
 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

3º bimestre – Plano de desenvolvimento 

O plano de desenvolvimento apresentado neste bimestre tem o objetivo de explicitar os objetos 

de conhecimento e as habilidades a serem trabalhados no 3º bimestre e sua disposição no Livro do 

Aluno, bem como sugerir práticas de sala de aula que contribuam na aplicação da metodologia adotada.  

1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC 

Referência no 
material didático 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Capítulo 9  

Brasil: Primeiro Reinado 
O Período Regencial e as 
contestações ao poder central  
O Brasil do Segundo 
Reinado: política e economia 
• A Lei de Terras e seus 
desdobramentos na política 
do Segundo Reinado 
• Territórios e fronteiras:  
a Guerra do Paraguai 

(EF08HI15) Identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos 
envolvidos nas disputas políticas durante o Primeiro e o Segundo 
Reinado. 

(EF08HI16) Identificar, comparar e analisar a diversidade política, 
social e regional nas rebeliões e nos movimentos contestatórios  
ao poder centralizado. 

(EF08HI17) Relacionar as transformações territoriais, em razão de 
questões de fronteiras, com as tensões e conflitos durante o Império 

Capítulo 10 

Brasil: Primeiro Reinado 
O Período Regencial e as 
contestações ao poder central  
O Brasil do Segundo 
Reinado: política e economia 
• A Lei de Terras e seus 
desdobramentos na política 
do Segundo Reinado 
• Territórios e fronteiras:  
a Guerra do Paraguai 

(EF08HI16) Identificar, comparar e analisar a diversidade política, 
social e regional nas rebeliões e nos movimentos contestatórios  
ao poder centralizado. 

(EF08HI17) Relacionar as transformações territoriais, em razão de 
questões de fronteiras, com as tensões e conflitos durante o Império. 

O escravismo no Brasil do 
século XIX: plantations e 
revoltas de escravizados, 
abolicionismo e políticas 
migratórias no Brasil Imperial 

(EF08HI19) Formular questionamentos sobre o legado da 
escravidão nas Américas, com base na seleção e consulta de fontes 
de diferentes naturezas. 

Capítulo 11  

Brasil: Primeiro Reinado 
O Período Regencial e as 
contestações ao poder central  
O Brasil do Segundo 
Reinado: política e economia 
• A Lei de Terras e seus 
desdobramentos na política 
do Segundo Reinado 
• Territórios e fronteiras:  
a Guerra do Paraguai 

(EF08HI15) Identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos 
envolvidos nas disputas políticas durante o Primeiro e o Segundo 
Reinado. 

O escravismo no Brasil do 
século XIX: plantations e 
revoltas de escravizados, 
abolicionismo e políticas 
migratórias no Brasil Imperial 

(EF08HI19) Formular questionamentos sobre o legado da 
escravidão nas Américas, com base na seleção e consulta de fontes 
de diferentes naturezas. 

Políticas de extermínio do 
indígena durante o Império 

(EF08HI21) Identificar e analisar as políticas oficiais com relação  
ao indígena durante o Império. 
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A produção do imaginário 
nacional brasileiro: cultura 
popular, representações 
visuais, letras e o 
romantismo no Brasil 

(EF08HI22) Discutir o papel das culturas letradas, não letradas  
e artísticas na produção do imaginário e das identidades no Brasil 
do século XIX. 

Capítulo 12  

Brasil: Primeiro Reinado 
O Período Regencial e as 
contestações ao poder central  
O Brasil do Segundo 
Reinado: política e economia 
• A Lei de Terras e seus 
desdobramentos na política 
do Segundo Reinado 
• Territórios e fronteiras:  
a Guerra do Paraguai 

(EF08HI15) Identificar e analisar o equilíbrio das forças e os  
sujeitos envolvidos nas disputas políticas durante o Primeiro  
e o Segundo Reinado. 

(EF08HI17) Relacionar as transformações territoriais, em razão de 
questões de fronteiras, com as tensões e conflitos durante o Império. 

(EF08HI18) Identificar as questões internas e externas sobre  
a atuação do Brasil na Guerra do Paraguai e discutir diferentes 
versões sobre o conflito. 

O escravismo no Brasil  
do século XIX: plantations  
e revoltas de escravizados, 
abolicionismo e políticas 
migratórias no Brasil Imperial 

(EF08HI19) Formular questionamentos sobre o legado da 
escravidão nas Américas, com base na seleção e consulta de fontes 
de diferentes naturezas 

(EF08HI20) Identificar e relacionar aspectos das estruturas sociais 
da atualidade com os legados da escravidão no Brasil e discutir  
a importância de ações afirmativas. 

 

2. Atividades recorrentes na sala de aula 

As atividades desenvolvidas pelo professor devem estar alinhadas às habilidades previstas 

para cada ano do Ensino Fundamental, que, por sua vez, estão pautadas por procedimentos básicos 

explicitados a seguir na Base Nacional Comum Curricular (p. 414):  

1. Pela identificação dos eventos considerados importantes na história do Ocidente (África, 
Europa e América, especialmente o Brasil), ordenando-os de forma cronológica e localizando-
os no espaço geográfico. 

2. Pelo desenvolvimento das condições necessárias para que os alunos selecionem,  
compreendam e reflitam sobre os significados da produção, circulação e utilização de 
documentos (materiais ou imateriais), elaborando críticas sobre formas já consolidadas de 
registro e de memória, por meio de uma ou várias linguagens. 

3. Pelo reconhecimento e pela interpretação de diferentes versões de um mesmo fenômeno, 
reconhecendo as hipóteses e avaliando os argumentos apresentados com vistas ao 
desenvolvimento de habilidades necessárias para a elaboração de proposições próprias”.  

Levando em conta esses três procedimentos básicos, o professor deve agir como mediador do 

ensino e aprendizagem, criando atividades que propiciem, além da organização do trabalho pedagógico, 

o desenvolvimento pleno dos alunos.  

De acordo com a BNCC, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, espera-se ocorra a “consolidação 

das aprendizagens anteriores e [...] ampliação das práticas de linguagem e da experiência estética e 

intercultural das crianças” (BNCC, p. 57), em conjunto com a ampliação da autonomia intelectual dos 
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estudantes. Já nos anos finais o desafio está na apropriação das diferentes lógicas de organização dos 

conhecimentos relacionados às áreas, e, por isso, é necessário fortalecer a autonomia para que os 

estudantes possam interagir criticamente com diferentes conhecimentos e fontes de informação. 

A BNCC apresenta o ensino de História como uma prática orientada pelos questionamentos 

oriundos do tempo presente. Além disso, estimula o uso de “diferentes fontes e documentos (escritos, 

iconográficos, materiais, imateriais) capazes de facilitar a compreensão da relação tempo e espaço 

e das relações sociais que os geraram”, pois “os registros e vestígios das mais diversas naturezas  

(mobiliários, instrumentos de trabalho, música etc.) deixados pelos indivíduos carregam em si  

mesmos a experiência humana, as formas específicas de produção e circulação, tanto de objetos 

quanto de saberes” (BNCC, p. 396). 

Para o 8º ano, a BNCC estabelece como tema central “o século XIX e a conformação histórica do 

mundo contemporâneo. Destacam-se os múltiplos processos que desencadearam as independências nas 

Américas, com ênfase no processo brasileiro e seus desdobramentos. África, Ásia e Europa são objetos 

de conhecimento, com destaque para o nacionalismo, o imperialismo e as resistências a esses  

discursos e práticas” (BNCC, p. 416). 

Nas séries finais do Ensino Fundamental, as atividades devem ser desenvolvidas objetivando 

“a autonomia de pensamento e a capacidade de reconhecer que os indivíduos agem de acordo com a 

época e o lugar nos quais vivem” (BNCC, p. 398). Por isso, as tarefas apresentadas pelo professor 

devem ser formuladas não apenas porque já fazem parte da cultura escolar, mas com foco no  

desenvolvimento das habilidades e no ensino dos conteúdos concernentes a determinado ano escolar. 

Assim, várias atividades podem ser propostas, uma vez que são diversas as habilidades a serem 

desenvolvidas, assim como são variadas as formas de aprender dos estudantes.  

Entendendo as competências como a mobilização de conhecimentos para a resolução de  

problemas, a prática pedagógica adotada pelo professor de História deve, segundo a BNCC, incentivar 

os estudantes a:  

• compreender acontecimentos históricos;  

• levantar questionamentos, hipóteses e argumentos, propondo a interpretação de documentos 
e contextos históricos variados;  

• identificar versões diferentes em relação ao mesmo contexto histórico, posicionando-se 
ética e criticamente diante desses pontos de vista;  

• examinar o movimento de diferentes povos e mercadorias, levando em consideração a 
temporalidade e a espacialidade, bem como seus significados históricos;  

• compreender e problematizar os conceitos e métodos historiográficos;  

• avaliar e utilizar tecnologias digitais de forma crítica e responsável. 

Na faixa de idade que compreende as séries finais do Ensino Fundamental, os alunos passam 

por mudanças externas e internas. É nesse período que, em geral, aumentam as indagações sobre as 

questões sociais, amplia-se o desejo por autonomia e o pensamento abstrato ganha sofisticação.  
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Devemos lembrar que a organização da rotina escolar é fundamental no planejamento das 

atividades a serem desenvolvidas com os alunos. Isso pode facilitar a criação de estratégias que 

garantam aprendizagens significativas. Assim, a rotina de trabalho do professor pode compreender: 

• a retomada de conhecimentos de aulas anteriores; 

• a organização da aula por tópicos para antecipar o objeto de conhecimento que será 
abordado; 

• a formulação de perguntas orientadoras para que a leitura (principal instrumento de 
apreensão dos conteúdos do livro didático) seja efetiva; 

• a discussão do tema tratado no dia; 

• o uso de registros individuais (resumos, mapas de conhecimento, descrições, textos 
informativos e de opinião etc.) e coletivos (cartazes, mapas, exposições de colagens e 
pesquisas); 

• o uso da linguagem verbal e não verbal nas modalidades oral e escrita; 

• o acompanhamento do aprendizado; 

• a avaliação da aula (não necessariamente uma avaliação do aluno); 

• o registro das informações e debates;  

• a sistematização individual e coletiva dos conteúdos trabalhados nas aulas.  

Com as estratégias anteriores, espera-se que as habilidades sejam desenvolvidas pelos alunos 

de modo satisfatório. O professor também poderá se valer de outras estratégias no cotidiano, além  

de utilizar os procedimentos fundamentais do ensino de História, como: identificação, comparação, 

contextualização, interpretação e análise. 

A seguir, serão apresentadas propostas de atividades relacionadas ao desenvolvimento de 

habilidades que devem ser desenvolvidas no 3º bimestre. 

A proposta abaixo está atrelada ao desenvolvimento das habilidades EF08HI15 e EF08HI16.  

Proposta de atividade: Debate sobre direitos 

Usando as informações dos textos do capítulo 9 do livro didático, construa junto com os 

alunos uma tabela na qual sejam identificados o grupo social e os direitos aos quais estes grupos 

tinham acesso, principalmente após a Constituição de 1824. 

Na tabela, devem constar os seguintes grupos: homens ricos; homens pobres; mulheres;  

libertos; escravos. E os seguintes direitos: acesso à terra; direito de voto; direito à candidatura 

em eleições.  

Posteriormente, proponha um debate problematizando as desigualdades produzidas pela 

forma de organização social no contexto estudado. 
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A proposta de atividade a seguir promove o desenvolvimento das habilidades EF08HI16, 

EF08HI17 e EF08HI19.  

Proposta de atividade: Texto sobre as revoltas 

Retome o conteúdo do livro didático do capítulo 10 que aborda as revoltas ocorridas no 

Brasil durante o século XIX. 

A partir desse conteúdo, proponha aos alunos a produção de um texto dissertativo com o 

tema As revoltas provinciais e a escravidão.  

O objetivo é que os alunos observem como o debate sobre o fim da escravidão esteve 

presente nessas revoltas. No 8º ano, a aprendizagem do texto dissertativo é um processo a ser 

desenvolvido junto aos alunos, por isso cabe ao professor oferecer algumas orientações sobre esse 

gênero textual.  

Uma forma de orientar os alunos na produção desses textos é apresentar como sugestão o 

seguinte exemplo:  

Elaboração de um título 

1º parágrafo: identificar quais foram as revoltas provinciais e quais ocorreram no período 

tratado. 

2º parágrafo: analisar quais eram os principais objetivos das revoltas e quais grupos 

participaram delas. 

3º parágrafo: comparar qual foi o papel dos escravos nessas revoltas e quais revoltas 

propunham acabar com a escravidão. 

4º parágrafo: expor sua interpretação sobre essas revoltas provinciais e a forma como 

lidaram com a questão da escravidão. 

Após a produção dos textos, faça uma roda de leitura na qual os alunos possam ler suas 

produções e debater sobre elas. 

A proposta de atividade apresentada a seguir tem como foco o desenvolvimento das  

habilidades EF08HI21 e EF08HI22.  

Proposta de atividade: Antologia comentada 

Apresente aos alunos a biografia de Gonçalves Dias. Posteriormente, solicite que pesquisem, 

em livros ou na internet, poemas do autor e, em duplas ou grupos, escolham um poema para analisar, 

conforme o roteiro a seguir:  

 - Título do poema.  

 - Ano de publicação.  

 - Tema do poema.  
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 - Como o indígena é representado no poema? 

Os alunos devem apresentar o resultado da leitura para a classe e, após a avaliação do 

professor, podem encadernar seus trabalhos em conjunto e arquivar esse material na biblioteca 

da escola. 

No link a seguir, os alunos poderão encontrar poemas para analisar: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.do?select_action=&co_autor=1

3>. Acesso em: 30 out. 2018. 

 

3. Relação entre a prática didático-pedagógica  

e o desenvolvimento de habilidades 

Nos anos finais do Ensino Fundamental, o componente curricular de História pretende ampliar 

a percepção do aluno sobre sua realidade local, caminhando para a apreensão dos fatores sócio-históricos 

que contribuem para entender o mundo que o cerca. Dessa forma, a construção de conhecimentos se 

dá à medida que novos conteúdos são conectados ao saber prévio do aluno, criando um movimento 

espiral no processo de ensino-aprendizagem. 

A seguir, serão descritos os procedimentos primordiais para o ensino de História e elencadas 

algumas atividades que podem instrumentalizar o professor no desenvolvimento das habilidades 

propostas para o 3º bimestre do 8º ano do Ensino Fundamental. 

Identificação 

Identificar informações explícitas e implícitas em textos verbais e não verbais, semelhanças e 

diferenças entre processos históricos, fatos e documentos a fim de suscitar nos alunos o entendimento 

das questões do passado, além de permitir aos estudantes estabelecer semelhanças e diferenças com 

os acontecimentos do presente. 

Comparação 

A comparação no ensino de História tem por objetivo estabelecer pontes entre os diferentes 

processos e tempos históricos. Serve, por exemplo, para identificar e analisar como os povos foram 

impactados por transformações ocorridas no seu tempo histórico e a elas reagiram.  

Contextualização 

A contextualização no ensino de História implica orientar os alunos a evitar anacronismos que 

consistem em atribuir aos agentes históricos do passado ideias e sentimentos que são de outra época. 

Por isso o professor deve utilizar as habilidades de comparação e identificação para contextualizar as 

ações dos sujeitos históricos no tempo e no espaço.  

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.do?select_action=&co_autor=13
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.do?select_action=&co_autor=13
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Interpretação 

Como já mencionado, os procedimentos elencados aqui não caminham isoladamente para a 

construção de práticas de ensino. Eles sempre são mobilizados não necessariamente numa única 

sequência mas podem coexistir de modos diversos.  

A interpretação abrange o entendimento e a atribuição de sentido às fontes históricas (escritas 

ou não-escritas), por meio de identificação, comparação e contextualização. O procedimento de 

interpretação se aprofunda à medida que o aluno constrói um repertório e aprende a articular seus 

conhecimentos. 

Análise 

No processo de análise, espera-se que o aluno questione e problematize a escrita da história. 

Neste sentido, trata-se de “uma atividade em que algo sempre escapa” (BNCC, p. 398). A análise é uma 

atividade contínua na qual não se pode chegar a um ponto derradeiro.  

Pesquisa 

Nos dias atuais ampliou-se o acesso às mais variadas fontes de informação por meio de 

aparelhos celulares móveis, notebooks, tablets e computadores. Por isso, a prática de pesquisa deve 

fazer parte do cotidiano escolar, não só porque o acesso à informação torna-se cada vez mais comum, 

mas, principalmente, porque aprender a lidar com as fontes de informação disponíveis é condição 

indispensável para a construção de uma visão crítica da realidade. 

Por isso, desenvolver atividades que auxiliem os alunos a encontrar, organizar e selecionar 

diferentes fontes de informação, discernir sobre a confiabilidade dessas fontes e desenvolver a 

autonomia para que se aprofundem nos temas de seus interesses são objetivos relevantes para o uso 

dessa metodologia no ensino de História. 

A pesquisa não deve se limitar à internet. Embora essa seja uma fonte profícua, não é a única, 

e devem ser utilizados também fontes variadas, da cultura material e imaterial.  

Além disso, conduzir o aluno para atuar como pesquisador contribui para o desenvolvimento 

da autonomia e para a reflexão crítica a respeito das diversas versões sobre um mesmo assunto. 

Levantamento de conhecimentos prévios 

Identificar o que os alunos já conhecem a respeito do conteúdo a ser trabalhado pode auxiliar 

no planejamento pedagógico. Para isso, propor atividades que mobilizem os alunos a expor seus 

conhecimentos prévios é produtivo no desenvolvimento educacional. Esse diagnóstico dos conhecimentos 

prévios pode ser feito de diversas maneiras: questionário, desenho, produção de texto, etc. 

Registro e sistematização de informações  

Sistematizar as informações em forma de registro é importante para o professor avaliar o 

processo de ensino-aprendizagem. Esse registro pode se dar de forma coletiva e individual, por meio 
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de provas dissertativas, testes de múltipla escolha ou produção de texto de vários gêneros (resenha, 

resumo, lista, tabela, narrativa, história em quadrinhos, desenho etc.). 

O registro também pode servir como autoavaliação para que os alunos percebam os pontos a 

melhorar em seu processo de aprendizagem e, assim, se comprometerem de forma participativa com 

a sua atuação escolar. 

Análise de dados estatísticos 

O ensino de História com uma abordagem interdisciplinar propicia o desenvolvimento de 

atividades que trabalhem com dados estatísticos que dialogam com outras áreas do conhecimento 

como a Geografia e a Matemática, já que a historiografia é construída com dados. Assim, elaborar 

pesquisas nas quais os alunos produzam dados estatísticos ou consultem fontes que apresentem esse 

tipo de dados possibilita a familiaridade com essa linguagem.  

Uso de registros escritos  

Os registros escritos caracterizam-se pela pluralidade discursiva e são fruto do processo de 

interação social de determinada época. Por este motivo, usar registros escritos produzidos na época 

estudada (fontes primárias) possibilita ao aluno entrar em contato com a linguagem e o discurso 

utilizado no momento de produção do documento, podendo, desta forma, visualizar, sem a mediação 

de um texto didático, determinado objeto de conhecimento. 

Por meio de perguntas que o levem a descrever e analisar o documento e o discurso que ele 

apresenta, o aluno pode ter a dimensão tanto dos fatores materiais quanto dos fatores discursivos que 

compuseram o documento. 

Uso de iconografia 

Analisar com atenção as imagens produzidas em variadas épocas é importante para que a 

habilidade de leitura e interpretação não se restrinja somente à linguagem verbal. O uso da iconografia 

permite o aprimoramento da análise de imagens, buscando não somente elementos que estão explícitos, 

mas também o que está por trás da cena representada.  

Se articulado com o componente curricular de Arte, o trabalho com a iconografia pode ser 

enriquecido pois os estudos estéticos instrumentalizam o aluno a analisar estes documentos com 

diferentes recursos teóricos. 

Apresentações e exposições 

Seminários, debates e exposições de trabalhos desenvolvidos pelos alunos durante o bimestre 

promovem situações nas quais é possível exercitar atitudes de respeito, solidariedade e cooperação 

com os outros. Isso implica, por exemplo, reconhecer o esforço dos colegas envolvidos no trabalho.  

Quando o aluno é ator participativo da produção e da organização dessas atividades, ele também 

desenvolve sua autonomia e habilidades sociais que contribuem para um aprendizado significativo. 
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4. Gestão da sala de aula 

Administrar adequadamente a sala de aula talvez seja um dos maiores desafios do professor. 

Nesse sentido é necessário, por exemplo, lidar com turmas formadas por alunos com diferentes perfis, 

isto é, com interesses diversos, comportamentos mais introvertidos ou mais extrovertidos, ritmos 

próprios de aprendizagem.  

Muitas vezes, essa diversidade é tida como um empecilho para o docente. No entanto, se 

levarmos em consideração que uma das competências que devem ser adquiridas no ensino de História 

é o respeito à diversidade, essa mesma heterogeneidade pode contribuir na construção de um ambiente 

democrático.  

Conhecer os perfis dos alunos, suas potencialidades e limitações é condição imprescindível para 

que a sala de aula seja um ambiente propício ao desenvolvimento dos estudantes, no plano cognitivo 

e sócio-afetivo. Para isso, é desejável que o professor assegure um canal de diálogo com os alunos 

visando construir uma relação de respeito e participação nas atividades da sala de aula. Entre outras 

coisas, conhecer melhor os estudantes facilita na contextualização das atividades voltadas ao processo 

de ensino e aprendizagem. 

De um lado, formar grupos de trabalho ora considerando as afinidades entre os alunos, ora 

considerando seus níveis semelhantes de habilidades, é um meio para construir um ambiente 

produtivo. De outro lado, unir alunos de diferentes perfis também é uma estratégia interessante para 

promover interações e um convívio respeitoso. Observar as interações entre os alunos e intervir 

questionando os motivos que os levam a agir de determinada maneira leva o professor a entender o 

que acontece entre eles e compreender a singularidade dos alunos.  

O diálogo é a estratégia desejável para a solução pacífica dos conflitos. Neste diálogo, deve-se 

permitir que os próprios alunos sugiram formas de resolver conflitos e dificuldades tanto no que diz 

respeito ao comprometimento com os estudos quanto à disciplina comportamental necessária à 

comunidade escolar.  

Equilibrar aulas expositivas, com foco no professor, e aulas participativas, protagonizadas pelos 

alunos (exposição de trabalhos) também é um meio eficiente para o desenvolvimento de aprendizagens 

significativas.  
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5. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

Acompanhar a aprendizagem dos estudantes é fundamental para que o professor consiga 

determinar quais conteúdos deve retomar, quais deve avançar, quais atividades foram mais bem 

recebidas pelos alunos, em quais eles tiveram maior dificuldade, etc.  

É interessante que este acompanhamento não tenha como foco apenas a análise de um 

conceito final que o aluno tenha atingido ao término de cada bimestre. Observar o aprendizado a partir 

das habilidades desenvolvidas pelos estudantes requer uma avaliação contínua e formativa, que pode 

durar todo o ano letivo.  

Também faz parte deste acompanhamento deixar evidente para o aluno e seus responsáveis 

o que se espera dele ao término de um bimestre ou um ano letivo. Informações desse tipo ajudam os 

estudantes a ajustar suas expectativas em relação à aula e às atividades propostas pelo professor. 

Conferir devolutivas criteriosas do desenvolvimento do aluno durante o processo de ensino-

aprendizagem também motiva uma postura autoavaliativa que contribui para a conquista da autonomia, 

como também direciona o aluno a saber quais são as habilidades em que deve se empenhar para dar 

continuidade aos estudos. 

Além disso, faz parte do acompanhamento da aprendizagem ajustar os objetivos que levam à 

aquisição das habilidades à realidade de cada aluno, respeitando suas diferenças, o que demanda uma 

abordagem diferenciada tanto no ensino quanto na avaliação. 

 

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

apresentar aos estudantes 

• Constituição de 1824. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm>. Acesso em: 30 
out. 2018.  

• Exemplares da Revista Illustrada, segunda metade do século XIX. Disponível em: 
<http://hemerotecadigital.bn.br/acervo-digital/revista-illustrada/332747>. Acesso em: 30 
out. 2018. 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm
http://hemerotecadigital.bn.br/acervo-digital/revista-illustrada/332747
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7. Projeto integrador 

Título: Capoeira – Arte e resistência 

Tema Capoeira: Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade 

Problema central 
enfrentado 

Identificar na história da capoeira as estratégias de lutas dos africanos e seus descendentes no 
Brasil. 

Produto final Exposição e roda de capoeira.  

Justificativa 

Desde 2014, a capoeira foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. 

Praticada no Brasil e no exterior, a capoeira é uma expressão importante da cultura afro-brasileira e 

um símbolo da resistência africana à escravidão. 

O projeto Capoeira – Arte e resistência busca orientar os alunos em práticas que possibilitem 

conhecer melhor essa manifestação cultural por meio de pesquisa bibliográfica, produção de textos 

variados, atividades em grupo e debates.  

Outro ponto relevante que esse projeto traz à tona é a interdisciplinaridade. Neste projeto, os 

alunos mobilizarão habilidades relacionadas a diversos componentes curriculares, como: Educação 

Física, Língua Portuguesa e História. 

Competências gerais desenvolvidas 

• Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, 
cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar 
para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

• 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, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.  

• Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

• 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. 

• 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. 
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Objetivos 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

História 

O escravismo no Brasil do 
século XIX: plantations e 
revoltas de escravizados, 
abolicionismo e políticas 
migratórias no Brasil Imperial 

(EF08HI19) Formular questionamentos sobre o legado da escravidão 
nas Américas, com base na seleção e consulta de fontes de diferentes 
naturezas. 
(EF08HI20) Identificar e relacionar aspectos das estruturas sociais  
da atualidade com os legados da escravidão no Brasil e discutir  
a importância de ações afirmativas.  

Educação 
Física 

Lutas do mundo 

(EF89EF16) Experimentar e fruir a execução dos movimentos 
pertencentes às lutas do mundo, adotando procedimentos de 
segurança e respeitando o oponente. 
(EF89EF17) Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas 
experimentadas, reconhecendo as suas características técnico-táticas.  
(EF89EF18) Discutir as transformações históricas, o processo de 
esportivização e a midiatização de uma ou mais lutas, valorizando e 
respeitando as culturas de origem. 

Língua 
Portuguesa 

Textualização 

(EF69LP07) Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua 
adequação ao contexto produção e circulação – os enunciadores 
envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a circulação –, ao modo 
(escrito ou oral; imagem estática ou em movimento etc.), à variedade 
linguística e/ou semiótica apropriada a esse contexto, à construção da 
textualidade relacionada às propriedades textuais e do gênero, 
utilizando estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, 
reescrita/redesign e avaliação de textos, para, com a ajuda do professor 
e a colaboração dos colegas, corrigir e aprimorar as produções 
realizadas, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de 
concordância, ortografia, pontuação em textos e editando imagens, 
arquivos sonoros, fazendo cortes, acréscimos, ajustes, acrescentando/ 
alterando efeitos, ordenamentos etc. 

Duração 

Cerca de 2 meses, dependendo da quantidade de etapas desenvolvidas semanalmente. 

Material necessário 

Lápis; papel sulfite; cartolina; lápis de cor; tesoura; cola; fita adesiva; projetor; computador.  

Perfil do professor coordenador do projeto 

As atividades deverão ser coordenadas pelo professor de História e acompanhadas por um 

professor das áreas correspondentes aos objetos de conhecimento e às habilidades previstas no 

projeto, especificamente os professores de Língua Portuguesa e Educação Física. O professor  

coordenador do projeto deve planejar e organizar as ações de preparação do espaço onde serão  

realizadas as atividades, promover encontros com os outros professores envolvidos no projeto e 

coordenar cada etapa do projeto. 
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Desenvolvimento 

Etapa 1 – Delimitação do problema a ser investigado 

Para motivar os alunos no engajamento do projeto proposto, é necessário formular um 

problema que os motive a investigar e encontrar soluções em sintonia com as habilidades desenvolvidas 

pelo trabalho pedagógico. Neste projeto, o problema básico consiste em debater o papel da capoeira no 

contexto da resistência africana à escravidão e ao racismo. 

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

Inicie a introdução do projeto levantando com os alunos se eles possuem algum conhecimento 

sobre a capoeira, se há entre eles algum praticante de capoeira, se há na comunidade alguma academia, 

professor ou professora de capoeira.  

Em seguida, apresente aos alunos o documentário Capoeira: a cultura da ginga (Heitor 

Werneck, Brasil, 2016), disponível no canal da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo: 

<www.youtube.com/watch?v=4Kav-bvk49Y> (acesso em: 31 out. 2018).  

O documentário apresenta a história da capoeira e a sua prática em espaços urbanos. Após a 

exibição, promova uma roda de conversa na qual os alunos troquem impressões e opiniões sobre o 

papel abrangente da capoeira. 

Etapa 3 – Movimentos da capoeira e pesquisa 

O objetivo desta etapa é desenvolver nos alunos conhecimentos sobre alguns dos movimentos 

da capoeira. Se possível, os alunos podem tentar reproduzi-los. Aqui, é importante a contribuição do 

professor de Educação Física.  

Também nesta etapa os alunos poderão ser divididos em dois grupos: um pesquisará movimentos 

da capoeira, e o outro pesquisará os cantos da capoeira. Marque um dia para que os grupos apresentem 

os resultados de suas pesquisas.  

Posteriormente, divida os alunos em duplas, para que treinem com os colegas os cantos da 

capoeira e alguns dos movimentos corporais mais típicos dessa expressão cultural. 

Etapa 4 – Organização da exposição 

Os alunos deverão elaborar cartazes com fotografias ou desenhos que contenham a história 

da capoeira, os principais movimentos de capoeira e algumas letras dos cantos da poeira, a partir da 

aprendizagem desenvolvida no decorrer do projeto. 

Num ambiente preparado para receber a comunidade escolar, os alunos organizarão o que 

trouxeram para o evento e explicarão o objetivo da pesquisa e seus resultados. É importante que eles 

elaborem um convite anunciando os objetivos dos trabalhos. 

https://www.youtube.com/watch?v=4Kav-bvk49Y
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A montagem da exposição pode ser feita em uma sala de aula ou no pátio da escola. Já a etapa 

a seguir, a roda de capoeira, deve ser apresentada preferecialmente no pátio ou na quadra esportiva. 

Etapa 5 – Apresentação da roda de capoeira  

Após a visita da comunidade à exposição, os alunos apresentarão a roda de capoeira com os 

movimentos principais que aprenderam. Nesta etapa, seria interessante a participação de um membro 

da comunidade que conheça a prática da capoeira.  

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação deve estar de acordo com os objetivos propostos no projeto, ocorrendo de forma 

contínua. Outro modo de mensurar o desempenho dos alunos é a autoavaliação na qual os estudantes 

possam, com a elaboração de relatórios, descrever a experiência coletiva e individual que tiveram ao 

longo do projeto. 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

DA COSTA, Andressa Pinto; VOSS, Dulce Mari da Silva. A arte da capoeira como marca 

de ancestralidade da cultura africana e afro-brasileira: pela emergência de um 

currículo plural. Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as 

(ABPN), [S.l.], v. 10, n. Ed. Especial, p. 770-785, jun. 2018. Disponível em: 

<http://www.abpnrevista.org.br/revista/index.php/revistaabpn1/article/view/482>. 

Acesso em: 30 out. 2018.  

VIEIRA, Carlos Henrique. A inteligência da cultura popular: uma etnografia da capoeira. 

Vitória: Leitura Fina, 2018.  

http://www.abpnrevista.org.br/revista/index.php/revistaabpn1/article/view/482

