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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

