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Este material fornece informações complementares ao Manual do professor impresso, com o 

objetivo de auxiliar na organização e dinâmica do trabalho pedagógico, sugerir práticas de sala de aula, 

bem como contribuir com sua formação e atualização. 

 

1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC 

Esta seção pretende apresentar os conteúdos desta etapa do aprendizado em História, 

relacionando-os aos objetos de conhecimento e às suas respectivas habilidades, como proposto na 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Partindo do conteúdo pensado para o 7º ano do Ensino 

Fundamental, relativo à Baixa Idade Média (séculos XI ao XV) e à Idade Moderna (séculos XIV e XVIII), 

articulam-se os temas e objetos do conhecimento com as habilidades relacionadas aos conteúdos 

desse ano do Ensino Fundamental. 

O objetivo é oferecer os parâmetros necessários para que o professor consiga planejar suas 

aulas de modo a explorar a BNCC, visando à formação global do aluno. Um dos aspectos centrais da 

proposta é romper com a visão eurocêntrica da época Moderna, explorando as relações estabelecidas 

entre Europa, África, América e Oriente no contexto da expansão marítima. Assim, deve-se procurar 

demonstrar que há uma complexidade nessas relações e que elas não estão centradas apenas no 

continente europeu, mas também são fruto de processos de trocas econômicas, culturais, políticas, 

sociais e simbólicas entre os diversos povos e as diferentes regiões envolvidas nesse período de 

transformações. O aspecto mais importante dessa proposta é que seja oferecida ao aluno a 

possibilidade de compreender esse processo histórico de forma complexa, contribuindo para o 

desenvolvimento de habilidades que o permitirão contextualizar o eurocentrismo e obsevá-lo de modo 

crítico, além de relacionar com o presente. 

Nesse terceiro bimestre, o professor deve direcionar o trabalho para o estudo da colonização 

europeia no continente americano, com o foco nos processos administrativos. Dessa forma, seria 

interessante fazeruma breve reflexão sobre a ideia de conquista do continente, tanto no processo 

espanhol, que submeteu dois grandes impérios pré-colombianos: os astecas e os incas, quanto no 

processo português, que dizimou grande número de povos indígenas que aqui viviiam. É recomendável 

que o professor privilegie a discussão sobre a natureza dessa conquista, isto é, analisando-a com a 

turma e rediscutindo noções importantes, como as ideias de descobrimento e de invasão. Também é 

fundamental que seja mostrada não apenas a visão do europeu colonizador, mas refletir sobre o olhar 

dos nativos americanos diante de todo esse processo – algo que foi neglicenciado por muito tempo. 

Em seguida, deve-se atentar para o processo de instalação do sistema administrativo colonial. 

Nesse caso, o professor pode fazer um exercício de comparação entre os modelos inglês, espanhol e 

português, apresentando e discutindo com os alunos suas semelhanças e diferenças, explorando as 

diversas consequências desses modelos, como a criação das Treze Colônias na América inglesa, dos 

vice-reinos na América espanhola e das capitanias hereditárias e o governo-geral na América 

portuguesa. 
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Por fim, o professor deve focar a discussão no processo de desenvolvimento da colonização 

portuguesa na América, com a exploração dos indígenas, a expansão fronteiriça resultante do 

bandeirantismo, bem como o significado histórico da chamada União Ibérica, que fez do Império 

Português uma parte do domínio espanhol entre 1580 e 1640. 

Assim, trabalhando com esses temas, o professor aprofunda a discussão da Unidade Temática 

“A organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano”, sugerida na BNCC e, 

parcialmente, sobre a Unidade Temática “Lógicas comerciais e mercantis da modernidade”. Vários 

aspectos podem ser explorados em torno dessas Unidades Temáticas, como a formação e 

funcionamento do mercantilismo e do sistema colonial, peças-chave desse processo, bem como a 

conquista, dominação e resistência dos povos nativos, além da caracterização administrativa do 

processo de colonização. Essas questões permitem que seja aprimorado o trabalho de forma total ou 

parcial com as seguintes habilidades previstas para o 7º ano na BNCC. 

 

Referência no 
material didático 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Capítulo 7: O 
mercantilismo e a 
colonização da América 

A conquista da América e as 
formas de organização política 
dos indígenas e europeus: 
conflitos, dominação e 
conciliação 

(EF07HI08) Descrever as formas de organização das 
sociedades americanas no tempo da conquista com 
vistas à compreensão dos mecanismos de alianças, 
confrontos e resistências. 
(EF07HI09) Analisar os diferentes impactos da 
conquista europeia da América para as populações 
ameríndias e identificar as formas de resistência. 

Capítulo 8: A 
administração na 
América portuguesa 

A estruturação dos vice-reinos 
nas América 
Resistências indígenas, invasões 
e expansão na América 
portuguesa 

(EF07HI10) Analisar, com base em documentos 
históricos, diferentes interpretações sobre as dinâmicas 
das sociedades americanas no período colonial. 
(EF07HI11) Analisar a formação histórico-geográfica do 
território da América portuguesa por meio de mapas 
históricos. 

Capítulo 9: As fronteiras 
na América portuguesa 

A estruturação dos vice-reinos 
nas América 
Resistências indígenas, invasões 
e expansão na América 
portuguesa 
As lógicas mercantis e o domínio 
europeu sobre os mares e o 
contraponto Oriental 

(EF07HI12) Identificar a distribuição territorial da 
população brasileira em diferentes épocas, 
considerando a diversidade étnico-racial e étnico-
cultural (indígena, africana, europeia e asiática). 
(EF07HI13) Caracterizar a ação dos europeus e suas 
lógicas mercantis visando ao domínio no mundo 
atlântico. 
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2. Atividades recorrentes na sala de aula; relação entre a 

prática didático-pedagógica, desenvolvimento de habilidades 

e gestão da sala de aula 

Os conteúdos a serem desenvolvidos nesse bimestre exigem que o professor retome alguns 

conteúdos trabalhados nos bimestres anteriores. Como se trata de um período do ano letivo do 7º ano 

em que a temática é a conquista e a colonização do continente americano, é de vital importância que 

o professor retome com a turma os aspectos centrais do processo de expansão marítima e de 

consolidação dos Estados europeus, já que estes são elementos decisivos para a compreensão da 

colonização da América. 

É bom lembrar que o terceiro bimestre é, geralmente, o momento de retomada dos estudos 

após a pausa do recesso escolar de meio de ano. Isso torna ainda mais relevante a proposta de dedicar 

algum tempo à retomada de conteúdos anteriores, relacionando-os com aqueles que estão por vir, já 

que muitos dos alunos podem ter se afastado significativamente dos estudos durante o período de 

descanso. Ademais, a revisão dos conteúdos e a busca pela noção de processo histórico são 

fundamentais para todo o ano letivo, pois assim é possível que os alunos percebam a importância de 

se manter sempre retomando e relacionando os conteúdos da disciplina de história e, também, de 

outras disciplinas. Isso pode ser demonstrado a eles no desenvolvimento do Projeto Integrador 

proposto a seguir. 

O estudo dos temas desse bimestre introduz aspectos da história brasileira, especialmente 

relativos ao processo de colonização imposto pelos portugueses ao território que hoje corresponde ao 

Brasil. É importante que o professor se aprofunde nesse aspecto. O momento da colonização não trata 

da história nacional do Brasil. Conforme lembra o trecho da BNCC dedicado ao estudo da História, todo 

conhecimento do passado é principalmente um saber do presente elaborado sobre aquele passado 

por diferentes sujeitos. Ou seja, ao discutir a história da América portuguesa, é importante que o 

professor evite cometer o anacronismo de analisar aquele período como fadado a consolidar a 

formação do Estado e da nação brasileira. 

Esse aspecto é essencial para que os alunos não sejam levados a considerar que o Brasil existiu 

desde sempre. Deve-se demonstrar que “a história não emerge como um dado ou um acidente que 

tudo explica: ela é correlação de forças, de enfrentamento e da batalha para a produção de sentidos 

e significados, que são constantemente reinterpretados por diferentes grupos sociais e suas demandas 

– o que, consequentemente, suscita outras questões e discussões.” (BNCC, 2017, p. 395). 

A partir dessa ideia fundamental de como tratar a história colonial – da América em geral e do 

Brasil em particular –, é mister, também, propor sua análise a partir dos diferentes sujeitos. Nesse 

sentido, o Projeto Integrador abaixo propõe discutir o período colonial a partir da perspectiva da 

história indígena. 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 7º ano 

3º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Entre as Competências Gerais da BNCC, podemos destacar como importantes na consolidação 

das condições ideais de aprendizagem aquelas descritas no item 1, 7, 9 e 10 da Base, isto é, a 

capacidade de colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva; 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; 

desenvolver a empatia e diálogo para a resolução de conflitos, promovendo a cooperação e o 

acolhimento, valorizando a diversidade e respeitando as diferenças; e a capacidade de agir pessoal, 

coletivamente e de forma autônoma, com responsabilidade, flexibilidade, determinação e empenho, 

tomando decisões com base em valores éticos, democráticos, inclusivos, solidários e sustentáveis. 

Realizando essa tarefa, o professor poderá desenvolver ainda algumas competências 

específicas das Ciências Humanas e da História, apontadas pela BNCC. Destacam-se, entre as 

competências específicas das Ciências Humanas:  

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

2. Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-científico-informacional com base nos 
conhecimentos das Ciências Humanas, considerando suas variações de significado no tempo e no 
espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas do mundo 
contemporâneo. 

3. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, 
exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação 
espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. 

4. Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos outros e às 
diferentes culturas, com base nos instrumentos de investigação das Ciências Humanas, 
promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus 
saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

5. Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados, e 
eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços variados. 

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

Já as competências da disciplina de História mais trabalhadas nesse bimestre serão as expostas 

a seguir, pois estão relacionadas com o estudo das relações de poder, estruturas sociais, historicidade 

dos processos, com a elaboração de questionamentos, hipóteses e argumentos exercendo a empatia 

e, principalmente, para promover a valorização das visões de diferentes sujeitos históricos a respeito 

dos processos e estruturas sociais. 
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1. Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de 
transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do 
tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo. 

2. Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de 
transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como 
problematizar os significados das lógicas de organização cronológica. 

3. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, 
interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, 
exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito. 

4. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com 
relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com base em princípios 
éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

Para que esse trabalho de desenvolvimento, entretanto, se consolide, é importante que o 

professor promova a interação dos sujeitos em sala de aula.  

No caso desse 3º bimestre, a discussão a respeito da resolução de conflitos, de valores éticos, 

das transformações e do papel exercido por grupos sociais, entre outros aspectos, pode ajudar os 

alunos a perceber a importância da ação individual e coletiva no sentido da construção de relações 

humanas mais saudáveis e pautadas nos ideais explicitados nas Competências citadas. 

Nesse sentido, o uso de métodos didáticos que transformem o aluno em sujeito de 

conhecimento e em protagonista do seu próprio aprendizado são bem-vindos como forma de garantir 

novas possibilidades de aprendizado, mais significativas e instigantes. Dessa forma, deve-se buscar 

estratégias que possibilitem a participação efetiva dos estudantes na construção do processo de 

aprendizagem, usando-se as ferramentas disponíveis, sejam elas analógicas ou digitais. 

Assim, estimule a participação dos estudantes por meio de tarefas personalizadas, por 

exemplo. Isso consiste em elaborar trabalhos e/ou atividades específicas para algum aluno ou um 

grupo de alunos. Essas tarefas personalizadas podem envolver pesquisas específicas a partir do 

interesse individual ou coletivo, podem ser atividades de reforço para alunos em dificuldade ou ainda 

propostas de trabalho que envolvam ações individuais dentro ou fora da sala de aula, como uma leitura 

ou a montagem de uma exposição de trabalho, por exemplo. Ou seja, qualquer atividade que tenha 

como foco a preocupação e/ou interesse individual ou de pequenos grupos de alunos pode ser 

considerada uma tarefa personalizada. 

Por fim, o professor deve reforçar a atenção para as tarefas de casa, ferramenta decisiva para 

o reforço do aprendizado dos alunos. Assim, a partir da visão exposta acima, pense a tarefa de casa 

como uma atividade recorrente de sala de aula voltada para o ensino personalizado. Caso seja possível, 

procure criar tarefas que auxiliem os alunos em dificuldade e, por outro lado, estimulem os alunos com 

bom rendimento a continuar estudando e se aprimorando. Um exemplo: para os alunos em 

dificuldade, o professor pode propor pesquisas, leituras, vídeos ou outros materiais sobre o conteúdo 

estudado, reforçando os elementos trabalhados em sala de aula. Já para os estudantes que estão com 
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rendimento satisfatório, é possível propor que produzam pesquisas de aprofundamento ou que 

permitam um olhar mais amplo sobre os conteúdos. 

Dessa forma, ambos os grupos se sentem estimulados a realizar a tarefa de casa, que passa a 

ser parte integrante e recorrente da atividade docente. É significativo, por fim, que o professor valorize 

o trabalho dos alunos em casa, peça que apresentem seus trabalhos, faça elogios e oriente-os a 

melhorar quando necessário. Essas práticas criam laços entre os alunos e o professorque facilitam, 

ainda mais, o processo de ensino e aprendizagem. 

 

3. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

Conforme já reforçado nos bimestres anteriores, o acompanhamento da aprendizagem dos 

alunos é um dos trabalhos mais importantes que o professor precisa realizar nas suas tarefas diárias. 

Criar o ambiente e as condições necessárias para que todos aprendam é o papel central do educador 

e para que tenha sucesso nessa tarefa o professor precisa avaliar o andamento do trabalho 

constantemente. Por isso, propomos abaixo algumas reflexões de como realizar esse trabalho de 

acompanhamento do aprendizado e rendimento dos alunos partindo de algumas indicações sugeridas 

na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

De partida, precisamos considerar que o processo de aprendizagem não é igual e contínuo 

para todos os alunos. Em geral, ao contrário, as turmas apresentam níveis de aprendizagens distintos 

e ritmos muito diferentes. Assim, o professor precisa lidar com essas características de cada turma, 

reconhecer que seus alunos são diferentes, mas igualmente capazes de aprender. Não se pode, 

portanto, acreditar que apenas uma estratégia de aprendizado sirva igualmente a todos. Várias 

ferramentas precisam ser mobilizadas para que algumas delas atinjam grupos diferentes de alunos e 

possam propiciar um aprendizado significativo a todos. 

Dessa forma, é importante reconhecer, em primeiro lugar, quais os objetivos do ensino de 

História para, em seguida, pensar as estratégias para atingi-lo e mensurar o nível de aprendizado 

diante dos objetivos e estratégias colocados em prática. Assim, o principal desafio do ensino de história 

é que os alunos adquiram o que o texto da BNCC chama de atitude historiadora. Segundo o 

documento, esta se refere à forma de indagar o passado e o presente, de buscar explicações e 

significados, construir interpretações e/ou criticá-las e relacionar com os movimentos da humanidade 

ao longo do tempo e no espaço. Isso tudo para, finalmente, transformar o conhecimento histórico em 

ferramenta para um melhor discernimento da experiência humana. 

Para que esse objetivo seja atingido, a BNCC propõe uma série de etapas que o aluno deve 

percorrer para incorporar a atitude historiadora. Dessa forma, ao longo de todo o ensino fundamental, 

desde que respeitadas as condições dadas e a faixa etária de cada ano, os alunos devem ser capazes 

de identificar questões e objetos de estudo; contextualizar os processos históricos; comparar situações 

históricas do ponto de vista econômico, social, político e cultural; interpretar os significados desses 
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processos em diferentes momentos; e, por fim, analisá-los e problematizá-los a partir de suas 

experiências na relação com o mundo contemporâneo. 

Portanto, durante as séries do ensino fundamental, os alunos devem ser instados a 

desenvolver, ao longo dos nove anos, as competências que os levarão a se tornar sujeitos históricos 

autônomos, capazes de compreender o mundo que os cercam e estabelecer as conexões que este 

mundo tem com momentos históricos distintos e, inclusive, desenvolver a capacidade de intervir no 

mundo para buscar caminhos que considerem como os melhores para superar problemas e/ou 

desafios que lhe sejam colocados. 

O professor, como agente fundamental da mediação entre os alunos e o aprendizado, deve 

avaliar como estão essas relações constantemente. Por isso, sugerimos aqui algumas práticas que 

podem ajudá-lo a fazer esse trabalho de forma a encontrar caminhos para que todos os alunos 

aprendam. Atividades que propiciem aos alunos sistematizar os conhecimentos adquiridos e, mais do 

que isso, exercitem aquelas etapas acima citadas como necessárias para se atingir a atitude 

historiadora, que se apresentam como ferramentas para se aferir o quanto os alunos compreenderam 

dos principais pontos do conteúdo estudado. 

Atividades mais complexas, que exijam produção de textos analíticos sobre determinados 

contextos históricos, ou exposições orais sobre os mesmos, podem ser instrumentos importantes para 

que o professor perceba o quanto seus alunos evoluíram nesse sentido também. Proponha sempre 

essas atividades intercaladas ao desenvolvimento de novos conteúdos, pois assim os alunos poderão 

exercitar o que aprenderam e você, professor, poderá verificar a possibilidade ou não de avançar ou a 

necessidade de retomar pontos que não foram assimilados por todos. 

Os materiais didáticos geralmente apresentam atividades com níveis de complexidade 

diferentes e podem ser utilizados de modo criterioso, garantindo certa autonomia para que o 

professor selecione aquelas que devem ser aplicadas nos momentos apropriados. Não se esqueça de 

que é fundamental corrigir e discutir com a turma os acertos, erros e, talvez mais significativo, as 

estratégias de resolução de cada atividade para que as diferentes possibilidades de aprendizado sejam 

absorvidas pelos alunos. 

Dessa forma, o professor deve procurar sempre observar o andamento dos alunos no que diz 

respeito às habilidade de identificar, comparar, contextualizar, interpretar e analisar os temas 

históricos desenvolvidos ao longo do ano letivo, pois cada um desses passos é necessário para que se 

atinja o padrão de atitude historiadora proposta na BNCC. 

Possivelmente alguns alunos apresentarão dificuldades de desenvolvimento dessas 

competências e necessitarão de atividades novas e/ou reforço das antigas para conseguir atingir os 

objetivos. É importante que o professor pense nos alunos em dificuldade, não os deixe desamparados 

e sem auxílio para melhorar seu rendimento. Assim, propomos que se utilize de novas ferramentas de 

aprendizagem para esses estudantes. Podemos considerar, por exemplo, que alguns alunos não 

consigam atingir os objetivos apenas com as aulas expositivas, ou outros que mostrem dificuldades 

em trabalhar em grupo, enquanto um outro grupo tenha rendimento abaixo do esperado quando 
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precisa elaborar textos escritos. Para todos esses casos, é importante que se encontre uma saída para 

auxiliá-los. As práticas recorrentes que apresentamos acima, por exemplo, como a leitura e 

sistematização de textos pode ser utilizada para ajudar os alunos com dificuldade em entender aulas 

expositivas ou em escrever textos coerentes. 

Para aqueles que apresentam dificuldades em trabalho em grupo, o professor pode assessorar 

na montagem desses grupos, encontrando colegas que apresentem maior facilidade de integração e 

auxiliem este que possui maior dificuldade. Construir relações saudáveis entre os alunos, ajudá-los a 

se compreenderem e se entenderem é uma das tarefas do professor como mediador, easpecto 

importante no desenvolvimento do item 9 da Competência gerais da BNCC (2017, p. 10). 

Para que o professor acompanhe com mais ferramentas o desenvolvimento dos seus alunos 

ao longo do processo de ensino-aprendizagem, a partir dos conceitos apresentados acima e baseados 

na BNCC, sugerimos uma lista mínima de conteúdos que os alunos do 7º ano precisam obter ao longo 

do 3º bimestre da disciplina de História. Esses requisitos mínimos podem e devem ser adaptados à 

proposta curricular da sua escola e ao trabalho desenvolvido pelo professor. 

• Compreender a conquista da América, comparando com outros conceitos como 
descobrimento e invasão. 

• Comparar as diferentes formas de organização administrativa da exploração colonial na 
América. 

• Analisar as estruturas sociais e os conflitos resultantes da ocupação do continente 
americano pelos europeus: resistências indígenas, invasões e expansão na América 
portuguesa. 

• Discutir os interesses mercantis, o domínio europeu no Atlântico e as diversas atividades 
econômicas da América portuguesa. 
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4. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para 

apresentar aos estudantes 

Livros 

PRODANOV, Cleber Cristiano. O mercantilismo e a América. 4 ed. São Paulo: Contexto, 1996.  

A obra apresenta as relações entre as práticas mercantilistas europeias e o processo colonial 

no continente americano, permitindo a utilização de vários trechos ou do livro como um todo para 

indicação aos alunos. 

TODOROV, Tzvetan. A conquista da América: a questão do outro. São Paulo: Martins Fontes, 
1983. 

O livro do linguista discute as características da comunicação entre os povos e como esse 

elemento foi decisivo e central no processo de conquista da América, especialmente do Império 

Asteca. 

VAINFAS, Ronaldo. Economia e sociedade na América espanhola. Rio de Janeiro: Graal, 1984. 

O livro apresenta um sumário do processo de organização e consolidação da conquista e 

colonização dos espanhóis no continente americano, abordando aspectos sociais, políticos, 

econômicos e culturais. 

Artigos 

Como era uma expedição bandeirante? Revista Superinteressante. Disponível em: 
<https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-era-uma-expedicao-dos-bandeirantes/>. 
Acesso em: 9 set 2018. 

O artigo apresenta características básicas das expedições dos bandeirantes pelo interior do 

atual território brasileiro, mostrando as suas principais atividades. 

VICENTINI, Marcel. Potosí: o inferno mineiro na terra da prata. Revista Leituras da História, ed. 
38, 2011. Disponível em: <http://leiturasdahistoria.uol.com.br/>. Acesso em: 9 set. 2018. 

O artigo apresenta as características do passado e atuais da região de onde se extraiu 

gigantescas quantidades de metais preciosos durante a exploração europeia. 

Filmes  

1492: a conquista do paraíso. Dir. Ridley Scott (FRA, ESP, ING, EUA), 1992. 142 min. 

O épico produzido durante as comemorações dos 500 anos da chegada de Colombo a América 

traz uma interpretação das ações do navegador no processo de conquista do continente americano. 

A controvérsia de Valladolid. Dir. Jean-Daniel Verhaeghe (França), 1992. 87 min. 

O filme se baseia na polêmica produzida pelo clérigo Bartolomé de Las Casas, ao expor para a 

Igreja como os europeus tratavam cruelmente os povos nativos durante o processo de conquista.  

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-era-uma-expedicao-dos-bandeirantes/
http://leiturasdahistoria.uol.com.br/
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5. Projeto integrador 

Título: Povos Indígenas no Brasil – Passado e Presente 

Tema Povos Indígenas no Brasil 

Problema central 
enfrentado 

Diferentes visões sobre os povos indígenas no Brasil no passado e no presente 

Produto final Mapa afetivo: Brasil indígena 

Justificativa 

O aluno do 7º ano do Ensino Fundamental deve ser capaz de compreender o mundo em que 

vive de maneira complexa, desenvolvendo a empatia com relação a modos de vida diferentes do seu, 

entendendo o processo de construção de visões preconceituosas com as quais pode ter entrado em 

contato. Dessa forma, é essencial que o aluno seja apresentado de maneira crítica à história dos povos 

indígenas no Brasil, para que saiba identificar visões fundadas em preconceitos e compreenda a 

presença desses povos originários na sociedade brasileira atual. 

Competências gerais desenvolvidas 

1. 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. 

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

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

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, 
significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se 
comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

7. 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. 

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

Objetivos 

• Analisar as diferentes narrativas sobre a história dos povos indígenas no Brasil; 

• Propor novas formas de narrar a história dos povos indígenas no Brasil; 

• Compreender e respeitar a diversidade de povos indígenas ainda existentes no país; 

• Questionar a presença do eurocentrismo nas narrativas sobre a história dos povos 
indígenas no Brasil; 

• Desenvolver novas perspectivas da história indígena com os alunos. 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

História 

A conquista da América e as 
formas de organização 
política dos indígenas e 
europeus: conflitos, 
dominação e conciliação 

(EF07HI08) Descrever as formas de organização das sociedades 
americanas no tempo da conquista com vistas à compreensão dos 
mecanismos de alianças, confrontos e resistências. 
(EF07HI09) Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da 
América para as populações ameríndias e identificar as formas de 
resistência. 

Resistências indígenas, 
invasões e expansão na 
América portuguesa 

(EF07HI12) Identificar a distribuição territorial da população brasileira 
em diferentes épocas, considerando a diversidade étnico-racial e étnico-
cultural (indígena, africana, europeia e asiática). 

Geografia 

Formação territorial do Brasil 

(EF07GE03) Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades 
dos povos indígenas originários, das comunidades remanescentes de 
quilombos, de povos das florestas e do cerrado, de ribeirinhos e 
caiçaras, entre outros grupos sociais do campo e da cidade, como 
direitos legais dessas comunidades. 

Características da população 
brasileira 

(EF07GE04) Analisar a distribuição territorial da população brasileira, 
considerando a diversidade étnico-cultural (indígena, africana, europeia 
e asiática), assim como aspectos de renda, sexo e idade nas regiões 
brasileiras. 

Mapas temáticos do Brasil 

(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, 
inclusive utilizando tecnologias digitais, com informações demográficas 
e econômicas do Brasil (cartogramas),identificando padrões espaciais, 
regionalizações e analogias espaciais. 

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. 

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

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

Tempo estimado de um bimestre (dois meses) para aplicação deste projeto, caso seja dedicada 

uma aula por semana de uma das disciplinas. 

 

Material necessário 

• Impressora para fazer impressões coloridas em sulfite folha A4; 

• Computador e projetor digital, com aparelho de reprodução de som; 

• Cartolinas brancas tamanho A3; 

• Lápis de cor, canetas esferográficas, tesoura e cola branca. 

 

Perfil do professor coordenador do projeto 

Sugerimos que a coordenação do projeto fique a cargo do professor de História, que deve 

conduzir os trabalhos com o apoio do professor de Geografia. Este deve fornecer o suporte necessário 

para orientar os alunos na leitura, interpretação e confecção de mapas. A participação do professor de 

Artes deverá enriquecer o trabalho, principalmente no auxílio aos alunos em relação à escolha e análise 

de imagens relacionadas para a elaboração do mapa afetivo proposto comoproduto final do Projeto.  

 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Apresentação das etapas do projeto; leitura e debate de documento 

O objetivo das etapas 1 a 3 é incentivar o questionamento de algumas visões preconceituosas 

acerca dos povos indígenas no Brasil, com as quais os alunos podem ter entrado em contato durante 

sua vivência em sociedade. Um dos principais interesses é analisar o modo como algumas perspectivas 

eurocêntricas influenciaram o modo como se escreve a história indígena, muitas vezes contada de 

maneira enviesada e simplista. Nesse sentido, o professor pode propor aos alunos três concepções 

(correspondentes a uma etapa, cada uma) historicamente repetidas sobre a história dos povos 

indígenas do Brasil, com fontes diferentes para analisar e suscitar um debate. 

Nesta etapa o professor deve conduzir a leitura do texto extraído da seção “Quem são?”, do 

website Povos Indígenas do Brasil, do Instituto Socioambiental, disponível em: 

<https://pib.socioambiental.org/pt/Quem_s%C3%A3o> (acesso em 15 out. 2018). O objetivo é 

trabalhar uma das concepções a respeito da história indígena que pode ser formulada de seguinte 

forma: a história dos indígenas é contada a partir da chegada e ocupação do território pelos 

portugueses. 

https://pib.socioambiental.org/pt/Quem_s%C3%A3o
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Leia o trecho a seguir: 

Falar, hoje, em povos indígenas no Brasil significa reconhecer, basicamente, seis 

coisas: 

• Nestas terras colonizadas por portugueses, onde viria a se formar um país 

chamado Brasil, já havia populações humanas que ocupavam territórios 

específicos; 

• Não sabemos exatamente de onde vieram; dizemos que são "originárias" ou 

"nativas" porque estavam por aqui antes da ocupação europeia; 

• Certos grupos de pessoas que vivem atualmente no território brasileiro estão 

historicamente vinculados a esses primeiros povos; 

• Os índios que estão hoje no Brasil têm uma longa história, que começou a se 

diferenciar daquela da civilização ocidental ainda na chamada "pré-história" (com 

fluxos migratórios do "Velho Mundo" para a América ocorridos há dezenas de 

milhares de anos); a história "deles" voltou a se aproximar da "nossa" há cerca de, 

apenas, 500 anos (com a chegada dos portugueses); 

• Como todo grupo humano, os povos indígenas têm culturas que resultam da 

história de relações que se dão entre os próprios homens e entre estes e o meio 

ambiente; uma história que, no seu caso, foi (e continua sendo) drasticamente 

alterada pela realidade da colonização; 

• A divisão territorial em países (Brasil, Venezuela, Bolívia etc.) não coincide, 

necessariamente, com a ocupação indígena do espaço; em muitos casos, os povos 

que hoje vivem em uma região de fronteiras internacionais já ocupavam essa área 

antes da criação das divisões entre os países; é por isso que faz mais sentido dizer 

povos indígenas no Brasil do que do Brasil. 

ISA (Instituto Socioambiental). Quem são? <https://pib.socioambiental.org/pt/Quem_s%C3%A3o>. Acesso em: 15 out. 2018. 

 

O professor pode ler cada ponto junto com os alunos, projetando o texto ou distribuindo 

versões impressas, discutindo com a classe se compreenderam as afirmações e se concordam com 

elas. O debate aqui deve girar em torno da ideia de que os povos indígenas já habitavam a América 

muito tempo antes da chegada dos portugueses ao território. Dessa forma, essas sociedades se 

organizavam de maneiras próprias que também se alteraram ao longo do tempo.  

Entretanto, pouco sabemos a respeito da história dessas sociedades antes do contato com os 

europeus. Há, portanto, uma grande diferença na forma de tratamento desses dois grandes grupos 

pela história de viés eurocêntrico, que basicamente ignora a história da América antes da chegada dos 

https://pib.socioambiental.org/pt/Quem_s%C3%A3o
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europeus. Mas, deve-se questionar, quais as consequências de estudarmos a história do Brasil de um 

ponto de vista eurocêntrico? Os indígenas podem ser prejudicados com essa visão da história? Como? 

O professor pode então propor que os alunos se manifestem livremente sobre a seguinte frase 

em relação ao estudo da história dos povos indígenas no Brasil: é necessário reconhecer que os povos 

indígenas têm História, para que possamos colaborar na sua sobrevivência. E refletir com os 

estudantes: vocês concordam ou não com essa afirmação? 

Deixe que os alunos expressem suas opiniões e anote na lousa os principais argumentos 

utilizados por eles para justificar sua resposta. Espera-se que os estudantes compreendam a 

importância de reconhecermos a História dos povos indígenas para garantirmos os direitos dessa 

população e sua consequente sobrevivência. 

 

Etapa 2 – Leitura e debate: os indígenas formavam um grupo único e homogêneo? 

O documento para este debate é também extraído do website Povos Indígenas do Brasil, da 

seção “Quem são?”, disponível em: <https://pib.socioambiental.org/pt/Quem_s%C3%A3o> (acesso 

em: 15 out. 2018). 

Leia o trecho a seguir: 

A expressão genérica povos indígenas refere-se a grupos humanos espalhados 

por todo o mundo, e que são bastante diferentes entre si. É apenas o uso corrente da 

linguagem que faz com que, em nosso país e em outros, fale-se em povos indígenas, 

ao passo que, na Austrália, por exemplo, a forma genérica para designá-los seja 

aborígenes.  

Indígena ou aborígene, como ensina o dicionário, quer dizer "originário de 

determinado país, região ou localidade; nativo". Aliás, nativos e autóctones são outras 

expressões usadas, ao redor do mundo, para denominar esses povos. (...) 

Genericamente, os povos indígenas que vivem não apenas em nosso país, mas 

em todo o continente americano, são também chamados de índios. Essa palavra é 

fruto do equívoco histórico dos primeiros colonizadores que, tendo chegado às 

Américas, julgaram estar na Índia. 

Apesar do erro, o uso continuado - até mesmo por parte dos próprios índios - 

faz da palavra, no Brasil de hoje, um sinônimo de indivíduo indígena. 

Como há certas semelhanças que unem os índios das Américas do Norte, 

Central e do Sul, há quem prefira chamá-los, todos, de ameríndios. Os índios ou 

ameríndios são, então, os povos indígenas das Américas. 

https://pib.socioambiental.org/pt/Quem_s%C3%A3o
https://pib.socioambiental.org/pt/Quem_s%C3%A3o
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Em décadas passadas, uma outra palavra era bastante usada no Brasil para 

designar genericamente os índios: silvícolas (“quem nasce ou vive nas selvas”). O 

termo é totalmente inadequado, porque o que faz de alguém indígena não é o fato de 

viver ou ter nascido na “selva”. 

ISA (Instituto Socioambiental). Quem são? <https://pib.socioambiental.org/pt/Quem_s%C3%A3o>. Acesso em: 15 out. 2018. 

 

Novamente projetando ou distribuindo cópias, o professor pede para que os alunos 

destaquem todos os termos que o texto menciona que poderiam ser ou já foram usados para designar 

os indígenas. Em seguida, pergunta quais são pejorativos, e quais são aceitos pelas comunidades 

indígenas atualmente. E, por fim, faça a seguinte questão: qual a origem do nome indígena?” 

De acordo com o próprio documento, os alunos podem concluir que o termo “indígena”, 

dentre outros, foi cunhado por europeus para designar os povos que encontraram na América. Nesse 

sentido, o professor deve destacar que o termo é externo e generalizante, ou seja, foi criado por 

pessoas que não reconheciam a diversidade de povos indígenas, suas línguas e seus modos de viver e, 

por isso, usaram um termo único e simplificante. Entretanto, há uma grande diversidade de povos 

indígenas até hoje; para ser mais representativo, o professor pode informar aos alunos que temos 274 

povos, falando 150 línguas diferentes, no Brasil atualmente (de acordo com o Instituto Socioambiental, 

ISA). 

O professor pode, enfim, debater com os alunos: Por que é necessário reconhecer e respeitar 

a diversidade dos povos indígenas no Brasil? 

Novamente faça um levantamento das respostas dadas para responder a essa questão. Diante 

do que foi discutido em classe e dos dados apresentados, os alunos devem demonstrar o interesse em 

preservar a diversidade dos povos indígenas, exercendo a empatia e promovendo o respeito perante 

à diferençaentre  indivíduos e grupos sociais, como ressalta a Competência geral de número 9 da BNCC. 

 

Etapa 3 – Leitura e debate: os povos indígenas no Brasil foram total e permanentemente 

exterminados? 

A compreensão esperada deste debate é a de que, embora tenham passado por genocídios 

sistemáticos e uma imensa parcela da população indígena tenha sido morta no processo da 

colonização, é importante reconhecer a presença de comunidades indígenas presentes no Brasil atual, 

sendo elas as herdeiras dos povos originários anteriores à chegada dos europeus. Entretanto, é preciso 

guiar o debate com cautela, especialmente quanto aos aspectos históricos da discriminação e da 

violência aos povos indígenas. 

O professor pode começar o debate com a seguinte citação a seguir: , extraída do website 

Mirim – Povos Indígenas do Brasil, disponível em: <https://mirim.org/antes-de-cabral> (acesso em 15 

out. 2018). 

https://pib.socioambiental.org/pt/Quem_s%C3%A3o
https://mirim.org/antes-de-cabral
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Muitos estudos indicam que, no início do século XVI, havia entre 2 e 4 milhões 

de índios. Se compararmos com o número de indígenas que existem hoje no Brasil, 

cerca de 800 mil, notamos que houve uma enorme diminuição dessa população. 

ANTES de Cabral. Mirim – Povos Indígenas do Brasil, disponível em: <https://mirim.org/antes-de-cabral>. Acesso em 15 out. 2018. 

Em seguida, pergunta aos alunos :“Por que houve essa diminuição?” Ouça atentamente as 

suas respostas. Alguns motivos que podemos apontar são as doenças trazidas pelos europeus, às quais 

os indígenas não tinham defesas naturais e, portanto, ficavam vulneráveis às epidemias de alta 

mortalidade; escravização de indígenas em algumas partes do Brasil; conflitos com aqueles que 

queriam possuir suas terras para agricultura e pecuária,entre outros. Feito isso, o professor pode 

apresentar o seguinte relato: 

Em seu livro Tristes Trópicos (1955), [o antropólogo francês] Lévi-Strauss, 

prestes a viajar ao Brasil para ensinar sociologia na USP, no começo dos anos 1930, 

encontra num jantar em Paris o embaixador brasileiro na França, e lhe pergunta sobre 

os índios e como deveria proceder para visitar alguma comunidade indígena. O 

embaixador lhe respondeu: ‘Índios? Infelizmente, prezado cavalheiro, lá se vão anos 

que eles desapareceram. Ah, essa é uma página bem triste, bem vergonhosa da 

história de meu país. Mas os colonos portugueses do século XVI eram homens ávidos 

e brutais. Como reprová-los por terem participado da rudeza geral dos costumes? 

Apanhavam os índios, amarravam-nos na boca dos canhões e estraçalhavam-nos 

vivos, a tiros. Foi assim que os eliminaram, até o último. Como sociólogo, o senhor vai 

descobrir no Brasil coisas apaixonantes, mas nos índios, não pense mais, não 

encontrará nem um único...’. 

ISA. Povos Indígenas no Brasil 2006-2010. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2011. 

O professor pode, por exemplo, questionar os alunos se essa percepção de que não haveria 

mais indígenas no Brasil é verdadeira. A resposta esperada é que essa percepção está equivocada, pois 

ainda existem comunidades indígenas em nosso país, apesar de não podermos negar que houve a 

eliminação de grande parte dessa população. E é extremamente importante que não tornemos esses 

povos, ainda presente, em grupos invisíveis, sob uma ideia falsa de que todos eles teriam sido 

eliminados no período colonial. 

Por fim, um último material para contribuir com essa compreensão é o vídeo “Menos 

preconceito, mais índio” (Duração 1min 31s), produzido pelo Instituto Sócio Ambiental (ISA), disponível 

em: <http://www.youtube.com/watch?v=uuzTSTmIaUc> (acesso em 15 out. 2018). Ele permite 

debater, em sala de aula, sobre o senso comum que afirma não serem mais indígenas aqueles que 

utilizam instrumentos modernos (desde roupas até aparelhos tecnológicos), pois estariam se 

distanciando de uma “tradição”. 

A conclusão desta etapa, proposta pelo professor, pode ser: é necessário reconhecer que ainda 

existem povos indígenas no Brasil. 

https://mirim.org/antes-de-cabral
https://www.youtube.com/watch?v=uuzTSTmIaUc
https://www.youtube.com/watch?v=uuzTSTmIaUc
http://www.youtube.com/watch?v=uuzTSTmIaUc
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Etapa 4 – Leitura, pesquisa e construção de mapas afetivos: quem são os povos indígenas no Brasil 

atualmente? 

Nesta etapa, o projeto segue as conclusões assimiladas anteriormente, e passa a tratar dos 

povos indígenas que existem atualmente no país. Para isso, o professor pode introduzir o assunto 

explorando os mapas sobre a população indígena no Brasil produzidos pelo IBGE, disponíveis em: 

<https://indigenas.ibge.gov.br/mapas-indigenas-2> (acesso em: 15 out. 2018). 

Observando os mapas em conjunto com a sala, de forma impressa ou projetada, algumas 

perguntas podem incentivar as análises. Quais estados brasileiros têm maior número de indígenas? 

Existem grupos indígenas em áreas urbanas? Quantas comunidades indígenas existem no seu estado? 

Entre outras. 

Em seguida, o professor pode apresentar aos alunos a lista de povos indígenas no Brasil, 

dividida por estado (Unidade Federativa), compilada pelo ISA e disponível em: 

<https://pib.socioambiental.org/pt/Onde_est%C3%A3o%3F> (acesso em: 15 out. 2018). E, com base 

nisso, propor o produto final deste projeto: a elaboração de mapas afetivos. 

Para tanto, a sala pode ser dividida em cinco grupos: o primeiro grupo será responsável pelas 

regiões Sul e Sudeste do Brasil; o segundo será responsável pela região Centro-Oeste; o terceiro, pela 

região Nordeste; e o quarto e quinto grupos trabalharão juntos com a região Norte. 

Com isso, o docente pede aos alunos que pesquisem sobre alguns povos que vivem nas regiões 

atribuídas a cada grupo. Em seguida, os estudantes fazem uma pesquisa de imagens dos povos 

identificados na pesquisa. É necessário orientá-los na seleção de imagens relacionadas a produções 

artísticas, instrumentos de uso cotidiano, ou que representem aspectos de seus modos de vida, de 

preferência produzidos pelos próprios grupos indígenas. 

Selecionadas as imagens, impressas, o professor distribui aos alunos cartolinas brancas 

tamanho A3 cortadas no formato de cada estado do país, e os instrui a criar uma colagem que preencha 

a cartolina, identificando os grupos indígenas dos quais tratam as imagens. 

Enfim, reúna a sala novamente e peça que compartilhem o que aprenderam sobre os grupos 

que pesquisaram. E, para finalizar, monte em conjunto com os alunos um grande mapa do Brasil com 

as colagens de cada estado e, se possível, exponha o resultado nos espaços da escola, com uma 

apresentação breve do projeto. 

 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Esta etapa final é voltada para a reflexão sobre o projeto que foi concluído, proporcionando 

um momento aos alunos para expressar suas experiências. Com a sala organizada em uma roda ou 

semicírculo, peça aos estudantes que reflitam sobre os seguintes aspectos do projeto: 

https://indigenas.ibge.gov.br/mapas-indigenas-2
https://pib.socioambiental.org/pt/Onde_est%C3%A3o%3F
https://pib.socioambiental.org/pt/Onde_est%C3%A3o%3F


 

 

Material Digital do Professor 

História – 7º ano 

3º bimestre – Plano de desenvolvimento 

• Conteúdo aprendido 

• Material utilizado pelo professor 

• Dificuldade das questões propostas 

• Debates da sala 

Em seguida, permita que expressem suas opiniões acerca dos critérios sugeridos, mas também 

os instrua a tecer críticas construtivas, apontando caminhos para melhorar aquilo que criticaram, por 

exemplo. Tente tomar nota das críticas e sugestões mais recorrentes, para que em anos posteriores o 

projeto possa ser melhorado. 

Por fim, peça que façam também uma autoavaliação de seu desempenho durante as 

atividades, com base nos seguintes critérios: presença, participação ativa, e respeito ao debate. Essa 

autoavaliação pode ser escrita em uma folha de caderno e entregue com nome, e é um importante 

mecanismo para o professor compreender as percepções individuais de cada aluno, e suas reações ao 

que foi proposto durante o projeto. 

 

Para saber mais –aprofundamento para o professor 
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