para cada bimestre.  

Por meio do ensino de História é possível exercitar a capacidade de compreender diversas 

sociedades e de realizar comparações entre essas sociedades e o mundo em que vivemos. O olhar 

histórico não deve julgar outros tempos ou culturas, mas orientar os alunos a compreender o objeto 

de estudo em seu contexto. Nessa medida, o ensino de História contribui para a formação ética dos 

alunos e para a desconstrução de estereótipos.  

No 8º ano, as conexões entre Europa, América e África são revistas e debatidas a partir de 

aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais, sobretudo, do final do século XIX. As sugestões de 
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atividades a seguir acompanham os temas previstos para o bimestre e pretendem exemplificar a 

aplicabilidade das habilidades propostas neste Plano de desenvolvimento.  

Os mapas são recursos bastante utilizados nos estudos geográficos e históricos. Conhecer e 

analisar o espaço é tão importante quanto conhecer e analisar o tempo. Nos estudos históricos, é 

fundamental que os alunos trabalhem com ambos os conceitos. Portanto, propomos a seguinte 

atividade, que está relacionada à habilidade EF08HI07. 

Proposta de atividade: Independências americanas e mapas 

Nesta atividade, os alunos devem comparar mapas atuais e históricos de regiões da América. 

Para isso, os alunos vão pesquisar o mapa das Treze Colônias Inglesas e o mapa atual dos Estados 

Unidos; mapas da América espanhola e da América Latina atual; mapas das capitanias hereditárias 

e do Brasil atual. O objetivo é identificar semelhanças e diferenças nas conformações territoriais 

dessas regiões após as independências. 

Ao comparar o mapa das Treze Colônias Inglesas com o atual dos Estados Unidos, notamos 

que houve grande ampliação do território. Atualmente, os Estados Unidos são o quarto maior país 

do mundo. Ressalte que a expansão dos Estados Unidos ocorreu depois de sua independência, 

sobretudo no século XIX, com a Marcha para o Oeste.  

Ao comparar o mapa das capitanias hereditárias com o mapa atual do Brasil, também é 

possível observar que houve grande ampliação territorial. Atualmente, o Brasil é o quinto maior país 

do mundo. Destaque para a turma que as fronteiras do Brasil se expandiram principalmente no 

século XVIII, ainda durante o período colonial. Depois da independência, houve poucas mudanças 

territoriais, como a incorporação do Acre. Ou seja, desde sua independência, o Brasil manteve quase 

a mesma conformação territorial. 

Ao comparar o mapa da América espanhola com o mapa atual da América Latina, é possível 

notar que, após as independências, os vice-reinos e as capitanias gerais se fragmentaram em 

diversos países. O vice-reino do Rio da Prata, por exemplo, corresponde hoje aos territórios da 

Bolívia, do Uruguai, do Paraguai e da Argentina. 

Após realizar essas comparações, ressalte para os alunos que a formação territorial de um 

país faz parte de um processo histórico e que os mapas são representações de momentos específicos 

desse processo. 

A presença de imagens faz parte do cotidiano dos estudantes das mais variadas formas. Na 

análise iconográfica, é interessante fazer com que eles reflitam sobre a complexidade de uma imagem 

e compreendam que as diferentes linguagens podem ter significados sociais, políticos e culturais. Em 

uma pintura histórica, por exemplo, os alunos podem perceber que o que foi retratado se baseia em 

uma visão específica de um momento histórico. Assim é possível entender que as produções artísticas 

trazem concepções estéticas e são criadas, muitas vezes, para se tornarem marcos de memória que 

correspondem aos interesses de determinados grupos do período em que foram feitas.  
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Com a atividade a seguir, procure desenvolver com os alunos a habilidade EF08HI07.  

Proposta de atividade: Imagens na construção de uma ideia de Independência 

Apresente aos alunos as obras Independência ou Morte, de Pedro Américo, e El Juramento de 

los Treinta y Tres Orientales, de Juan Manuel Blanes. Solicite aos alunos que observem atentamente 

essas obras e respondam às questões a seguir.  

• Identifique o tema, a data e a autoria de cada pintura.  

• Quem é o personagem principal de cada obra? O que cada um deles está segurando? 

• Como foram representados os demais personagens?  

• O que você achou mais interessante em cada obra? 

O primeiro quadro retrata a independência do Brasil em relação a Portugal e foi produzido 

por Pedro Américo em 1888. Já o segundo retrata o movimento de libertação da Província Cisplatina 

do domínio brasileiro e foi produzido por Juan Manuel Blanes entre 1875 e 1877.  

Na primeira imagem, o personagem central é dom Pedro I, que aparece sobre um cavalo 

erguendo uma espada. Na segunda imagem, o personagem central está de pé segurando uma 

bandeira. Nos dois quadros, próximos às figuras centrais estão homens com trajes militares e mais 

distantes estão pessoas que parecem fazer parte da população comum, observando o acontecimento.  

Depois de realizar essa introdução, comente que ambas as obras são representações 

artísticas de temas históricos que devem ser analisadas e interpretadas. 

No estudo de História, os conceitos traduzem formas de observar o funcionamento de 

determinados aspectos da sociedade. Atividades que exploram conceitos podem instigar discussões 

que se utilizam da comparação, buscando o conhecimento prévio dos alunos sobre o significado de 

uma palavra e seu uso em outros tempos. 

O glossário é uma forma de organizar e sistematizar ideias que permite a comparação.  

Todo tipo de palavra pode ser pesquisado, e, quanto mais complexo for seu significado, maior é a 

probabilidade de incitar debates e percepções sobre seus usos no passado e no presente.  

A atividade a seguir pode auxiliar no desenvolvimento das habilidades EF08HI06 e EF08HI13.  

Proposta de atividade: Glossário de conceitos relacionados aos processos de independência 

Solicite aos alunos que elaborem, em grupo, um texto sobre um dos processos de 

independência que ocorreu na América (Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, etc.). Explique a 

eles que o texto deve conter pelo menos três palavras do quadro abaixo:  

Estado – nação – território – governo – país – monarquia – república 

Em cada texto, os alunos devem destacar graficamente as três palavras utilizando negrito, 

sublinhado ou cores. E, depois, devem escrever um glossário explicando o significado dessas 
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palavras. Para elaborar o glossário, eles podem consultar dicionários e enciclopédias, virtuais ou 

impressos. Por fim, peça a cada grupo que eleja um representante para ler o texto produzido para 

os demais colegas. 

A aferição dos conteúdos estudados e a verificação da capacidade de síntese dos alunos 

podem ser realizadas em momentos de apresentação e exposição de trabalhos em sala de aula. Os 

momentos de debate possibilitam aos alunos dialogar (falar e escutar) e, com isso, perceber que o 

outro possui maneiras específicas de se expressar e conceber o mundo. 

Nesta atividade, procure trabalhar com os alunos as habilidades EF08HI06 e EF08HI07.  

Proposta de atividade: Independência dos Estados Unidos e cinema 

Organize a turma em dois grupos. Cada grupo deverá assistir a um dos filmes a seguir e 

pesquisar informações sobre ele.  

- Independence Day, Roland Emmerich, Estados Unidos, 1996. (145 min) 

- O patriota, Roland Emmerich, Estados Unidos, 2000. (175 min) 

Peça aos alunos que organizem uma apresentação sobre os respectivos filmes levando em 

conta as seguintes questões: 

• Quando e por quem o filme foi feito? Esse filme teve grande circulação?  

• Qual é o gênero do filme? 

• Como o filme aborda a Independência dos Estados Unidos? 

Os relatos apresentados no filme parecem verdadeiros? Por quê? 

A proposta é que ao final das apresentações os alunos consigam perceber como é possível 

retratar um mesmo evento de diferentes formas, e como o cinema vem utilizando eventos históricos 

como pano de fundo de narrativas ficcionais. 

 

3. Relação entre a prática didático-pedagógica  

e o desenvolvimento de habilidades 

Em sala de aula, todo tipo de atividade pode ter caráter formativo. Desse modo, as práticas 

recorrentes servem não somente de ferramentas de organização do trabalho do professor, mas também 

de facilitadoras do processo de aprendizagem dos alunos. É interessante que a rotina estabelecida pelo 

professor com a turma conduza os alunos à percepção dos colegas e da necessidade de se comportarem 

de maneira respeitosa com as outras pessoas em momentos de estudo e de brincadeiras.  

A adoção de atitudes participativas pelos alunos deve ser incentivada por meio do 

desenvolvimento do olhar crítico e criativo. Para isso, é importante incentivá-los a adotar práticas de 
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pesquisa que utilizem diversos tipos de recurso. Dessa forma, a tecnologia e os meios de comunicação 

podem se tornar aliados, desde que boas práticas de pesquisa sejam estimuladas, como o uso de 

fontes confiáveis. Nesse cenário, o professor passa a ser o mediador do diálogo, o problematizador, 

além de instigar a curiosidade e a investigação.  

Assim como os alunos serão estimulados a refletir sobre o mundo, o docente deverá fazer das 

práticas do cotidiano e da forma como estas são aplicadas meios para aperfeiçoar sua didática. Ou 

seja, as atividades cotidianas não devem ser mecânicas e, sim, flexíveis. Partir de conhecimentos dos 

alunos é um modo de estimulá-los a compreender o mundo através da própria realidade, comparando-

a à de outros sujeitos ou de outras sociedades, contemporâneas ou do passado.  

Neste momento em que a tecnologia pode ser uma poderosa ferramenta pedagógica, no qual 

há grande disponibilidade de informações e o professor exerce o papel de mediador, e não de fonte, 

algumas atividades recorrentes são comuns ao ensino de todas as disciplinas. São elas:  

• acolhimento;  

• rotina diária;  

• levantamento dos conhecimentos prévios ao iniciar cada novo assunto;  

• chamada;  

• uso social de agenda, cartaz de aniversário, calendário, quadro de horário, relógio, etc.;  

• uso de diferentes linguagens (verbal, não verbal, oral);  

• acompanhamento das atividades realizadas pelos alunos;  

• registro;  

• sistematização;  

• avaliação.  

De acordo com a BNCC, “todo conhecimento sobre o passado é também um conhecimento do 

presente elaborado por distintos sujeitos” (p. 395). Assim, durante todo o percurso do aprendizado 

em História, é necessário que os alunos assumam uma atitude historiadora, incorporando a noção de 

sujeito histórico – principalmente porque cada turma desenvolverá determinado olhar sobre o 

passado que mediará seu estudo da História. As formas de perceber os eventos são sempre mediadas 

pelas preocupações de cada sociedade em diferentes momentos. Para construir esse olhar sobre a 

História é preciso se familiarizar com debates da área e aprender a reconhecer e a lidar com as fontes, 

as noções e os conceitos próprios do conhecimento histórico. 

No que diz respeito às atividades recorrentes, o ensino de História demanda atividades 

específicas, realizadas com maior ou menor frequência, como as listadas a seguir. Elas são fundamentais 

para o desenvolvimento das habilidades e do conhecimento histórico, possibilitando aos alunos a 

verificação dos conteúdos curriculares em seu cotidiano e estimulando pouco a pouco o desenvolvimento 

da autonomia do sujeito. São elas: 
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• levantamento de conhecimentos prévios;  

• pesquisa; 

• entrevistas;  

• leitura de fontes históricas: iconografia, registros escritos, registros orais, etc.; 

• identificação da rotina do dia, de calendários e marcadores temporais; 

• apresentações e exposições; 

• registro e sistematização de informações. 

Por intermédio das atividades listadas acima, procedimentos fundamentais ao conhecimento 

histórico são estimulados, como: identificação, comparação, contextualização, interpretação e análise. 

Desse modo, os alunos têm acesso a uma formação por meio da qual, com a mediação do professor, 

poderão se converter em sujeitos de pensamento crítico e autônomo.  

Os exercícios de pesquisa e interpretação e o contato com fontes diversificadas possibilitam 

que o olhar para o outro no dia a dia se torne cada vez mais interessado e responsável, e que os alunos 

compreendam que o comportamento de cada indivíduo também é influenciado pela época e pelo lugar 

nos quais ele vive. Dessa forma, abrir o olhar para o outro é acolher a diversidade e ser cidadão. 

Conforme mencionado anteriormente, alguns procedimentos são fundamentais para o 

conhecimento histórico. Os principais estão relacionados a seguir. 

Identificação 

A identificação é o primeiro passo que alunos-pesquisadores devem dar em um momento de 

estudo. Com base em uma questão-problema, identificada em uma realidade definida, eles desenvolverão 

sua análise e partirão para um movimento de crítica. Por terem sido estimulados desde o 1º ano do 

Ensino Fundamental a realizar esse exercício, é esperado que os alunos tenham consciência e autonomia 

para identificar uma questão como problema.  

Quando expostos a uma fonte histórica, os alunos podem se inquietar em diferentes sentidos. 

Ao observar uma tela que represente um marco histórico ocorrido durante a Monarquia brasileira, 

eles podem, por exemplo, identificar quem são as pessoas representadas nessa obra e se perguntar por 

que elas estão presentes ali e outras não.  

Identificar semelhanças e diferenças, por exemplo, é essencial, pois possibilita o levantamento 

de diversas questões relacionadas aos costumes do passado e do presente e à postura dos indivíduos 

diante de situações distintas. 

Comparação 

Comparar é uma forma de estabelecer pontes entre contextos históricos diferentes. Ao 

reconhecer o Outro e sua história, os alunos podem estabelecer conexões entre realidades distintas.  
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No 8º ano, esse trabalho de reconhecimento será desenvolvido por meio do estudo da história 

do Brasil, da América Latina e dos Estados Unidos, analisando também os ameríndios da América Latina 

e a relação da Europa com a Ásia e a África, a partir do século XIX. 

Portanto, comparar é colocar em perspectiva não só a realidade do Outro, mas a própria 

realidade dos educandos e o(s) modo(s) como eles se apropriam dela. 

Contextualização  

No estudo de História, é preciso que se conheça o tempo e o espaço no qual identificamos 

objetos, palavras, ideias e costumes. Esse é um exercício primordial, já que os usos que se fazem dos 

elementos da cultura estão diretamente relacionados a esse enquadramento.   

Desconsiderar o tempo e o espaço coloca a análise em risco de anacronismo, possibilitando 

o surgimento de preconceitos e incoerências históricas. Dessa maneira, é importante reconhecer 

e caracterizar culturas diferentes das nossas, assim como pesquisar e explorar com os alunos os 

motivos pelos quais cada povo constituiu seus múltiplos modos de ser e de viver.   

Interpretação  

A interpretação está associada aos processos de identificação, comparação e contextualização. 

Ela une o que os alunos estão aprendendo aos seus conhecimentos prévios sobre o assunto, dando 

origem a um modo próprio de compreender os objetos de seu estudo. 

Nesse sentido, quanto maior a autonomia dos alunos – ou seja, quanto mais eles são aptos a 

associar diferentes fontes de conhecimento –, maior é a capacidade deles de efetuar as próprias 

interpretações. A capacidade de interpretar está relacionada ao repertório que o indivíduo tem acerca 

de um tema. Por isso, a pesquisa e o incentivo a uma postura investigativa são importantes para o 

desenvolvimento do raciocínio histórico e da autonomia de pensamento. No entanto, estimular os 

alunos a trabalhar em conjunto expõe diferentes interpretações de um mesmo tema, encorajando o 

debate de ideias e, a partir dele, novas perspectivas de estudo.   

Análise 

Na construção do indivíduo autônomo, a análise é um dos pontos mais relevantes. Para realizar 

uma análise, os alunos devem ter passado pelos processos de identificação, comparação, contextualização 

e intepretação de um tema, colocando-o em perspectiva e percebendo as variantes que podem incidir 

sobre ele. Essa compreensão profunda do objeto em questão e da metodologia que embasa sua 

análise permite que o indivíduo assuma um posicionamento de fato crítico em relação ao objeto.  

No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a apresentação de realidades e culturas diversas sob 

uma perspectiva diacrônica lança as bases para a formação do pensamento histórico dos alunos. 

No 8º ano, tal como em outros anos do Ensino Fundamental, a análise possibilita compreender 

como as sociedades se organizaram nos diferentes momentos históricos, de acordo com os interesses 

e as necessidades de cada grupo humano. 
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4. Gestão da sala de aula 

A gestão da sala de aula é uma tarefa permanente, que deve estar sempre em consonância 

com os objetivos das atividades para criar um ambiente seguro para a aprendizagem dos alunos. Assim, 

a sala de aula deve ser um espaço onde as diferentes formas de aprender sejam acolhidas e estimuladas 

com base em recursos adequados. 

Para tanto, é preciso que o professor conheça e esteja atento aos perfis dos alunos que fazem 

parte da turma, a fim de desenvolver estratégias que promovam o acolhimento e a inclusão de todos. 

Espaços com atividades complementares podem ser organizados na sala de aula para que alunos mais 

rápidos em algumas atividades, por exemplo, possam ser desafiados; ou estimulados a colaborar com 

os colegas que levam mais tempo na execução das mesmas tarefas.  

Questões inesperadas também são situações comuns em qualquer turma. É importante que o 

professor esteja receptivo às dúvidas e às inquietações dos alunos e, caso não possa respondê-las de 

imediato, pesquise e aborde o tema posteriormente ou faça isso com a própria turma. 

De qualquer modo, é fundamental que o professor sempre circule pela sala de aula e observe 

as interações entre os alunos, bem como entre eles e o conteúdo estudado. Essa é uma forma eficaz de 

mapear as necessidades da turma e elaborar um planejamento condizente com o ritmo dos alunos. Em 

momentos em que eles estejam efetuando qualquer tipo de registro, a circulação também é essencial, 

pois possibilita verificar dificuldades de ortografia e de compreensão do conteúdo, por exemplo. 

A formação de grupos de trabalho é uma ferramenta enriquecedora para lidar com uma ampla 

gama de situações. Ao encorajar o agrupamento de alunos com perfis similares, por exemplo, o 

professor os estimula a colaborar e a pensar no trabalho coletivo. Em contrapartida, encorajar alunos 

com perfis diversos a trabalhar em conjunto pode viabilizar o compartilhamento de ideias e a 

cooperação dos diferentes modos de fazer. Em qualquer modelo, é essencial a mediação do professor. 

Os alunos também devem se sentir estimulados a participar da aula. É importante que haja 

espaço para que eles se expressem − sempre com a mediação do professor, para que o foco da aula 

seja mantido. Esse canal aberto de comunicação deve ser pautado por consensos como: escutar os 

colegas, respeitar a ordem de fala e os momentos de escuta, etc. 

Por fim, é fundamental que o planejamento das aulas apresente espaço para flexibilização 

quando necessário, como em situações em que debates se prolonguem ou em que um momento de 

reflexão seja necessário para a resolução de conflitos. 
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5. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

É importante que o professor tenha noção do ritmo geral da turma, para que possa  

dimensionar as expectativas de aprendizagem e a condução das atividades. Ainda assim, há também 

o ritmo próprio do processo de aprendizagem de cada aluno, que precisa ser respeitado. Por isso, é 

importante ter em mente que o acompanhamento do aprendizado deve ser feito de acordo com o 

desempenho de cada indivíduo, sem pensar o grupo como um conjunto de alunos que deve 

corresponder às mesmas expectativas. 

O estudo das formas de organização política das sociedades possibilita que os alunos 

compreendam a complexidade das relações que as pessoas estabelecem em diferentes esferas. Desse 

modo, o reconhecimento de conquistas históricas é destacado por meio de marcos que constituem 

fontes como monumentos, museus e publicações impressas. Uma vez reunidas, essas fontes podem 

servir de ferramentas para a realização de estudos diversos. 

Durante a análise das fontes, a participação dos alunos faz com que eles desenvolvam as 

próprias considerações sobre o passado. Portanto, ter um currículo aberto às dúvidas e às inquietações 

pertinentes da turma, assim como lidar com os possíveis conflitos em sala de aula, não significa deixar 

em segundo plano o conteúdo programático, mas encarar todas as situações como parte do processo 

de ensino-aprendizagem. 

No decorrer do Ensino Fundamental os alunos precisam de segurança para se desenvolver de 

forma plena, experimentando sentimentos e sensações na construção de sua autonomia. Estar aberto 

a esse processo é um modo de fornecer essa segurança e gerir um espaço de ensino democrático e 

preocupado com a formação contínua de cidadãos. 

 

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

para apresentar aos estudantes 

Livros 

• JEFFERSON, Thomas. A declaração de independência dos Estados Unidos. Rio de Janeiro: 
Expresso Zahar, 2014. 

• LIGHT, Kenneth. A viagem marítima da família real – A transferência da Corte portuguesa 
para o Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2008. 

Artigos 

• BRUIT, Héctor H. A invenção da América Latina. Anais Eletrônicos do V Encontro da 
Associação Nacional de Pesquisadores e Professores de História das Américas (ANPHLAC), 
2000. Disponível em: 

<http://anphlac.fflch.usp.br/sites/anphlac.fflch.usp.br/files/hector_bruit.pdf>.  

http://anphlac.fflch.usp.br/sites/anphlac.fflch.usp.br/files/hector_bruit.pdf
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• MÄDER, Maria Elisa Noronha de Sá. Revoluções de independência na América hispânica: 
uma reflexão historiográfica. Revista de História, n. 159, p. 225-241, 2008. Disponível em: 
<www.periodicos.usp.br/revhistoria/article/view/19094/21157>.  

• NASCIMENTO, Washington Santos. “São Domingos, o grande São Domingos”: 
repercussões e representações da Revolução Haitiana no Brasil escravista  
(1791 – 1840). Dimensões, v. 21, 2008. Disponível em: 

<www.publicacoes.ufes.br/dimensoes/article/viewFile/2486/1982>. (Acessos em: 
17 out 2018.)  

 

7. Projeto integrador 

Título: Independências na América – fontes históricas 

Tema Análise de documentos sobre as independências da América.  

Problema central 
enfrentado 

Analisar e levantar diferentes tipos documentais sobre as independências na América.  

Produto final Texto sobre o tema e apresentação para toda a comunidade escolar.  

Justificativa 

As habilidades que envolvem o ofício do historiador – como análise documental, 

pesquisa bibliográfica e leitura da historiografia – podem ser pouco conhecidas pelos alunos. 

Durante muito tempo ensinou-se na escola que a História era algo fixo, baseado em fatos 

incontroversos. Hoje, a historiografia e o Ensino de História vêm desconstruindo essa ideia. 

Por isso, com este projeto, pretendemos fazer com que os alunos desenvolvam as próprias 

pesquisas para que conheçam, na prática, o desenvolvimento de uma pesquisa histórica e de 

que modo ela pode sofrer alterações a partir da análise de fontes e bibliografias.  

No projeto, os alunos devem pesquisar as independências na América. O tema permite 

que entrem em contato com diferentes tipos de documento histórico e com uma vasta 

bibliografia. Assim, a produção de um texto escrito como trabalho final mostrará aos alunos 

que mesmo um assunto tão comum à historiografia pode ser visto sob diferentes ângulos. 

Competências gerais desenvolvidas 

As atividades do projeto estão relacionadas ao desenvolvimento das seguintes competências 

gerais da BNCC: 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 

http://www.periodicos.usp.br/revhistoria/article/view/19094/21157
http://www.publicacoes.ufes.br/dimensoes/article/viewFile/2486/1982
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elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) 
com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, 
visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 
científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

Objetivos 

Habilidades em foco 

Disciplina Objetos de aprendizagem Habilidades 

História 

Independência dos Estados 
Unidos da América 
Independências na América 
espanhola 
• A revolução dos 
escravizados em São 
Domingo e seus múltiplos 
significados e 
desdobramentos:  
o caso do Haiti 
Os caminhos até a 
independência do Brasil 

(EF08HI06) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território,  
governo e país para o entendimento de conflitos e tensões.  
(EF08HI07) Identificar e contextualizar as especificidades dos 
diversos processos de independência nas Américas, seus aspectos 
populacionais e suas conformações territoriais.  
(EF08HI08) Conhecer o ideário dos líderes dos movimentos 
independentistas e seu papel nas revoluções que levaram à 
independência das colônias hispano-americanas.  
(EF08HI11) Identificar e explicar os protagonismos e a atuação  
de diferentes grupos sociais e étnicos nas lutas de independência  
no Brasil, na América espanhola e no Haiti.  
(EF08HI13) Analisar o processo de independência em diferentes países 
latino-americanos e comparar as formas de governo neles adotadas. 

Língua Inglesa 

Construção de repertório 
lexical 

(EF08LI12) Construir repertório lexical relativo a planos, previsões  
e expectativas para o futuro. 

Construção de repertório 
artístico-cultural 

(EF08LI18) Construir repertório cultural por meio do contato 
 com manifestações artístico-culturais vinculadas à língua inglesa 
(artes plásticas e visuais, literatura, música, cinema, dança, 
festividades, entre outros), valorizando a diversidade entre culturas.  

Impacto de aspectos 
culturais na comunicação 

(EF08LI19) Investigar de que forma expressões, gestos e 
comportamentos são interpretados em função de aspectos culturais. 

Arte 

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

Processos de criação 
(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações 
processuais entre diversas linguagens artísticas.  

Matrizes estéticas e culturais 
(EF69AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da 
produção artística, problematizando as narrativas eurocêntricas e as 
diversas categorizações da arte (arte, artesanato, folclore, design etc.).  

Patrimônio cultural 

(EF69AR34) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e 
imaterial, de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo 
suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, 
e favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos  
às diferentes linguagens artísticas. 

Arte e tecnologia 
(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos 
digitais para acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar 
práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável. 
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Língua 
Portuguesa 

Fono-ortografia 
(EF08LP04) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos  
e gramaticais: ortografia, regências e concordâncias nominal  
e verbal, modos e tempos verbais, pontuação etc. 

Modalização 

(EF08LP16) Explicar os efeitos de sentido do uso, em textos,  
de estratégias de modalização e argumentatividade (sinais de 
pontuação, adjetivos, substantivos, expressões de grau, verbos  
e perífrases verbais, advérbios etc.). 

Curadoria de informação 
(EF89LP24) Realizar pesquisa, estabelecendo o recorte das questões, 
usando fontes abertas e confiáveis. 

Estratégias de escrita: 
textualização, revisão  
e edição 

(EF89LP25) Divulgar o resultado de pesquisas por meio de 
apresentações orais, verbetes de enciclopédias colaborativas, 
reportagens de divulgação científica, vlogs científicos, vídeos  
de diferentes tipos etc. 

Conversação espontânea 
(EF89LP27) Tecer considerações e formular problematizações 
pertinentes, em momentos oportunos, em situações de aulas, 
apresentação oral, seminário etc. 

Textualização 
(EF89LP30) Analisar a estrutura de hipertexto e hiperlinks em textos 
de divulgação científica que circulam na Web e proceder à remissão 
a conceitos e relações por meio de links. 

Duração 

Cerca de 3 meses, dependendo da quantidade de etapas desenvolvidas semanalmente. 

Material necessário 

Lápis; papel sulfite; computador com acesso à internet (se possível); impressora; mapas do 

continente americano e seus países. É importante ter alguma forma de projeção de imagens. 

Perfil do professor coordenador do projeto   

Todas as atividades deverão ser coordenadas pelo professor de História e acompanhadas por 

um professor das disciplinas correspondentes aos objetos de conhecimento e às habilidades previstas 

no projeto, especificamente os professores de Língua Inglesa, Arte e Língua Portuguesa. O professor 

coordenador do projeto deve planejar as ações de preparação dos lugares onde serão realizadas as 

atividades, promover encontros com os outros professores envolvidos e organizar as etapas do projeto. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Delimitação do problema a ser investigado 

Definir e delimitar o problema a ser investigado pelos alunos é a etapa central para a construção 

e o desenvolvimento de um projeto. Nesta proposta, uma questão que pode traduzir o problema pode 

ser: “Como analisar documentos históricos?”. 

As questões disparadoras do projeto são fundamentais tanto para instigar a curiosidade dos 

alunos quanto para fazer emergir os conhecimentos prévios da turma sobre o tema. Proponha perguntas 
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que permitam o relato de experiências pessoais como: “Vocês sabem o que é um documento histórico?”, 

“Como o historiador o utiliza?”, “Quais são os tipos de fonte histórica?”, “Onde essas fontes são 

encontradas?”. 

Etapa 2 – Apresentação do projeto e do objetivo a ser alcançado 

Apresente o tema do projeto, que envolverá a realização de um seminário com apresentação 

de pesquisas e as demais etapas aqui detalhadas. 

Com os alunos sentados em roda, explique como o projeto será desenvolvido e elabore com 

eles um cartaz com o nome das etapas e as atividades nelas contidas. Assim, ao longo das atividades 

previstas, todos poderão acompanhar o que foi feito e o que falta fazer para chegar ao resultado final. 

Explique à turma que, ao longo do projeto, todos poderão aprender mais sobre a forma como 

historiadores pesquisam e produzem seus textos historiográficos.  

Etapa 3 – Divisão de tarefas 

Nesta etapa, os alunos devem se organizar em três grupos. Cada grupo ficará responsável por 

uma região da América, por exemplo: Estados Unidos, América portuguesa e América espanhola 

Num primeiro momento o professor deve relembrar que os processos de independência na 

América se deram de formas distintas. A apresentação prévia não apenas possibilita mais compreensão 

pelos alunos, mas os orienta a escolher o tema com o qual mais se identificam.  

Posteriormente, promova um debate com os alunos sobre o que é documento histórico, os 

vários tipos documentais e como a análise desses documentos pode variar, destacando que eles não 

trazem verdades absolutas, mas interpretações elaboradas pelos próprios historiadores em razão das 

características do documento analisado e do contexto em que ele foi produzido.   

Sugira aos grupos que façam um levantamento dos arquivos que existem on-line, tanto no 

Brasil quanto no exterior. Cada grupo ficará responsável por apontar, em sua pesquisa, ao menos dois 

arquivos relacionados à região pesquisada. Nesta etapa, o professor de inglês vai ajudar os alunos na 

pesquisa com documentos em inglês. Os alunos devem responder às seguintes perguntas sobre os 

arquivos selecionados: 

• Onde ficam? 

• É possível acessar seu acervo pela internet? 

• Quais são os tipos de documento que o arquivo possui?  

É importante que os arquivos tenham documentos sobre o período estudado neste projeto, 

preferencialmente que possam ser acessados pela internet. 

Etapa 4 – O que são arquivos?  

Nesta etapa do projeto, os alunos devem apresentar o levantamento feito anteriormente. 

Então, a discussão deve ser pautada na facilidade ou na dificuldade de responder às perguntas levantadas. 
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Os documentos encontrados devem ser apresentados e comparados: o tipo documental, a forma de 

escrita, o momento produzido. As informações sobre os arquivos também devem ser apresentadas, a 

partir de questões como:  

• Os arquivos são públicos ou privados?  

• Por quem são mantidos?  

• O acesso à documentação é facilitado?  

Esta etapa é importante para que a turma perceba como um historiador lida com seu processo 

de pesquisa. Na próxima etapa os alunos devem partir para um novo momento da discussão sobre 

documentos. Para compreender melhor os tipos de fonte histórica existentes, é interessante que 

preencham a tabela a seguir. 

Tipos de fontes 
históricas 

Exemplo 
Algumas de suas 

características 
Onde se localiza um 

exemplar dele 

Obras literárias    

Cartas    

Documentos oficiais     

Imagens (pinturas, etc.)    

Fontes materiais  
(peças de vestuário, etc.) 

   

Podem ser acrescentados outros tipos de fontes históricas na tabela se julgar conveniente. 

Etapa 5 – Tipos documentais 

Nesta etapa, as tabelas devem ser comparadas, e as principais questões a serem analisadas são: 

• Os documentos não ficam apenas em arquivos, mas também em museus e exposições, etc. 

• Muitas fontes históricas, como obras literárias e cartas, podem ser acessadas livremente 
na internet, por exemplo.  

• Diversas coisas com as quais as pessoas têm contato diariamente, como as roupas e os 
objetos, são vestígios do passado e podem ser analisados por historiadores. 

• Por serem de muitos tipos, os documentos podem ser analisados de formas diferentes, 
principalmente porque a escolha das fontes influencia o trabalho desenvolvido pelo historiador. 

No final da aula o professor deve solicitar aos grupos que façam um levantamento bibliográfico 

que deve conter textos importantes sobre os temas estudados. Explique para os alunos que existem muitas 

plataformas on-line de pesquisa, bibliotecas municipais e nacionais, bibliotecas de universidades, etc. 

É importante que os alunos saibam que existe grande quantidade de fontes de pesquisa sobre um 

mesmo tema. 

Por fim, os alunos devem pesquisar artigos no Google Acadêmico, disponível em: 

<https://scholar.google.com.br/> (acesso em: 17 out. 2018). Os artigos nele encontrados serão utilizados 

na próxima etapa. 

https://scholar.google.com.br/
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Etapa 6 – Produção dos textos 

Nesta etapa os alunos devem apresentar as referências bibliográficas levantadas. É importante 

debater com eles esses levantamentos, demostre a importância deles e explique que se trata de uma 

das etapas essenciais do processo de pesquisa de um historiador.  

Os alunos devem escrever, individualmente, um texto com base na bibliografia encontrada 

sobre o tema pesquisado, analisando também um ou mais dos documentos encontrados na pesquisa.  

O professor deve acompanhar o desenvolvimento dos textos, até mesmo lendo-os antes da 

apresentação que ocorrerá no final do projeto. 

Etapa 7 – Leitura dos textos 

Nesta etapa, os textos produzidos devem ser avaliados pelo professor e apresentados para a 

turma. É importante que os alunos percebam que os mesmos tipos de fonte histórica podem provocar 

diferentes questões; que a mudança do documento utilizado em uma análise pode alterar a forma 

como um mesmo evento é percebido; e que a bibliografia especializada tem um papel fundamental na 

análise de qualquer momento da História. Os alunos devem relatar como foi a experiência de escrita. 

Etapa 8  – Visita a museus e arquivos 

Nesta etapa, deve-se organizar uma visita a um arquivo histórico e a um museu. Após as visitas, 

os alunos devem responder às perguntas a seguir. 

• Qual é o nome do local visitado? E o endereço? 

• Qual é o propósito do local visitado? Armazenar documentos? Expor documentos? 

• Qual é o tipo de documento histórico que existe no local visitado? Mencione os assuntos 
tratados e os tipos de fonte.  

• Como se dá o acesso aos documentos no local? Como está a conservação dos documentos? 

• O lugar é frequentado pelo público? Quais são os documentos mais consultados pelos 
visitantes?  

Educadores, guias ou pesquisadores dos locais podem ajudar a obter essas informações.  

Esta etapa mostrará aos alunos, na prática, como são armazenados, organizados e pesquisados 

diferentes tipos de documento histórico. 

Etapa 9 – Organização e apresentação para o público 

Por fim, os alunos devem preparar uma apresentação do projeto para pais ou responsáveis e 

professores. A ideia é que todas as etapas aqui descritas estejam presentes na exposição. Os alunos 

devem explicar as pesquisas feitas, as dificuldades encontradas e enfrentadas e o trabalho final  

(o texto produzido por cada um deles). 
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Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação deve ser contínua e formativa, de acordo com os objetivos previstos no projeto. 

Após a exposição dos trabalhos para familiares, reponsáveis e comunidade escolar, oriente a 

turma a produzir dois relatórios:  

• o primeiro, elaborado em grupo, deve narrar a experiência do trabalho com as pesquisas; 

• o segundo, individual, deve descrever a experiência vivida nas diferentes etapas do projeto 
e as aprendizagens construídas. 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

ALMEIDA, Vivian F. C. de et. al. Usos didáticos de documentos no ensino de História. 

VIII Congresso Internacional de História. 2015. Disponível em: 

<www.cih.uem.br/anais/2015/trabalhos/1491.pdf>. Acesso em: 18 out. 2018.  

KARNAL, Leandro et al. História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. São 

Paulo: Contexto, 2007.  

PINSKY, Carla B. (Org.) Fontes históricas. São Paulo: Contexto, 2008.  

http://www.cih.uem.br/anais/2015/trabalhos/1491.pdf

