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1º bimestre – Plano de desenvolvimento 

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

objetos de conhecimento e habilidades a serem trabalhados no 1º bimestre e sua disposição no Livro 

do Aluno, bem como sugerir práticas de sala de aula que contribuam para a aplicação da 

metodologia adotada.  

1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC 

Referência no 
material didático 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Capítulo 1  

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

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

(EF09HI02) Caracterizar e compreender os ciclos da história 
republicana até 1954. 

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

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

Capítulo 2  

A questão indígena durante a 
República (até 1964) 

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

Anarquismo e protagonismo 
feminino 

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

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

Capítulo 3  

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

(EF09HI02) Caracterizar e compreender os ciclos da história 
republicana até 1954. 

Primeira República e suas 
características  

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

A questão indígena durante a 
República (até 1964) 

(EF09HI07) Identificar e explicar, em meio a lógicas de inclusão e 
exclusão, as pautas dos povos indígenas, no contexto republicano 
(até 1964), e das populações afrodescendentes. 
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Capítulo 4 

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

(EF09HI02) Caracterizar e compreender os ciclos da história 
republicana até 1954. 

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

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

Anarquismo e protagonismo 
feminino 

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

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

 

2. Atividades recorrentes na sala de aula 

Para o educador, é desafiante participar do processo de formação de sujeitos dotados de 

pensamento crítico e autônomo, que dominem não apenas conteúdos, mas também sejam capazes 

de atuar como cidadãos conscientes de sua capacidade de promover mudanças. Ao mesmo tempo, é 

gratificante, pois os resultados podem ser profícuos. Contudo, esse desafio demanda tempo, estudo, 

atualização constante, criatividade e organização. O dia a dia em sala pode ser enriquecido com o 

uso de diferentes recursos e linguagens na abordagem dos conteúdos. As possibilidades e as 

estratégias para trabalhá-los e, junto com eles, habilidades e competências, são inúmeras: filmes, 

músicas, imagens (obras de arte, fotografias, quadrinhos etc.), notícias de jornais e revistas, mapas, 

debates, encenações etc. As Tecnologias da Informação e Comunicação, por exemplo, já caíram nas 

graças dessa geração, e, ainda que aqui não ignoremos os abismos sociais e culturais que marcam a 

realidade brasileira, também sabemos que boa parte da população de jovens, hoje, conhece e usa 

ferramentas tecnológicas. 

Assim, essas tecnologias devem ser consideradas pelos professores no dia a dia, sendo vistas 

como aliadas do ensino e, ainda, um auxílio no desenvolvimento profissional do docente. Elas 

envolvem os estudantes no processo, tornando-os ativos e não apenas ouvintes ou observadores, 

ajudam a motivá-los e possibilitam engajamento e estímulos para o aprendizado. 

Pensando o processo ensino-aprendizagem e o trabalho em sala de aula, precisamos 

considerar que as metas estabelecidas somente serão atingidas por meio de uma prática eficaz que 

se traduz no planejamento pedagógico. Ele indicará os objetivos a serem alcançados, conteúdos 

previstos, metodologias aplicadas e instrumentos de avaliação. Seja na modalidade semanal, 
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bimestral ou anual, o planejamento atua como um norte, indicando onde e como chegar. Sobre este, 

ainda é necessário afirmar que precisa ser flexível, considerando possibilidades de imprevistos ou 

interesses de aprofundamentos ou abordagens de conteúdos que obrigam o professor a rever 

ritmos, estratégias metodológicas e abordagens de conteúdos. 

 

3. Relação entre a prática didático-pedagógica e o 

desenvolvimento de habilidades 

A seguir, apresentamos algumas propostas de atividades e abordagens de conteúdos e as 

respectivas relações com as habilidades e as competências propostas na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) para o 1º bimestre. São sugestões que podem ser adaptadas à realidade de cada 

turma, considerando fatores socioeconômicos e culturais, a criatividade do professor e as 

necessidades de cada grupo. 

A atividade a seguir, por exemplo, está alinhada ao desenvolvimento das habilidades 

EF09HI01 e EF09HI02. 

Proposta de atividade: Novos símbolos e emblemas para uma nova forma de governo marcada 

por continuidades 

A intenção da proposta é discutir estratégias elaboradas pelos artífices do fato histórico 

analisado e a observação de elementos que denotavam e demarcavam muitas permanências e 

algumas mudanças. Com a alteração do regime político após a proclamação da República, havia 

urgência em substituir os símbolos e emblemas do país: uma nova bandeira, um novo hino e um 

novo herói. Mostre aos alunos as seguintes imagens, impressas ou projetadas: 

• Proclamação da República no Brazil. Charge da Revista Illustrada, nº 569, 1889, página 
8, disponível em: <http://memoria.bn.br/pdf/332747/per332747_1889_00569.pdf>. 
Acesso em: 8 nov. 2018. 

• Alegoria à proclamação da República e à partida da família imperial, 1889. Óleo sobre 
tela de autoria desconhecida, século XIX. Disponível em: 
<http://www.faap.br/destaques/constituicoes/07.html>. Acesso em: 8 nov. 2018.  

Instigue-os a observar detalhes das cenas. Chame a atenção para as referências ao 

passado – Coroa, simbolizando a monarquia, navios simbolizando a saída da família real –, as 

referências aos novos condutores da política, como os militares Deodoro da Fonseca e Floriano 

Peixoto, protagonistas do movimento que levou à proclamação da República no Brasil. 

Nas duas imagens selecionadas, há a presença de uma figura alegórica feminina para 

representar a República, assim como ocorreu na França. Informe aos estudantes que o barrete 

frígio (espécie de touca) era apresentado como um símbolo de liberdade. Destaque que a imagem 

http://memoria.bn.br/pdf/332747/per332747_1889_00569.pdf
http://www.faap.br/destaques/constituicoes/07.html
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feminina utilizada para representar a República não correspondia a nenhuma mulher efetivamente 

envolvida no processo.  

Na análise da segunda imagem, discuta a representação construída do povo. Ressalte a 

posição periférica em que esse grupo social é apresentado pelo artista, destacando o fato de que a 

queda do regime monárquico foi decidida longe das ruas. Nesse momento, vale a pena mencionar 

a frase do jurista e jornalista Aristides Lobo, à época: “O povo assistiu àquilo bestializado, atônito, 

sem conhecer o que significava”. Considere os significados dessas questões para discutir o 

exercício da cidadania entre os distintos grupos que compunham a sociedade da época. Estabeleça 

relações com o presente, considerando os variados grupos excluídos da posse de direitos básicos: 

alimentação, moradia, trabalho e saúde, entre outros. 

Posteriormente, apresente aos alunos a bandeira da Brasil imperial, o brasão da República 

e a atual bandeira do Brasil.  

Peça que os estudantes observem quais elementos são comuns a todos os símbolos. Sobre 

a bandeira imperial, chame a atenção para as permanências e as mudanças em relação à bandeira 

atual. Mencione, por exemplo, que as cores da bandeira imperial remetiam às cores dinásticas e o 

losango fazia referência às bandeiras do exército napoleônico. Com a proclamação da República, a 

estrutura e as cores foram mantidas, bem como acrescentado o lema positivista "Ordem e 

Progresso".  

Mostre aos alunos, também, as referências ao café e ao tabaco, tanto no brasão da 

República quanto na bandeira imperial, que indicavam a relevância desses elementos nos períodos 

em que esses símbolos foram criados. 

Analise com os alunos o Hino da Proclamação da República, cujo trecho “Liberdade! 

Liberdade! Abre as asas sobre nós!” é um dos mais conhecidos. Destaque a seguinte passagem, 

chamando a atenção para a ironia em relação ao fim da escravidão:  

Nós nem cremos que escravos outrora/ Tenha havido em tão nobre 

País/ Hoje o rubro lampejo da aurora/ Acha irmãos, não tiranos hostis/ Somos 

todos iguais! Ao futuro/ Saberemos, unidos, levar 

Nosso augusto estandarte que, puro,/ Brilha, ovante, da Pátria no 

altar!/ Liberdade! Liberdade!/ Abre as asas sobre nós/ Das lutas na 

tempestade/ Dá que ouçamos tua voz. 

Chame a atenção para a mudança em relação à figura de um personagem que represente 

o herói nacional. A imagem dos militares e intelectuais positivistas, condutores do processo de 

alteração do regime para a República, não reverberou positivamente entre a população. A saída 

foi encontrar uma figura que tivesse relação com os militares e aceitação popular, ligando várias 

dimensões da nação – Abolição e Independência. O personagem escolhido foi Tiradentes, único 

executado na Conjuração Mineira. Seu sonho de implantar a República o colocava em campo 
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distinto dos monarquistas, seu nome era exaltado por republicanos, e sua origem humilde oferecia 

chances de ter ressonância entre setores populares.  

Deve-se considerar que nem todos os envolvidos lutavam pela República ou, 

especialmente, eram a favor do fim da escravidão. Analise com os alunos uma imagem da obra 

Tiradentes esquartejado, de Pedro Américo, de 1893, pedindo que comentem a proposta do 

artista, na intenção de construção do mito em torno de Tiradentes: disposição do corpo 

esquartejado, lembrando o mapa do Brasil; o crucifixo, símbolo do cristianismo e a relação da 

imagem (e do “sacrifício”, martírio) de Tiradentes com a de Jesus. 

 

Com a proposta de atividade a seguir, as habilidades EF09HI03 e EF09HI09 poderão ser 

desenvolvidas.  

Proposta de atividade: Liberdade... e agora? 

O objetivo desta atividade é debater a situação dos negros após a proclamação da 

República, analisando, por um lado, a condição de marginalidade à qual foram submetidos e, por 

outro, a despeito de todas as barreiras culturais, sociais, ideológicas, econômicas, as iniciativas e 

as ações desse grupo para alterar a realidade e preservar sua cultura.  

Retome alguns conteúdos referentes à relação entre a queda da monarquia e as 

insatisfações de setores da elite cafeicultora, que passaram a defender e propor a República como 

o regime político mais adequado às suas expectativas. Relembre aos alunos que o tema da 

abolição da escravatura era apontado como um dos pontos de insatisfação. De forma ambígua, 

construíam representações da monarquia como símbolo do “atraso” e a República como o “novo”, 

mas queriam a manutenção do sistema escravocrata, usando o direito à propriedade como 

argumento. Em seguida, aponte os diversos mecanismos políticos, legais, ideológicos utilizados 

pelas elites políticas e econômicas para que o negro, ao conquistar a liberdade após a abolição, 

vivenciasse as dificuldades de inclusão e ascensão social.  

É fundamental sublinhar as formas de resistência e a ação dos negros na luta contra a 

escravidão, bem como as ações para alterar a condição de subalternidade imposta a eles também 

na República.  

A Frente Negra Brasileira (FNB), que começou a ser articulada em 1928 e foi oficializada 

em 1931, pode ser apresentada como uma das ações que evidenciam que grupos e movimentos 

formados e liderados por negros não ficaram passivos em relação às desigualdades impostas por 

governantes e segmentos sociais que dificultavam sua inserção na sociedade. Jornais como O 

Clarim da Alvorada, surgido em 1924, também foram instrumentos que davam visibilidade aos 

anseios da população afro-brasileira. 
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Estabeleça, com os alunos, relações entre essas questões e o presente, analisando as 

consequências da escravidão, como o racismo e a necessidade de políticas afirmativas, procurando 

desconstruir preconceitos e opiniões baseadas no senso comum. Pergunte aos alunos quais são as 

cicatrizes deixadas pela escravidão para a população brasileira.  

Para encerrar a discussão, entregue, impressa, a letra da música Haiti, de Caetano Veloso e 

Gilberto Gil. Peça aos estudantes que façam uma leitura silenciosa, marcando trechos que lhes 

chamaram a atenção. Em seguida, realizem uma leitura coletiva. Inicie perguntando-lhes o que 

sabem sobre o Haiti: localização geográfica, aspectos históricos, o que veem no noticiário. Em 

seguida, indague se eles entendem o significado do seguinte trecho: “Pense no Haiti, reze pelo 

Haiti/ O Haiti é aqui/ o Haiti não é aqui”.  

Aproveite para trazer dados da história desse país e sua especificidade no que se refere ao 

papel e ao protagonismo dos negros no processo de Independência e abolição da escravidão. 

Destaque, sempre que possível, aproximações e distanciamentos entre Brasil e Haiti no que se 

refere à colonização, à escravidão etc. 

Na análise da letra da música, ressalte, também, trechos nos quais os artistas fazem alusão 

a situações e fatos que permitem discutir questões étnicas e sociais. Se possível, reproduza a 

música em sala de aula. Ao final, peça que os alunos compartilhem suas impressões sobre essa 

análise.  

 

A próxima proposta de atividade auxilia no desenvolvimento das habilidades EF09HI01 e 

EF09HI02, por meio da elaboração de testes virtuais.  

Proposta de atividade: Criando testes virtuais 

Como forma de unir tecnologia ao conteúdo estudado, proponha à turma a realização de 

testes eletrônicos virtuais. Essa atividade exigirá habilidades de pesquisa, trabalho em conjunto, 

conhecimentos tecnológicos e criatividade.  

As ferramentas online disponíveis e possíveis para a realização de testes são diversas 

(como o ProProfs, em inglês, e os Formulários Google). Pesquise e explique aos alunos o uso 

dessas ferramentas.  

Mostre aos alunos temas que deverão compor as perguntas dos questionários. Sugerimos 

uma lista de temas presentes no capítulo 2 do Livro do Aluno, que devem constar entre as 

perguntas: 

• O café como base da economia e a influência dos cafeicultores na política.  

• O café e o desenvolvimento urbano na República oligárquica.  

• A terra e a política indigenista na Primeira República.  
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• A Primeira República e a questão do negro.  

• A política do café com leite. 

• Urbanização, industrialização e as manifestações políticas e sociais no início do século 
XX. 

A atividade a seguir propõe a elaboração de mapas conceituais atrelados ao 

desenvolvimento das habilidades EF09HI02, EF09HI05 e EF09HI09.  

Proposta de atividade: Lutas por direitos na Primeira República 

Inicie a aula perguntando aos alunos se eles concordam com a afirmação de que o 

brasileiro é um povo pacífico. Essa é uma das representações construídas para nos definir. Peça 

que justifiquem sua resposta.  

Relembre conteúdos anteriores que tratam de reações de grupos indígenas às invasões 

portuguesas e das revoltas coloniais e regenciais ocorridas em diferentes momentos e regiões do 

território brasileiro. Peça aos alunos que apontem os motivos que levaram à insurgência desses 

grupos contra os dominadores. 

Ao realizar a discussão e percebendo, a partir dos dados históricos, que a imagem de 

“povo pacífico” não expressa a realidade, indague: tal representação atende a quais interesses? 

Alguns movimentos sociais e políticos de contestação à ordem estabelecida ocorreram no 

campo e nas cidades durante a Primeira República. São eles:  

• Greve Geral de 1917  

• Cangaço 

• Canudos 

• Contestado 

• Revolta da Chibata 

• Revolta da Vacina 

• Tenentismo 

• Revolução de 1924 e Coluna Prestes. 

É importante destacar para os estudantes que a Guerra de Canudos e a Guerra do 

Contestado foram movimentos liderados por figuras messiânicas, que também contestavam a 

ordem estabelecida. 

Divida a classe em grupos e peça para cada grupo escolher um desses temas, que deverá 

ser estudado e apresentado à turma em forma de mapa conceitual. O assunto deverá ser lido, 

discutido, e seus principais pontos, levantados. Peça aos alunos que, ao analisarem o tema, 

tenham em vista a ideia de cidadania, que deverá aparecer no mapa conceitual.  
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Para a elaboração do mapa conceitual, os alunos deverão classificar e sintetizar conteúdos, 

além de compreender e hierarquizar conceitos analisados. A escolha do tema de cada grupo 

deverá ser feita por sorteio, mas o professor também pode permitir que os próprios grupos 

escolham os temas com os quais trabalharão. Como base, o aluno deverá utilizar o conteúdo do 

material didático e outras fontes que o professor deve indicar, como livros e artigos. 

No centro do papel no qual o mapa será elaborado, os alunos devem escrever, ou 

representar em forma de desenho, o tema central. As frases que comporão o mapa devem ser 

pensadas a fim de organizar os pontos de maneira sucinta e criativa, conectando as ideias centrais 

do assunto trabalhado.  

No momento da apresentação, lembre aos alunos de ressaltar a questão da cidadania 

relacionada ao tema pesquisado, com foco nos questionamentos e nas ações dos sujeitos e grupos 

que manifestaram insatisfações e incômodos pela ausência de alguns direitos – em alguns casos, 

direitos básicos, como terra, participação política, condições justa de trabalho etc.  

Concluída a atividade, incentive-os a elaborar, individualmente, mapas mentais. Os 

estudantes poderão verificar que essa é uma ferramenta muito apropriada para memorização de 

conteúdos e pode ser utilizada em todas as disciplinas. Exemplos de mapa conceitual podem ser 

consultados nos links: <https://br.pinterest.com/pin/64176363419224495/> e <http://historia-

em-atividades.blogspot.com/2012/09/mapa-conceitual-pre-historiapaleolitico.html>. Acessos em: 

8 nov. 2018. 

A próxima atividade sugere um trabalho de pesquisa e está relacionada ao desenvolvimento 

das habilidades EF09HI08 e EF09HI09.   

Proposta de atividade: Mulheres e a luta por direitos 

Inicie a atividade projetando, em sala de aula, imagens das personagens apresentadas a 

seguir. Procure avaliar quantas e quais os alunos já conhecem. Pergunte como eles imaginam a 

condição feminina no início do século XX. Que papéis e lugares ocupavam e desempenhavam? Que 

limites e barreiras enfrentavam? Envolviam-se em política? De que forma? Esclareça que a ação é 

mais abrangente do que se possa imaginar: escrever, participar de movimentos sociais e artísticos, 

por exemplo, também é atuar politicamente. Feitas essas perguntas iniciais e dadas as contribuições 

dos alunos, apresente a eles algumas mulheres que questionaram e enfrentaram preconceitos e 

limites estabelecidos a esse grupo, lutando para que seus direitos fossem ampliados. 

Sugira que os estudantes pesquisem a biografia e a luta dessas mulheres, ou outras que 

lutaram por seus direitos nas primeiras décadas do século XX. Podem ser pesquisadas, por 

exemplo, as personalidades relacionadas a seguir.  

Maria Lacerda de Moura - Escritora anarquista. Escreveu obras e em jornais contra as 

diversas formas de opressão – patriarcal e capitalista, sobre a emancipação feminina (liberdade, 

direitos reprodutivos, entre outros).  

https://br.pinterest.com/pin/64176363419224495/
http://historia-em-atividades.blogspot.com/2012/09/mapa-conceitual-pre-historiapaleolitico.html
http://historia-em-atividades.blogspot.com/2012/09/mapa-conceitual-pre-historiapaleolitico.html
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Lucília Rosa – Filha de alfaiate anarquista, foi feminista e atuou em movimentos políticos 

populares desde os anos 1930. Foi uma das primeiras vereadoras em Minas Gerais. Ousou e 

enfrentou preconceitos ao ligar as trompas, em 1939, depois de ter dois filhos. Essa operação 

somente era realizada na Europa. Foi presa duas vezes. 

Matilde Magrassi – Veio da Itália junto com seu companheiro Luigi Magrassi, para 

continuar no Brasil as atividades anarquistas que já realizava em seu país. Integrou grupos 

libertários e de teatro social, fundados por anarquistas, no Rio de Janeiro. Ajudou a fundar os 

jornais Novos Rumos (1905), Amigo do Povo e O Chapeleiro, publicados em São Paulo, em italiano 

e português. 

Elvira Boni – Começou a trabalhar aos 12 anos, como costureira. Nesses anos, a jornada de 

trabalho se iniciava às 8h e se estendia até as 19h, chegando até as 22h em algumas situações. 

Escreveu para jornais operários e anarquistas. Impulsionada pelo anarcossindicalismo, em 1919 

fundou, com 50 companheiras de profissão, a União das Costureiras, Chapeleiras e Classes Anexas, 

que funcionava na sede da União dos Alfaiates do Rio de Janeiro. A primeira iniciativa da 

associação das operárias e costureiras, ainda em 1919, foi deflagrar greve pelas 8 horas de 

trabalho. Muitas foram punidas com demissão sumária. Apesar das medidas repressoras, 

continuaram publicando manifestos que denunciavam as explorações às quais estavam expostas. 

Bertha Lutz – Bióloga, fundadora da FBPF (Federação Brasileira pelo Progresso Feminino). 

Usou sua influência social e política para organizar a luta de mulheres por direitos políticos e à 

educação. 

Patrícia Galvão – Poetisa, escritora, militante comunista, jornalista. Em 1930, escreveu a 

seção “A Mulher do Povo”, no jornal que editava junto com Oswald de Andrade, O Homem do 

Povo. Também escreveu Parque industrial, romance operário, onde denunciava os efeitos do 

sistema capitalista, especialmente sobre as mulheres operárias. Foi perseguida e presa várias 

vezes, ao longo do governo Vargas. 

Carlota Pereira de Queirós – Médica. Também enfrentou preconceitos de sua classe. 

Tornou-se a primeira deputada brasileira, colaborando para a elaboração da Constituição de 1934. 
 

A proposta de atividade a seguir trabalha com o desenvolvimento das habilidades EF09HI01 e 

EF09HI02 por meio da análise de charges.  

Proposta de atividade: Charges como crítica política 

Um dos grandes desafios ao trabalhar com a Era Vargas é levar os estudantes a entender a 

complexidade em torno da figura desse governante. Esta atividade procura, por meio de diferentes 

estratégias e linguagens, discutir e analisar fatos e instrumentos que contribuíram para formar 

representações díspares de Vargas. Torna-se fundamental levar os alunos a considerar, além da 

personalidade política desse governante, os contextos histórico e político sob os quais esteve no 
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poder; sua relação com o poder; as mudanças locais e globais ao longo das extensas e distintas fases 

de ocupação do cargo (1930-34: Provisório; 1934-1937: Constitucional; 1937-1945: Estado Novo; e 

1951-1954: Democrático). 

Por meio da análise de charges, propõe-se discutir a síntese produzida por artistas acerca da 

figura de Vargas. Com humor, senso crítico e ironia, artistas conciliam linguagem verbal e não verbal 

para se posicionarem politicamente. Esse gênero textual e imagético, presente em jornais, revistas, 

panfletos e meios eletrônicos, pode apresentar conteúdo político e social, tais como denúncias e 

críticas a respeito de diversas situações cotidianas. Entretanto, depende do leitor abstrair e extrair os 

elementos necessários para a compreensão das mensagens nelas presentes.  

Nesta atividade, caberá ao professor desenvolver uma análise das charges, dando 

direcionamentos para que os alunos compreendam os caminhos e os critérios do exercício de análise 

desse tipo de linguagem. Nesse sentido, vale a pena reforçar a importância do conhecimento de 

conteúdos para interpretá-las.  

Apresente aos alunos, impressa ou projetada, a charge intitulada “À vontade do freguês”, do 

cartunista Belmonte, na qual são apresentadas possibilidades de análises sobre três diferentes 

momentos de Vargas no poder. Proponha algumas perguntas à turma: Quem estava no poder antes 

da chegada de Vargas à presidência? Quais eram as insatisfações populares no período da campanha 

política de Vargas? Qual o significado do título da charge?  

Debata com os alunos as diferentes versões de Vargas apresentadas na charge. Chame a 

atenção para as vestimentas e as falas apresentadas e seus significados: sobre o período de 1931, trate, 

por exemplo, das relações de Vargas com o tenentismo, a Revolução de 1930 e a insatisfação da velha 

oligarquia, que gerou o Movimento de 1932. Sobre a representação de Vargas associada a 1935, 

debata, por exemplo, a polarização política daquele momento nos planos local e global, bem como as 

estratégias de Vargas para lidar com essa situação; no caso da figura relacionada a 1937, peça que os 

alunos observem o símbolo do movimento integralista, comentando a instabilidade política do período 

e o uso de recursos como a propaganda e a censura, por Vargas, para se manter no poder. Por fim, 

pergunte aos alunos se, por meio da charge, é possível vislumbrar a posição política do artista em 

relação ao governo. Se desejar, peça que os alunos analisem outras charges do período. 

Tendo realizado a análise coletiva, desafie os alunos a desenvolver interpretações de 

elementos imagéticos, usando outras representações elaboradas por artistas. Aqui, sugerimos outra, 

do cartunista Chico Caruso (disponível em: 

<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?pagina=espaco%2Fvisualizar_aula&aul

a=53103&secao=espaco&request_locale=es>, imagem 5, acesso em: 8 nov. 2018), que representou 

as fases, dando destaque para etapas não exploradas na charge de Belmonte: o período de 1945, 

quando Vargas foi obrigado a renunciar e se recolheu, no Rio Grande do Sul (já prevendo e desejando 

voltar “nos braços do povo”), e o seu ato final, “saindo da vida para entrar na História”. Lembre-os de 

direcionar o olhar para diferentes aspectos: roupas, expressões faciais e corporais; objetos e 

símbolos presentes, frases etc. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?pagina=espaco%2Fvisualizar_aula&aula=53103&secao=espaco&request_locale=es
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?pagina=espaco%2Fvisualizar_aula&aula=53103&secao=espaco&request_locale=es
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Você poderá propor que busquem outras charges – há muitas disponíveis na internet – 

possíveis de analisar e realizar uma síntese da Era Vargas. 

 

A atividade a seguir permite o desenvolvimento das habilidades EF09HI01, EF09HI02, 

EF09HI06 e EF09HI09, por meio da análise de letras de músicas.  

Proposta de atividade: Malandro ou trabalhador? 

Ao conquistar a imagem de “pai dos trabalhadores”, Getúlio Vargas fez uso de diferentes 

instrumentos para se apresentar dessa forma, como discursos no rádio. O trabalho, ou a ideologia 

trabalhista, foi um dos mecanismos de integração das massas na política.  

Na apresentação do tema e da atividade, destaque para os alunos os elementos do 

cotidiano, dos cenários social e político do período. As cidades cresciam; planos modernizadores, 

urbanização e industrialização eram colocados em prática, sem a efetiva compreensão das 

necessidades das classes menos favorecidas economicamente. Na elaboração dos projetos 

urbanísticos (o caso do Rio de Janeiro é o mais emblemático), a população pobre era empurrada 

para os morros e as regiões periféricas.  

Traga para sala de aula imagens que representem o brasileiro como “malandro”, por 

exemplo, o personagem Zé Carioca, discutindo o contexto do surgimento dessa representação. O 

malandro seria uma figura avessa ao trabalho e amante da diversão, relacionado, por exemplo, ao 

morro e ao samba. 

Durante as primeiras décadas do século XX, o samba já havia arrebatado as ruas e o 

Carnaval fazia a alegria das multidões, mas o ritmo não era aceito pela classe média, nem tocava 

no rádio. Nesse contexto, a figura do malandro passa a povoar o imaginário social. Fortalece-se, 

principalmente, pela crescente penetração do samba carioca, um dos símbolos de resistência da 

cultura negra, tornando-se uma espécie de símbolo do brasileiro. Essa figura e o que ela 

representava iam de encontro à ideologia do trabalhismo do regime.  

Aqui, procuraremos analisar as estratégias usadas pelo governo Vargas para elaborar a 

ideologia do trabalhismo, buscando desconstruir a imagem do “malandro” e da “malandragem”. É 

importante ter em vista que, na concretização do Estado Novo, havia a necessidade de forjar a 

ideia da formação de um “homem novo” e “trabalhador”. Para tanto, o Departamento de 

Imprensa e Propaganda (DIP) atuou em duas frentes: por um lado, encomendando músicas e 

promovendo artistas que enaltecessem o trabalho e condenassem a malandragem, apresentada 

como obstáculo para o desenvolvimento do país. Por outro lado, censurando produções culturais e 

artísticas que insistiam na apologia do “malandro” e da boemia. 

Reproduza para os alunos a música Lenço no pescoço, de Wilson Batista, que enaltece a 

malandragem. Projete e analise a letra da música em sala de aula, durante sua reprodução.  
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Posteriormente, reproduza a música Rapaz folgado, de Noel Rosa, que critica a figura do 

malandro, em uma resposta à música de Wilson Batista. 

Alguns anos mais tarde, em 1940, Wilson Batista, juntamente com Ataulfo Alves, compôs o 

samba O bonde de São Januário. Em alguns trechos da música, a malandragem é exaltada. 

Entretanto, a composição foi censurada, e sua letra precisou ser modificada de acordo com 

direcionamentos do DIP, para que o trabalho fosse exaltado. A letra original dizia, por exemplo: “O 

bonde de São Januário/ leva mais um sócio otário/ só eu não vou trabalhar”. Com a mudança, 

ficou da seguinte forma: “O bonde de São Januário leva mais um operário/ Sou eu que vou 

trabalhar”.  

Se desejar, compare as duas versões da música. Incentive os alunos a pesquisar outras 

manifestações artísticas e outros artistas que sofreram censura por parte do DIP durante o Estado 

Novo.  

Nesta atividade, procure conectar passado e presente. Discuta com os estudantes a 

situação dos trabalhadores na atualidade, a partir de itens como: desemprego, direitos 

trabalhistas, novas modalidades e de relações de trabalho, a informalidade, a flexibilização das leis 

trabalhistas etc. 

 

A próxima proposta de atividade busca promover o desenvolvimento das habilidades 

EF09HI05 e EF09HI09, por meio de um júri simulado desenvolvido pelos alunos.  

Proposta de atividade: Júri sobre Vargas 

A habilidade política de Vargas para manipular grupos e situações a seu favor é motivo de 

intenso debate até hoje. Nos dias atuais, ainda prevalecem diferentes versões do mesmo 

personagem: “ditador”, “pai dos pobres”, “pai dos trabalhadores”, “demagogo”, entre outras.  

Nesta atividade, é proposto um júri simulado que pode enriquecer a aula e trazer 

aprendizados relacionados a outros aspectos: trabalho de pesquisa; estratégia e lógica na 

argumentação; saber ouvir diferentes argumentos para considerá-los e/ou refutá-los 

respeitosamente; desenvolvimento da retórica. Será necessário, para o desenvolvimento da 

proposta, pesquisar sobre as figuras necessárias num julgamento: advogado de defesa, acusação, 

juiz; como são organizadas as falas (réplicas, tréplicas etc.); termos próprios nas relações entre os 

pares e na argumentação. 

Inicialmente, indique aos alunos que se reúnam em grupos, fazendo um levantamento dos 

prós e contras das ações de Vargas enquanto esteve no poder. Deixe clara a imprescindibilidade 

de não improvisar. Todas as falas, argumentos e “provas” devem ser organizados de forma 

sistemática. Independentemente de fazer a acusação ou a defesa, as partes deverão conhecer 

sobre todo o assunto, a fim de poderem problematizar a fala de seu interlocutor, refutando e 

desconstruindo os argumentos apresentados. 
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Deve ser criado um cenário que seja o mais próximo de um tribunal de júri, alertando para 

o comportamento esperado para todos os personagens – inclusive de quem acompanha, como 

ouvinte, o processo. 

Oriente-os a levantar informações sobre o período e o governante em questão. 

Pontos positivos: incentivo à indústria nacional, criação de estatais; criação do Ministério 

da Educação; direitos trabalhistas: aposentadoria, pensão, regulamentação trabalho do menor e 

das mulheres, reconhecimento do Estado pelo direito de organização; voto feminino etc. Destaque 

a perspicácia de Vargas ao tentar reunir demandas reprimidas há muitas décadas e pela forma 

como mudou a relação entre governantes e o povo.  

Pontos negativos: autoritarismo, com medidas como o fechamento do Congresso; prisão e 

exílio de opositores; censura; manipulação de imagens e informações; utilização do DIP como 

instrumento de coerção social; Lei de Segurança Nacional etc. 

A proposta de atividade a seguir está atrelada ao desenvolvimento da habilidade EF09HI02 

por meio da análise de fontes textuais.  

Proposta de atividade: “Entrar para a História” 

A carta-testamento de Getúlio Vargas é um documento direcionado ao povo brasileiro, 

escrito pelo governante momentos antes de seu suicídio, em 24 de agosto de 1954. 

Possivelmente, esse é um dos documentos mais populares da história do Brasil, e muito rico para 

discutir os governos Vargas, as questões políticas e econômicas e, especialmente, a habilidade 

política do presidente e sua relação com o poder, até mesmo na hora da morte. 

Imprima algumas cópias do documento na íntegra (ou, se possível, permita que os alunos o 

consultem na internet) e faça com eles uma leitura atenciosa, enfatizando os trechos em que Vargas:  

• destaca diferentes fases de seu governo;  

• constrói oposições entre ele como “defensor do povo” versus seus opositores como 
“inimigos do povo”;  

• refere-se aos seus feitos como político nacionalista; 

• apresenta-se como perseguido, mártir, pai dos pobres, pai dos trabalhadores;  

• sugere a saída para enfrentar os “inimigos do povo”. 

Comente, mais uma vez, aspectos da personalidade política de Vargas. Destaque os 

desdobramentos do ato da morte e a publicidade do documento. Destaque as reações nas ruas, o 

desfecho nas eleições e na economia do país. 

Se desejar, analise, também, uma versão da carta-testamento de Vargas em cordel, por 

Raimundo Santa Helena, disponível em: <http://cordel.edel.univ-poitiers.fr/items/show/380>. 

Acesso em: 8 nov. 2018.  

http://cordel.edel.univ-poitiers.fr/items/show/380
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Nos anos finais do Ensino Fundamental, a disciplina de História pretende ampliar a percepção 

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

explicam o mundo que o cerca. Dessa forma, a retomada de conhecimentos se dá conforme novos 

conteúdos são conectados ao saber prévio do aluno, criando um movimento espiral ascendente no 

processo de ensino-aprendizagem. 

A amplitude que o aluno ganha nessa perspectiva de aprendizagem caminha também para a 

compreensão da diversidade religiosa, cultural e étnica, a fim de alicerçar nos estudantes atitudes 

respeitosas em relação à humanidade e ao meio ambiente. 

Para isso, devem ser utilizados os seguintes procedimentos:  

Identificação 

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

diferenças entre processos históricos, fatos e documentos desperta nos alunos o entendimento dos 

problemas e das questões do passado, além de permitir diferenciar tais acontecimentos daqueles 

que marcam o tempo presente. 

Tendo isso em vista, os alunos vão se familiarizando com o exercício de olhar para o objeto 

de conhecimento tendo como foco estabelecer relações com o que já foi estudado anteriormente e, 

também, com o conhecimento prévio adquirido fora do ambiente escolar. 

Comparação 

A comparação no ensino de História serve para estabelecer pontes entre os diferentes 

processos e tempos históricos, observando como os povos se movimentaram e agiram diante das 

mudanças. A comparação unida à identificação, descrita anteriormente, ajuda a iniciar o trabalho de 

ensino dos objetos de conhecimento. 

Contextualização 

A contextualização no ensino de História implica orientar os alunos a não cometer 

anacronismos em suas análises. Para isso, o professor deve utilizar as habilidades de comparação e 

identificação para contextualizar, no tempo e no espaço, os objetos de ensino propostos para o 

bimestre. Buscar entender o processo e não apenas identificar os fatos é importante para o efetivo 

ensino de História. 

Interpretação 

Como já mencionado, as habilidades aqui elencadas não caminham isoladamente para a 

construção de práticas de ensino. Elas sempre são mobilizadas conjuntamente ou de forma 

sequencial para que os alunos desenvolvam as competências esperadas.  
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A interpretação não abrange apenas o entendimento, mas a atribuição de significados ao 

documento ou texto que está sendo analisado, por meio da identificação, comparação e 

contextualização. A habilidade de interpretação se aprofunda conforme o aluno adquire repertório e 

consegue relacionar os objetos de conhecimento vistos. 

Análise 

No processo de análise, espera-se que o aluno consiga questionar a escrita da história e se 

posicionar criticamente diante das observações e metodologias utilizadas para a construção do texto 

historiográfico. O que se objetiva com isso é o desenvolvimento de uma postura que torne os 

estudantes cidadãos críticos.  

Pesquisa 

O acesso às mais variadas fontes de informação por meio de aparelhos celulares móveis, 

notebooks, tablets e computadores, por exemplo, tem se ampliado. Por isso, mais do que nunca, 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 livros de gêneros diferentes, filmes, relatos de familiares, 

vizinhos e colegas, observação do ambiente em que os estudantes vivem, visitas a museus e acervos. 

Além disso, conduzir o aluno para atuar como pesquisador contribui para a elaboração da 

autonomia e reflexão crítica a respeito das variadas 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 e na formulação das atividades. Para isso, propor atividades que mobilizem 

esses conhecimentos é algo frutífero para realizar uma boa avaliação do processo de ensino-

aprendizagem. Esse diagnóstico pode ser feito por meio de um levantamento oral ou escrito, por 

meio de questionário, desenho ou produção de texto. 

Registro e sistematização de informações  

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

condução do processo de ensino-aprendizagem. Esse registro pode se dar de forma coletiva e 

individual, por meio de provas objetivas ou produção de texto de vários gêneros (resenha, resumo, 

lista, tabela, narrativa, história em quadrinhos, desenho etc.). 
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O registro também pode servir como autoavaliação para que os alunos percebam os pontos a 

melhorar em seu processo de aprendizagem e, assim, se comprometam 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 diretamente com a Geografia e 

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 frutos do processo de 

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

estudada, que são fontes primárias, possibilita ao aluno entrar em contato com a linguagem e o 

discurso utilizado no momento de produção do documento, podendo, dessa forma, visualizar, sem a 

mediação de um texto didático, o que o professor deseja apresentar como 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 formaram 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 recaia apenas sobre a linguagem verbal. É preciso 

desenvolver a análise de imagens, buscando não somente elementos que podem ser vistos nelas, 

mas o que está por trás da cena representada. 

Se articulado com a disciplina de Arte, o trabalho com a iconografia pode ser ainda mais 

enriquecido, já que as disciplinas se apropriam desses objetos de formas distintas, 

instrumentalizando o aluno para analisar esses documentos com diferentes recursos teóricos. 

Apresentações e exposições 

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

bimestre promovem situações para que eles exercitem o olhar e o respeito pelo outro; valorizam o 

conhecimento e o esforço dedicados pelos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem; e, 

quando apresentados a outras turmas, inclusive de outros anos escolares ou à comunidade externa, 

estimulam a relação entre os alunos elaboradores do trabalho e a comunidade escolar. 

Além disso, quando o aluno é ator participativo da produção e organização dessas atividades, 

ele desenvolve autonomia e habilidades sociais que contribuem para um aprendizado significativo. 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

1º bimestre – Plano de desenvolvimento 

4. Gestão da sala de aula 

Falar sobre gestão da sala de aula requer tecer considerações acerca de aspectos peculiares 

relacionados ao perfil dos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental. Uma série de mudanças e 

escolhas faz parte do universo desse grupo, como a ansiedade pela chegada ao Ensino Médio.   

Esses aspectos não devem ser negligenciados, e os profissionais envolvidos no contexto 

escolar precisam ter habilidades para trabalhar com demandas e exigências específicas, extraindo 

dos alunos o melhor que eles forem capazes de dar. Sobre o professor costumam recair grandes 

desafios e responsabilidades, pois, na escola, ele está em contato mais próximo e direto com os 

alunos. A ele cabe se municiar do aparato pedagógico, didático e demais elementos de sua formação 

acadêmica e profissional para o cumprimento dos objetivos propostos.  

Assumir que a escolha pela profissão o colocou frente à tarefa de ser mediador na 

construção do conhecimento implica lidar com sentimentos ambíguos e tarefas desafiadoras. Entre 

os desafios, estão a disposição para perseguir os objetivos propostos, o domínio de conhecimentos 

relacionados ao processo ensino-aprendizagem, a organização do tempo, a criatividade, a renovação 

constante de metodologias e práticas pedagógicas. Mas não se atinge isso num piscar de olhos, e, ao 

contribuir para o processo de formação do aluno, o professor também se constrói como educador. 

A seguir, são elencadas orientações que podem contribuir para a gestão da sala de aula: 

• Transforme em prática profissional a compreensão de que o professor está na sala de 
aula como um mediador da construção do conhecimento. Sendo assim, cabe a ele 
entender que o aluno detém saberes e experiências que precisam ser considerados. Cabe 
ao professor proporcionar condições para estimular o aluno a continuar buscando sua 
formação e conhecimento, entendendo que esse processo não se finda.  

• É necessário entender que o educador terá o respeito do aluno não pelo lugar ou pela 
função que ocupa. Ele será construído e conquistado a partir do domínio de conteúdos e 
do relacionamento interpessoal, que deve ser baseado no respeito mútuo. 

• Procure desenvolver uma gestão democrática. Incentive-os a ouvir, refletir sobre os 
pontos de vistas discordantes e, ao se posicionarem, que o façam de forma respeitosa.  

• Busque trabalhar os conteúdos aprimorando-os para uma linguagem atual e atrativa. 
Incluir a tecnologia em sala de aula é desafiador, mas os resultados mostrarão que ela 
pode ser uma grande aliada do professor e do aluno.  

• Entendendo que a prática pedagógica é também um processo em formação, sujeita a 
questionamentos e reformulações e aplicando a lógica da gestão democrática, ouse 
permitir que seus alunos avaliem sua didática e as metodologias aplicadas nas aulas de 
História. Experimente reuniões bimestrais ou ao fim de cada semestre. Nelas, os alunos 
poderão se posicionar, de forma escrita ou verbal, sobre as aulas. A estratégia utilizada 
pode ser “eu elogio”, “eu critico” e “eu sugiro”. Esse mesmo exercício pode ser aplicado 
para pensar as relações entre eles e em relação à escola, como um todo. Num exercício 
de prática cidadã, aprenderão que, ao desejarem melhorias, precisam considerar o que é 
bom, o que não tem funcionado e pode melhorar, além de apontar soluções. 
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5. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

O grupo etário que forma o 9º ano do Ensino Fundamental ainda requer, por parte da família 

e da escola, um acompanhamento próximo. Um equilíbrio entre o incentivo à autonomia e 

supervisão constante costuma trazer resultados positivos. Afinal, esse grupo ainda precisa de 

orientações e auxílios no desenvolvimento acadêmico e pessoal, vindos da família e do círculo 

escolar. 

Alguns dos itens a seguir dialogam com as indicações do item anterior deste Plano de 

Desenvolvimento. Entendemos que a forma pela qual se administram situações e o conteúdo em sala 

de aula pode ser percebida no aprendizado dos estudantes. A seguir, são sugeridas práticas que 

podem ser aplicadas no processo de aprendizagem: 

• Tanto nas relações quanto nas avaliações, o senso de justiça deve ser bastante acurado. 

• As tarefas de casa servem para reforçar conteúdos, desenvolver o espírito de pesquisa e 
a busca contínua pelo conhecimento. Faça correções coletivas, passando pelas dúvidas 
mais recorrentes.  

• Mostre-se interessado pelos progressos no aprendizado de seus alunos. Pense e avalie-os 
a partir de sua individualidade, com a compreensão de que, num grupo heterogêneo, 
aprenderão em ritmos e formas diferenciadas. Em determinadas atividades, não exija 
nem avalie aquele que tem mais dificuldades em determinada tarefa com os mesmos 
critérios e exigências com os quais avaliará aqueles que se destacam a partir dos padrões 
usuais de aprendizagem. 

• Um elogio é uma das formas mais eficazes de estimular o aluno na obtenção de 
resultados, podendo fazer grande diferença na percepção de si. Isso funciona para todos, 
mas principalmente para o aluno que aprende mais lentamente. Para ele, o ato do 
incentivo torna-se ainda mais relevante.  

• Motive os alunos a estabelecer metas de estudo e de vida e persegui-las. Quanto mais 
cedo incorporarem a ideia de que o conhecimento é construído a partir de disciplina, 
gosto pela investigação e interlocuções intelectuais, mais rápido poderão experimentar 
os resultados dessa conquista, de acordo com as possibilidades que dispõem para isso. 

• No que se refere à avaliação, procure utilizar instrumentos diversificados. Aconselha-se 
que sejam, no mínimo, três instrumentos, distribuídos em formatos individuais e em 
grupo. 

• Incentive os alunos a se aprofundar nos conteúdos trabalhados em sala de aula e a expor 
suas dúvidas. 

• Finalmente, leve-os a incorporar a ideia de que o conhecimento é um processo contínuo, 
que não se encerra e deve ser valorizado por todos que se propõem a alcançar objetivos 
e metas pessoais, acadêmicas e profissionais. 
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6. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para 

apresentar aos estudantes 

Dossiê A Era Vargas: dos anos 20 a 1945. FGV CPDOC. Disponível em: 

<https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/apresentacao>. Acesso 

em: 3 nov. 2018.  

Documentário Maria Lacerda de Moura – Trajetória de uma rebelde. Ana Lúcia 

Ferraz e Míriam Moreira Leite, Brasil, 2003.  

Greve geral de 1917. Atlas Histórico do Brasil. FGV CPDOC. Disponível em: 

<https://atlas.fgv.br/verbetes/greve-geral-de-1917>. Acesso em: 3 nov. 2018.  

 

  

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/apresentacao
https://atlas.fgv.br/verbetes/greve-geral-de-1917
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7. Projeto Integrador 

Título: Responsabilidades de cidadão 

Tema O exercício da cidadania.   

Problema central 
enfrentado 

Levar os alunos a assumir responsabilidades como cidadãos, vendo-se como agentes de 
mudanças, iniciando pelo espaço escolar. 

Produto final 
Fundação de um grêmio estudantil e realização de uma ação coletiva pela melhoria do espaço 
escolar.  

 

Justificativa 

Os conteúdos presentes no Livro do Aluno destacam diversas relações de poder da História 

Contemporânea, considerando as ações dos governantes e, em contrapartida, as reações dos 

cidadãos a essas medidas. A força e a relevância da política na vida de todos nós e o entendimento 

de que somos todos responsáveis pelas mudanças que desejamos serão os motores que justificarão a 

proposta deste Projeto Integrador: a fundação de um grêmio estudantil. 

A proposta contribui para estabelecer conexões entre essa faixa etária e a política em sentido 

amplo (e não necessariamente a política partidária). Assim como as representações de turma, os 

grêmios estudantis podem proporcionar condições para que os estudantes desenvolvam o senso de 

equipe e entendam o valor de uma gestão democrática. Desse modo, é possível aprimorar os 

conceitos de responsabilidade e de coletividade e aprender a buscar soluções para diversos 

problemas. A fim de prepará-los para o pleno exercício da cidadania, é preciso oferecer 

oportunidades para se manifestar, criar, participar, expondo o desejo de produzir transformações no 

contexto em que vivem. Este Projeto Integrador tem como foco:  

• Levar os alunos a desenvolver atitudes e habilidade de liderança, interesse pelo exercício 
da atividade social, espírito de organização e respeito às opiniões.  

• Contribuir para a formação de cidadãos participativos das questões que envolvem os 
rumos da comunidade escolar e da sociedade. 

• Desenvolver a empatia e o diálogo como atitudes necessárias ao exercício da cidadania.  

• Contribuir para a formação de sujeitos com pensamento autônomo e interessados em 
mobilizar-se para melhorar seu contexto social.  

• Participar, de forma coletiva e dinâmica, do processo de criação do grêmio estudantil, 
estabelecendo os diálogos necessários entre toda a comunidade escolar. 

• Mobilizar os grupos a se organizar com o intuito de fundar um grêmio estudantil na 
escola, sob a liderança dos alunos do 9º ano. 

• Elaborar o estatuto e as atividades que regerão o grêmio estudantil da escola. 
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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. 

• 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 conhecimento 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. 

• Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar 
e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os 
direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito 
local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, 
dos outros e do planeta. 

• 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. 

• Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência 
e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, 
inclusivos, sustentáveis e solidários. 

 

Objetivos 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

História 

Os protagonismos da 
sociedade civil e as 
alterações da sociedade 
brasileira 

(EF09HI24) Analisar as transformações políticas, econômicas, 
sociais e culturais de 1989 aos 
dias atuais, identificando questões prioritárias para a promoção 
da cidadania e dos valores democráticos. 

Arte Processos de criação 

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

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 
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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. 

Participação em discussões 
orais de temas controversos 
de interesse da turma e/ou 
de relevância social 

(EF69LP13) Engajar-se e contribuir com a busca de conclusões 
comuns relativas a problemas, temas ou questões polêmicas de 
interesse da turma e/ou de relevância social. 
(EF69LP15) Apresentar argumentos e contra-argumentos 
coerentes, respeitando os turnos de fala, na participação em 
discussões sobre temas controversos e/ou polêmicos. 

 

Duração 

A proposta apresentada neste projeto contempla um bimestre. Propusemos a criação de um 

grêmio estudantil liderado pelos alunos do 9º ano, que deve atuar desde o primeiro bimestre do ano 

letivo e dará sequência às atividades ao longo de todo o ano. Comumente, as chapas são montadas 

com alunos de diferentes séries, e são apresentadas as propostas, ocorrendo eleições. Aqui, a 

proposta é que todo o 9º ano tome a iniciativa de dirigir o grêmio. No caso de escolas com várias 

turmas no 9º ano, a proposta pode ser realizada considerando a formação de chapas com alunos das 

diferentes turmas, a fim de que a chapa vencedora tenha representantes de todas as classes da 

última série do Ensino Fundamental II. 

A existência e a atuação do grêmio estudantil podem estabelecer conexões entre os 

adolescentes e a política pertinente à comunidade escolar. Os projetos desenvolvidos pela 

representação estudantil podem trazer benefícios que se estendem para o ambiente de sala de aula 

e exteriores ao contexto escolar. Essa prática pode ajudá-los a criar a concepção e a consciência de 

que podem oferecer sugestões de melhorias nos mais diversos espaços. A proposta também costuma 

proporcionar condições para que os estudantes desenvolvam responsabilidades, respeitem e 

valorizem o diálogo e a negociação (com os pares e com instâncias de poder), entendam a relevância 

da organização, o cumprimento de normas e prazos e o trabalho em coletividade. Todos esses 

fatores estão atrelados ao exercício da cidadania.  

 

Material necessário 

Para o desenvolvimento do Projeto Integrador, serão necessários os seguintes materiais: 

folhas ou cadernos para o esboço das propostas (artes e atividades), lápis de cor, lápis grafite, 

borracha, tintas, como guache, e demais materiais a serem definidos pelo professor de Arte no 

momento da pintura do mural que representará valores e ideias dos alunos. 
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Perfil do professor coordenador do projeto 

Caberá ao professor de História a coordenação do projeto. Também é indicada a participação 

de professores de Língua Portuguesa e Arte. O professor coordenador deverá ter a preocupação de, 

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

que participarão do desenvolvimento do projeto.  

Reúna-se, inicialmente, com o grupo escolhido e apresente a proposta, abrindo espaço para 

sugestões e aprimoramentos. 

 

Desenvolvimento 

A proposta pedagógica do Projeto Integrador visa permitir ao aluno uma aprendizagem ativa, 

de modo que desenvolva o trabalho em equipe, o pensamento crítico, cultive habilidades de 

resolução de conflitos e se torne protagonista no processo de ensino-aprendizagem. Desse modo, 

sublinhamos que as atividades e os temas aqui propostos são sugestões de um ponto de partida. 

Podem e devem ser alterados, de acordo com as perspectivas do professor e da turma, com os 

interesses e conhecimentos trazidos e compartilhados e conforme as possibilidades de realização em 

cada realidade.  

Etapa 1 – Apresentação da proposta 

O momento de apresentar uma proposta é fundamental para alcançar a adesão dos 

envolvidos. Neste caso, professores, membros da direção que atuarão como coparticipantes do 

projeto e alunos devem, na medida do possível, fazer parte desse momento. É relevante destacar a 

função de um grêmio estudantil na comunidade escolar. Ele é o órgão de representação dos 

estudantes. Por meio dele, os alunos podem apresentar propostas, sugestões de atividades ao longo 

do ano, solicitar melhorias no ambiente da escola, desenvolver projetos sociais, culturais e artísticos, 

entre outros. 

Explique que a agremiação tem como propósito o exercício de uma série de habilidades e 

competências que poderão ser utilizadas na escola e fora dela, no presente e futuramente. Explique 

acerca do nível de autonomia que os alunos terão, indicando que as propostas devem ser reunidas, 

debatidas pelo grupo e, depois, apresentadas e submetidas à direção, que deverá analisá-las.  

Esta é a hora de municiar os envolvidos no projeto com dados e informações sobre a 

temática. Apresente nessa primeira reunião experiências positivas realizadas por agremiações 

escolares, apontando ganhos que o grupo, a escola e a comunidade escolar obtiveram a partir de 

ações realizadas por essa entidade. 
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Etapa 2 – Elaboração do estatuto 

O momento da elaboração do estatuto que regerá a agremiação é importante para todos os 

envolvidos. Será fundamental a participação conjunta de um membro da direção da escola, 

acompanhando e opinando nas decisões do professor coordenador do projeto e do professor de 

Língua Portuguesa, orientando a elaboração do texto. 

É importante deixar claro que a equipe será definida anualmente, por meio de eleições. Aqui, 

estamos considerando uma realidade escolar que vá até o Ensino Fundamental II. Serão realizadas 

por meio de voto dos estudantes, e a chapa vencedora trabalhará diretamente e em sintonia com a 

direção e a coordenação. O número de membros e os cargos variam de acordo com a escola.  

Etapa 3 – Divisão e responsabilidades e das equipes 

Grupo 1: Equipe da Direção – Grupo que atuará em parceria com todas as demais equipes, 

coordenando e estabelecendo o diálogo entre as partes. Aos membros, caberá direcionar 

reclamações, demandas e orientações entre direção e comunidade discente no sentido de obter 

melhorias no ambiente da escola; coparticipação na organização de atividades que envolvam 

interesses dos alunos (convites a profissionais para palestras na escola, por exemplo). Esse grupo 

atuará em parceria com todas as demais equipes. 

Grupo 2: Equipe Ecológica – Grupo que promoverá ações e projetos ecológicos que 

proponham melhorias em termos de comportamentos e práticas e considerem mudanças de hábitos 

voltados à preservação do meio ambiente, em casa, na escola e em outros espaços de convivência. 

Grupo 3: Equipe Social – Responsável pela organização de atividades sociais e recreativas e 

pela mobilização para coleta e doações de brinquedos e kits de higiene pessoal a quem necessite 

deles. 

Grupo 4: Equipe Artística – Responsável pela organização e pela mobilização de 

programações envolvendo manifestações artísticas e culturais na escola e excursões para locais fora 

da escola. 

Grupo 5: Equipe de Formatura – Equipe que estabelecerá a conexão entre a direção e os 

formandos, propondo sugestões relacionadas ao evento (evento da formatura – custos, 

programação etc.; viagem – se houver). 

Etapa 4 – Finalização do estatuto 

Redação final, discussão do resultado apresentado e aprovação do estatuto, em parceria com 

o professor de Língua Portuguesa. Apresentação das propostas para ações de cada equipe ao longo 

do ano. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

1º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Etapa 5 – Divulgação  

Junto com um membro da direção, a equipe da direção do grêmio deverá passar pelas salas 

de aula da escola comunicando a formação do grêmio, seus objetivos, propostas e projetos para a 

escola no ano corrente. 

Etapa 6 – Elaboração e divulgação do logo 

A equipe artística deverá apresentar e elaborar a proposta do logo do grêmio, registrada 

pelos alunos em uma parede da escola ou em um cartaz ou uma faixa. O logo deverá representar 

valores e ideias do grupo.  

Etapa 7 – Apresentação das equipes e atividades 

Nesta etapa, deverão ser apresentadas as propostas de todas as equipes para a turma e o 

cronograma para das atividades. 

Etapa 8 – Apresentação do mural/faixa/cartaz com o logo do grêmio 

Nesta etapa, o logo do grêmio deve ser apresentado à comunidade escolar, com seu 

significado explicado. O intuito é criar interesse por parte das demais séries para que deem 

prosseguimento ao que está sendo construído. Nessa ocasião, as demais equipes deverão apresentar 

as propostas de ações para os meses seguintes. 

 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação das aprendizagens deve ser contínua e formativa. O aluno precisa refletir sobre a 

importância da posse de conhecimento, do desenvolvimento de habilidades e competências, propor 

questionamentos a si e aos demais agentes do processo ensino-aprendizagem. Desse modo, a 

avaliação não deve ocorrer somente na etapa final do projeto, mas no transcurso do 

desenvolvimento das atividades.  

Proponha atividades diversificadas, entre elas, questões abertas, que sugiram a produção de 

análises, discussões e reflexões mais profundas. Estimule os alunos a se posicionar, a produzir 

relatórios, indicando que emitam um parecer crítico individual ao final. Considere o desempenho, o 

interesse, a participação em debates e discussões nessas atividades como um dos instrumentos 

avaliativos. Oriente-os a se posicionar de forma gentil nos momentos dos pronunciamentos 

docolega, jamais desprestigiando o pensamento, as experiências e as práticas do outro.  

O valor da autoavaliação no processo ensino-aprendizagem merece destaque. Além de ser 

produtivo no que se refere ao autoconhecimento, fornece elementos para que o discente estabeleça 

comparações e confronte o desempenho obtido, ao final de cada período (bimestre, trimestre, 

semestre ou ano), ao que esperava de si. O intuito é que o exercício leve-o a agir para diminuir ou 

extinguir as distâncias entre expectativas e a realidade. 
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Lembre-se e deixe claro para os alunos que serão avaliados na modalidade individual e a 

partir da participação e do envolvimento nas atividades do grupo escolhido.  

 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

CAPELATO, Maria Helena. Multidões em cena. Propaganda política no 

Varguismo e no Peronismo. São Paulo: Editora Unesp, 2009. 

CARVALHO, José Murilo de. A formação das almas. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2006. 

FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 2003. 

PINSKY, Carla B. (org.) Novos temas nas aulas de História. São Paulo: Editora 

Contexto, 2009. 

SCHWARCZ, Lilia Moritz & STARLING, Heloisa Murgel. Brasil: uma biografia. São 
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