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

de conhecimento e habilidades a serem trabalhados no bimestre e sua disposição no Livro do Estudante, 

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

1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC 

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

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

Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O objetivo é oferecer os parâmetros necessários para que 

o(a) professor(a) consiga planejar suas aulas de modo que se possa explorar a BNCC, visando a 

formação global do aluno. 

Conforme o quadro a seguir, portanto, o(a) professor(a) poderá aprofundar-se nas habilidades 

sugeridas na BNCC para as unidades temáticas do 2º bimestre (O mundo contemporâneo: o Antigo 

Regime em crise e os processos de independência nas Américas), dando ênfase a aspectos que se 

relacionem com os processos históricos já discutidos no bimestre anterior. 

 

Referência no 
material didático 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Capítulo 4: 
Napoleão e o 
Congresso de Viena 

Revolução Francesa  
e seus desdobramentos 

(EF08HI04) Identificar e relacionar os processos da Revolução 
Francesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo. 

Capítulo 5: A 
Revolução Industrial 

As revoluções inglesas  
e os princípios do liberalismo 

(EF08HI02) Identificar as particularidades político-sociais  
da Inglaterra do século XVII e analisar os desdobramentos 
posteriores à Revolução Gloriosa. 

Revolução Industrial e seus 
impactos na produção e circulação 
de povos, produtos e culturas 

(EF08HI03) Analisar os impactos da Revolução Industrial  
na produção e circulação de povos, produtos e culturas. 

Capítulo 6: As 
independências na 
América espanhola 

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

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

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

(EF08HI09) Conhecer as características e os principais 
pensadores do Pan-americanismo. 

(EF08HI11) Identificar e explicar os protagonismos e a atuação 
de diferentes grupos sociais e étnicos nas lutas de 
independência no Brasil, na América espanhola e no Haiti. 

(EF08HI13) Analisar o processo de independência em diferentes 
países latino-americanos e comparar as formas de governo 
neles adotadas. 
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Capítulo 7: A 
independência na 
América portuguesa 

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

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

(EF08HI12) Caracterizar a organização política e social no  
Brasil desde a chegada da Corte portuguesa, em 1808, até 1822 
e seus desdobramentos para a história política brasileira. 

A produção do imaginário 
nacional brasileiro: cultura 
popular, representações visuais, 
letras e o Romantismo no Brasil 

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

 

2. Atividades recorrentes na sala de aula 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) estabelece que o tema central de discussão  

nas aulas de História durante o oitavo ano é o século XIX e o processo de formação do mundo 

contemporâneo. Para isso, é necessário promover um estudo que articule as transformações globais 

das sociedades humanas do período, relacionando as mudanças sociais, políticas, econômicas 

e culturais da América, África, Ásia e Europa. Alguns dos temas centrais dessa etapa de formação são o 

processo de independência das colônias americanas, a industrialização das economias europeias, a 

derrubada do Antigo Regime e o surgimento de sistemas políticos liberais e de inspiração nacionalista, 

e o processo de expansão imperialista, bem como a resistência de povos americanos, africanos e 

asiáticos a esse processo. 

Tendo em vista esses conteúdos, existem algumas atividades recorrentes que podem contribuir 

para a criação de um ambiente formativo e que promova um aprendizado efetivo e autônomo entre 

os estudantes. Longe de estabelecer fórmulas prontas, essas práticas ajudam a refletir sobre o 

planejamento didático e servem de ponto de partida para dinâmicas que resultem em um ambiente 

dialógico e participativo durante as aulas. 

Produção de linhas do tempo 

Com o apoio do livro didático, a apresentação ou desenvolvimento do ensino de História em 

sala de aula pode envolver, simultaneamente, a prática de síntese textual a partir da identificação de 

eventos relevantes. Assim, uma forma de desenvolver o conteúdo didático proposto no currículo  

desse ano é a criação de uma linha do tempo. Esse instrumento, que promove a identificação dos 

eventos históricos de maneira cronologicamente linear, pode ser produzido pelo professor, com o 

apoio do quadro de giz, ao longo da aula; em grupos ou em duplas, estimulando a participação  

dos envolvidos em uma construção coletiva de interpretação e sistematização dos dados; ou 

individualmente, o estudante pode acompanhar o desenvolvimento das aulas registrando o 

conteúdo do quadro no caderno ou desenvolvendo como atividade em casa.   

A Construção do Império Napoleônico, por exemplo, é um tema que pode ser aproveitado 

para desenvolvimento de uma linha do tempo. Nesse ou em outro caso, a partir de um simples 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

2º bimestre – Plano de desenvolvimento 

traçado, devem ser explicitadas informações tais como datas, geralmente os anos e o nome ou título 

do episódio relevantes para registro e apreensão dos estudantes. Como recurso educacional, a linha 

do tempo cria possibilidade de reconhecimento dos fatos a partir de uma leitura que, por sua vez, 

estimula o desenvolvimento de diferentes práticas leitoras para além do livro didático, e também 

incentiva o aluno a registrar o conteúdo criativamente, com exploração de possibilidades gráficas, e 

estimulando a síntese textual. Particularmente para o ensino de História, a exposição do conteúdo 

por meio da linha do tempo oportuniza, por meio da identificação visual e cronológica dos fatos, o 

reconhecimento dos eventos como desdobramento de outros, pertencentes a um contexto, e não 

como casos aleatórios na história do mundo.     

Pesquisa e construção de biografias 

Interpretar eventos históricos passa também por conhecer os personagens envolvidos e 

reconhecê-los como parte da formação de um tempo. Dessa forma, uma possibilidade didática para o 

ensino de História é a elaboração da biografia dos sujeitos cujas ações contribuíram para a significação 

do evento ou cujo trabalho refletiu o contexto estudado, marcando o personagem nos registros históricos. 

A partir da escolha de um ou vários personagens históricos relevantes ao tema a ser trabalhado 

em sala de aula, a atividade de elaboração de uma biografia mobiliza a pesquisa de informações, a 

coleta de dados, verbais e não verbais, como textos, imagens e vídeos, e a sistematização cronológica 

e organização do acervo reunido, construindo, assim, uma atividade multietapas que mobilizará os 

estudantes a atuar como pesquisadores em sala de aula. 

Ainda, essa atividade pode ser realizada em grupos, para incentivar a participação de todos, 

considerando que cada um pode explorar suas habilidades, seja na pesquisa, seja na organização ou na 

apresentação do produto confeccionado, afinal, sabe-se hoje da importância de oferecer espaço para o 

reconhecimento, sempre que possível, das subjetividades no aprender. Com esse gancho didático e 

para esta unidade, por exemplo, de Wolgang Amadeus Mozart e Ludwig Beethoven, na trajetória de 

vida deles, nas obras compostas e, principalmente, no vínculo de ambas as histórias deles como músico 

com a Revolução Francesa, ou seja, a importância ou reflexo do evento histórico para a biografia deles. 

A criatividade pode se ampliar para a apresentação do produto da pesquisa biográfica, que 

poderá ser em forma de texto, com colagens; vídeo, feito também com material coletado e com 

apoio de um editor de apresentação ou celular; cartazes, que da mesma forma aproveitam os 

recursos coletados e que podem ser expostos para toda a comunidade escolar.  

Dramatização de conteúdos 

Considerando os temas indicados nas práticas supracitadas, desenvolvimento de linha do tempo 

e de biografia, com os temas Construção do Império Napoleônico e as histórias de vida dos músicos 

Mozart e Bethoven, respectivamente, outra possibilidade demasiadamente rica é a dramatização do 

conteúdo. Partindo da definição do tema, os estudantes podem ser organizados em um grande grupo 

para a representação dramática do evento. 
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Para tanto, após apresentação do tema e organização dos grupos, a autonomia dos estudantes 

pode ser estimulada na definição das reponsabilidades na peça, desde a escrita dos atos, a escolha 

dos personagens, a mobilização de recursos, entre outros. Mais do que explorar o conteúdo, essa 

prática estimula o desenvolvimento de competências socioemocionais, seja no trabalho em grupo, 

da divisão das reponsabilidades nas tarefas e na interpretação, seja no despertar lúdico da atividade. 

Ademais, a criação de figurinos e cenários será permeada pela pesquisa de referências da época e 

pela criatividade dos estudantes em adaptar recursos próprios. 

 

3. Relação entre a prática didático-pedagógica  

e o desenvolvimento de habilidades 

Esse bimestre desenvolve onze habilidades propostas na Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC). É possível desenvolver diferentes atividades para explorar essas habilidades e criar momentos 

nos quais os alunos possam desenvolvê-las de forma ativa e sistemática. Algumas possibilidades são 

indicadas a seguir. 

(EF08HI02) Identificar as particularidades político-sociais da Inglaterra do século XVII e analisar 

os desdobramentos posteriores à Revolução Gloriosa. 

Proposta de atividade: Análise da Declaração de Direitos. 

Para explorar a questão da Revolução Gloriosa e seus desdobramentos, é possível  

propor aos alunos que leiam trechos selecionados da Declaração de Direitos (disponível em: 

http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/decbill.htm. Acesso em: 22 set. 2018). Por meio da leitura 

desse documento, é possível refletir sobre as principais mudanças promovidas pela Revolução, como a 

limitação do poder do rei e o fortalecimento do poder do parlamento, além de relacionar isso com a 

transformação da burguesia em um grupo político cada vez mais importante na sociedade inglesa. 

Essa reflexão pode ajudar a compreender como as mudanças políticas do século XVII contribuíram 

para o início da Revolução Industrial na Inglaterra. 

(EF08HI03) Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos, 

produtos e culturas. 

Proposta de atividade: Analisar as transformações ambientais provocadas pela industrialização. 

Um aspecto fundamental para se refletir sobre a Revolução Industrial é a questão das  

transformações ambientais provocadas pela industrialização das economias humanas. Para explorar 

essa temática, é possível utilizar a rica produção iconográfica da industrialização para ressaltar o 

impacto ambiental das atividades industriais, como a poluição do ar, a destruição da vegetação nativa, 

a expansão das cidades, entre outros aspectos. A partir disso, é possível elaborar uma reflexão que 

mobilize passado e presente e analise a questão das transformações ambientais no presente e o modo 

como isso representa uma ameaça para as sociedades humanas e para a biodiversidade do planeta. 

http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/decbill.htm
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(EF08HI04) Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus desdobramentos 

na Europa e no mundo. 

Proposta de atividade: O impacto dos conflitos napoleônicos na América. 

Um aspecto importante da reflexão histórica é a relação de processos locais com  

transformações globais das sociedades humanas. Por meio disso, é possível evitar uma visão 

compartimentada da História e ressaltar as múltiplas relações que se estabelecem entre  

acontecimentos que ocorrem em regiões diferentes do planeta. Uma forma de explorar isso é por 

meio da análise do impacto dos conflitos napoleônicos na organização das colônias americanas. É 

possível, por exemplo, analisar a questão da desestruturação do poder metropolitano espanhol 

após a invasão da península Ibérica ou a questão da fuga da Família Real portuguesa para a  

América. Um recurso que pode auxiliar nessa reflexão é a produção de linhas do tempo que 

combinem informações de processos sociais europeus e americanos. 

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

de conflitos e tensões. 

Proposta de atividade: Panorama das guerras de independência e o modo como elas afetaram a 

organização dos estados independentes na América. 

Uma possibilidade de exploração dos conceitos de Estado, nação, território, governo e 

país é refletir sobre as guerras de independência na América e o modo como esses conflitos  

resultaram na formação de Estados independentes nos antigos territórios coloniais. Para isso, é 

interessante propor aos alunos que pesquisem informações sobre as guerras que foram travadas 

em diferentes partes do continente, inclusive no território brasileiro, e identifiquem como esses 

conflitos possibilitaram o fortalecimento de grupos separatistas ou centralistas (especialmente no 

caso do Brasil). Assim, é possível identificar a base social da construção do Estado e da ideia de 

nação em um período de rápidas transformações políticas. 

(EF08HI07) Identificar e contextualizar as especificidades dos diversos processos de 

independência nas Américas, seus aspectos populacionais e suas conformações territoriais.  

Proposta de atividade: Analisar a participação de negros e indígenas nas independências americanas. 

Um aspecto que nem sempre é devidamente enfatizado na análise dos processos de 

independência dos territórios coloniais americanos é a participação de indígenas e negros. Por isso, 

é interessante apresentar essa problemática durante a discussão do tema da independência e uma 

forma de fazer isso é propor aos alunos que pesquisem informações sobre lideranças indígenas e 

negras importantes e destaquem de que modo esses grupos colaboraram para o sucesso das lutas 

emancipacionistas. Os alunos podem apresentar as pesquisas feitas por meio de rodas de conversa 

e socialização dos conhecimentos. 
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(EF08HI08) Conhecer o ideário dos líderes dos movimentos independentistas e seu papel nas 

revoluções que levaram à independência das colônias hispano-americanas. 

Proposta de atividade: Biografia de líderes da independência. 

Uma forma de aprofundar os conhecimentos em torno da luta pela independência das 

colônias americanas é propor a realização de pesquisas biográficas de alguns líderes importantes, 

como Bolívar, San Martín, José Bonifácio, D. Pedro I e outros. Os alunos podem ser divididos em 

grupos que ficariam responsáveis pelo levantamento de informações sobre diferentes líderes. 

Posteriormente, os grupos podem apresentar essas informações na forma de seminário. Ao final da 

atividade, é possível organizar um mural sobre o tema. 

(EF08HI09) Conhecer as características e os principais pensadores do Pan-americanismo. 

Proposta de atividade: Leitura e discussão de trechos da Carta da Jamaica de Bolívar. 

O pan-americanismo é um elemento central para se compreender os diferentes projetos 

políticos defendidos por setores das elites coloniais na América espanhola. Nesse caso, uma forma de 

explorar essa temática é selecionar trechos da Carta da Jamaica, escrita por Simón Bolívar, um dos 

principais defensores dessa perspectiva. Por meio da análise desse documento, é possível entender 

como a ideia de uma confederação americana de repúblicas foi pensada por Bolívar como modo de 

promover o desenvolvimento econômico dos Estados latino-americanos. Também épossível comparar 

esse projeto político com os projetos separatistas que eram defendidos por outros setores das elites 

locais, e destacar como o pan-americanismo acabou derrotado, inviabilizando a implantação de uma 

grande confederação política no continente. 

(EF08HI12) Caracterizar a organização política e social no Brasil desde a chegada da Corte 

portuguesa, em 1808, até 1822 e seus desdobramentos para a história política brasileira. 

Proposta de atividade: Transformações urbanas no Rio de Janeiro com a vinda da Família Real. 

A análise do processo de emancipação política do Brasil está diretamente relacionada com 

a análise das transformações sociais e econômicas iniciadas com a vinda da Família Real para 

a América. Por essa razão, para desenvolver essa habilidade, é muito importante refletir sobre  

algumas dessas transformações, como é o caso das mudanças urbanas promovidas pela Família 

Real. Uma sugestão de desenvolvimento desse tema é propor a criação de uma galeria de 

imagens relacionando presente e passado. Para isso, pode-se selecionar prédios, construções e 

mudanças urbanas que foram criadas durante o período em que a Família Real esteve no Rio de 

Janeiro e pesquisar imagens e representações variadas desses espaços no presente. Com base 

nisso, é possível propor aos alunos que elaborem legendas explicativas das imagens, criando um 

grande panorama sobre o tema. Além disso, é importante traçar relações entre essas mudanças e 

o fortalecimento de setores das elites locais, que passaram a defender um projeto de autonomia 

política para a América portuguesa. 
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(EF08HI13) Analisar o processo de independência em diferentes países latino-americanos e 

comparar as formas de governo neles adotadas. 

Proposta de atividade: Comparar a monarquia brasileira com as repúblicas latino-americana. 

Um aspecto importante do processo de independência das colônias americanas é que a 

maior parte dos novos Estados adotou o regime republicano como forma de governo. O Brasil , 

porém, foi uma das principais exceções. Por essa razão, é interessante comparar as características 

políticas do governo monárquico brasileiro com os regimes republicanos que surgiram em outras 

regiões da América. Durante essa comparação, é possível destacar a questão da centralização 

política do Brasil e também a importância da escravidão na criação dessa unidade territorial. Além 

disso, é importante ressaltar que a monarquia brasileira se organizou a partir da repressão de  

movimentos separatistas e de projetos políticos federalistas. 

(EF08HI22) Discutir o papel das culturas letradas, não letradas e das artes na produção das 

identidades no Brasil do século XIX.] 

Proposta de atividade: Leitura e interpretação de imagens produzidas pela Missão Artística francesa. 

A Missão Artística Francesa desempenhou um papel importante na produção da identidade 

brasileira nas primeiras décadas do século XIX. As obras de artistas como Jean-Baptiste Debret tiveram 

um papel muito importante na produção de uma representação da natureza e da sociedade brasileiras 

e foram continuamente retomadas ao longo do século XIX. Por essa razão, pode ser bastante  

enriquecedor analisar essas obras em sala de aula. Para isso, é importante fazer uma seleção prévia de 

imagens e apresentá-las aos alunos. A ideia é que eles formulem hipóteses para analisar as imagens e 

relacionar esses trabalhos com aspectos importantes da sociedade brasileira do período. 

 

4. Gestão da sala de aula 

Considerando as possibilidades didáticas expostas até o momento, a autonomia do aluno em 

sala de aula deve ser considerada fator-chave para o desenvolvimento das atividades, inclusive nos 

trabalhos em grupo. Precipuamente, o aluno deve sentir-se parte fundamental da construção do 

conhecimento que está adquirindo de modo individual, mas também coletivamente, como cocriador 

de sentidos divulgados em sala com aqueles trazidos por meio de suas experiências particulares.  

Assim, os temas podem ser apresentados previamente de forma instigante, mobilizando 

conhecimentos prévios para valorizar a bagagem que o aluno traz consigo, respeitando aprendizados 

anteriores, de classe e extraclasse, abrindo espaço para sua desconstrução, quando for o caso. 

Combinando práticas diferentes, esse movimento de construção e desconstrução deve ser embasado 

por materiais de variadas fontes históricas, como o livro didático, mapas históricos, textos jornalísticos 

de épocas diferentes, vídeos educacionais etc. Mais do que “provas”, esses recursos constituem eixos 

de explicações e debates, de visões e revisões, sempre em consonância com os discursos chancelados 

historicamente, seja na produção científica/acadêmica, seja no senso comum, ou na memória coletiva.  
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Em grupos, seja na exposição dos conteúdos ou no andamento das atividades, a autonomia 

se reflete na proatividade do aluno em organizar práticas e sentir-se seguro também para ouvir o seu 

colega, percebendo-se parte do coletivo. Dessa forma, a gestão de sala de aula deve considerar as 

diferentes vozes presentes nesse ambiente escolar, oferecendo espaço para que todos participem, 

reconhecendo as singularidades e motivando participações.   

Atividades de pesquisa e atividades dissertativas também são formas de desenvolver práticas 

autônomas em sala, que irão refletir na auto-organização escolar dos alunos para além do ensino de 

História. Neste arranjo entre diferentes suportes didáticos e práticas variadas que envolvam apreensão de 

conhecimento, cotidianamente, as atividades de pesquisa e dissertativas serão parte de uma avaliação 

contínua. Dessa maneira, o aluno perceberá que a verificação não irá se limitar a momentos marcados no 

calendário escolar, motivando sua participação nos momentos de encontro em sala de aula. A partir 

dessa ideia de gestão de sala de aula conectada em diferentes níveis com autonomia, construção de 

conhecimento e participação, é interessante estimular, sempre que oportuno, o diálogo interdisciplinar, 

evidenciando as conexões, novamente reconhecendo a importância dos conhecimentos prévios e 

estimulando percepções e olhares dos alunos para as oportunidades de aprendizado que os rodeiam. 

Ao longo dos encontros e das atividades, o espaço deve prever, da mesma forma,  

oportunidades para a apresentação das dúvidas e, logicamente, o tempo para suas soluções, que 

pode variar dependendo da complexidade do tema. Este é um tempo de aprendizado, vale lembrar. 

Os esclarecimentos, que são aprendizados, podem ocorrer nos tempos propostos para isso ou surgir 

espontaneamente e, portanto, a gestão em sala de aula pode estimular a construção de hipóteses e, 

por que não, estimular o surgimento de questionamentos em momentos de trabalhos individuais, 

em duplas, trios ou grupos, variando práticas, participações e diferentes leituras de um mesmo tema, 

sempre orientados pelo professor.  

A já citada avaliação contínua deve considerar esses diferentes arranjos, ou seja, as 

atividades realizadas individualmente, em duplas ou em pequenos ou grandes grupos. Sempre que 

possível, verbalize para os alunos, para motivá-los, o reconhecimento das participações na evolução 

dos conteúdos, assim, os alunos poderão reconhecer-se no processo de ensino-aprendizado e poderão 

identificar os pontos em que avançaram e aqueles em que poderiam avançar, responsabilizando-se 

pelo seu conhecimento e também pelo que oferecem a seu grupo, abrindo um espaço para a tão 

importante autoavaliação, instrumento esse fundamental para o desenvolvimento da autonomia 

do aluno, fator-chave da gestão de sala de aula. 

 

5. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

O registro cotidiano é uma forma de “trilhar” o desenvolvimento do aluno, identificando pontos 

em que é necessário aprofundar ou diversificar abordagens ou, ainda, ampliar estratégias nos momentos 

em que o aluno sinalizar a necessidade de novos desafios. Nesse sentido, essa trilha pode ser  

construída a partir de linguagens diversificadas, apoiadas na exploração de diferentes gêneros textuais, 

a fim de desenvolver as habilidades previstas e motivar o aluno para além da avaliação escrita formal. 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

2º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Seguem sugestões de registros acessíveis para o dia a dia em sala de aula:  

• registro em tópicos dos debates realizados em sala. 

• elaboração de mapas mentais. 

• proatividade nos momentos de interação entre alunos nas discussões em sala. 

• leitura e interpretação de textos verbais e não verbais em diferentes suportes. 

• sistematização de dados coletados em pesquisas. 

• produção autônoma de textos. 

• participação das atividades em grupo. 

• apresentação clara e articulada de argumentos produzidos durante as discussões. 

A partir dessas propostas de registro e, ao final do bimestre ou trimestre, será possível 

verificar a evolução desse aluno em sala de aula. A variedade de abordagens, por sua vez, 

objetivamente identificadas nesse trajeto de aprendizagem, poderá inclusive, revelar aptidões, 

enriquecendo outras formas de abordar o conteúdo.  

Por exemplo, ao solicitar a pesquisa e produção da biografia de Simon Bolívar, é possível 

verificar se o aluno compreende o que é uma biografia, o modo como produz a pesquisa e de  

que modo sistematiza e, principalmente, como constrói e apresenta a relação entre o líder 

revolucionário e a constituição dos Estados nacionais independentes na América Latina, bem 

como a disseminação das ideias pan-americanistas no continente. Dessa forma, é possível 

identificar a efetividade ou não de cada habilidade proposta para o bimestre, observando e 

elaborando, continuamente, estratégias para avançar ou recuperar conhecimentos. 

 

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

apresentar aos estudantes 

• SCHWARCZ, Lilia e SPACCA. D. João Carioca. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 

Por meio de uma história em quadrinhos, a obra analisa as principais transformações  

provocadas pela vinda da Família Real para a América e ajuda a entender como se deu o processo 

de independência do Brasil. 

• MAIER, Corinne e SIMON, Anne. Marx. Uma biografia em quadrinhos. São Paulo: 
Boitempo, 2018. 

Esta obra constrói uma biografia da vida de Karl Marx, um dos pensadores responsáveis pela 

criação do socialismo científico, e analisa como ele desenvolveu suas críticas ao capitalismo e a defesa 

de uma revolução para criar uma sociedade socialista. Assim, é um excelente recurso para explorar 

o desenvolvimento das críticas ao capitalismo no contexto da Revolução Industrial no século XIX. 
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7. Projeto integrador 

Título: Independência da América 

Tema Independência da América 

Problema central 
enfrentado 

A questão da integração do continente americano 

Produto final Infográfico 

Justificativa 

Uma das questões centrais do processo de independência das colônias americanas foi a 

necessidade de se promover uma aproximação e integração entre os diferentes Estados que se  

formariam nos antigos territórios coloniais. A expressão mais clara dessa preocupação foi a defesa do 

pan-americanismo, defendido principalmente por Simón Bolívar. Esse projeto de integração acabou 

não se concretizando no século XIX e o continente americano foi marcado pela formação de repúblicas 

autônomas e pouco integradas. Isso, porém, não significou o fim de projetos integracionistas no 

continente e, ao longo do século XX, diversos grupos sociais passaram a defender medidas para a 

promoção da maior integração do continente como forma de promover o crescimento econômico e a 

superação das desigualdades sociais. Tendo isso em vista, a proposta do Projeto Integrador é analisar  

o movimento do pan-americanismo e, em seguida, estudar os blocos econômicos que surgiram no 

continente ao longo do século XX como forma de promover a integração regional. A ideia é que essa 

análise ajude a refletir sobre o papel desses blocos no continente e as possibilidades de superação das 

desigualdades a partir da aproximação de diferentes países latino americanos.  

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. 

• 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. 

• 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. 

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

Objetivos 

• Refletir sobre o pan-americanismo. 

• Identificar os principais fatores que impossibilitaram a realização do pan-americanismo. 

• Contextualizar as mudanças econômicas contemporâneas que resultaram na formação 
de blocos regionais. 

• Analisar a importância dos blocos econômicos regionais para o desenvolvimento dos 
países americanos. 

 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de conhecimento Habilidade 

História 

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

(EF08HI06) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo  
e país para o entendimento de conflitos e tensões. 
(EF08HI07) Identificar e contextualizar as especificidades dos diversos 
processos de independência nas Américas, seus aspectos populacionais 
e suas conformações territoriais. 
(EF08HI08) Conhecer o ideário dos líderes dos movimentos 
independentistas e seu papel nas revoluções que levaram  
à independência das colônias hispano-americanas. 
(EF08HI09) Conhecer as características e os principais pensadores  
do Pan-americanismo. 
(EF08HI13) Analisar o processo de independência em diferentes países 
latino-americanos e comparar as formas de governo neles adotadas. 

Geografia 

Corporações e organismos 
internacionais e do Brasil na 
ordem econômica mundial 

(EF08GE11) Analisar áreas de conflito e tensões nas regiões de fronteira 
do continente latino-americano e o papel de organismos internacionais 
e regionais de cooperação nesses cenários. 
(EF08GE12) Compreender os objetivos e analisar a importância dos 
organismos de integração do território americano (Mercosul, OEA,  
OEI, Nafta, Unasul, Alba, Comunidade Andina, Aladi, entre outros). 

Diversidade ambiental  
e as transformações nas 
paisagens na América Latina 

(EF08GE22) Identificar os principais recursos naturais dos países da 
América Latina, analisando seu uso para a produção de matéria-prima e 
energia e sua relevância para a cooperação entre os países do Mercosul. 

Duração 

Duração estimada de 1 mês. 

Material necessário 

• Material de pesquisa sobre os blocos regionais no presente 

• Carta da Jamaica 

• Mapas da América no século XIX 
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• Computadores para a criação do jornal (opcionalmente, é possível utilizar materiais  
tradicionais, como papel sulfite, cartolinas, tesoura sem ponta, cola, lápis de cor e canetinhas). 

Perfil do professor coordenador do projeto 

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

conduzir os trabalhos com o apoio do professor de Geografia.  O professor de Geografia pode 

oferecer suporte na seleção e interpretação dos mapas que irão compor o infográfico. Além disso, 

uma das etapas do Projeto envolve diretamente as aulas de Geografia, quando os estudantes se 

dedicarão ao estudo da organização atual do sistema capitalista de produção. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – A questão do pan-americanismo 

O objetivo da primeira etapa é aprofundar a análise em torno da questão do pan -

americanismo. Por essa razão, é importante que essa etapa tenha início após a discussão de 

contextualização do movimento de independência da América espanhola. 

A ideia é explorar o significado do pan-americanismo e salientar que seu objetivo era promover 

a criação de uma confederação entre as repúblicas latino-americanas. Nesse sentido, é importante 

ressaltar que o pan-americanismo não tinha o objetivo de criar um único país centralizado. Os 

novos estados teriam autonomia, mas também existiria um sistema de integração e de tomada de 

decisões conjuntas. Outro ponto importante é analisar a questão do Congresso do Panamá, que foi 

realizado em 1826, como o momento no qual ocorreu a tentativa de criação dessa confederação.  

Um terceiro ponto a ser explorado é a questão das resistências aos projetos integracionistas, 

especialmente de setores das elites locais (os antigos criollos) que desejavam assegurar a autonomia 

política como forma de manter seu controle sobre o restante da sociedade. É a partir dessa  

perspectiva que se torna possível compreender o fracasso do projeto de integração proposto por 

Bolívar e outros, além de se entender como o Congresso do Panamá acabou fracassando em seus 

objetivos e não promoveu a efetiva criação de uma confederação política na América. 

Para aprofundar as discussões feitas durante essa etapa, é possível propor aos alunos que 

leiam trechos da Carta da Jamaica, escrita por Simón Bolívar e que apresentam as primeiras teses em 

torno da importância da unidade das repúblicas latino-americanas como forma de fortalecimento 

regional. Este documento pode ser acessado na integralidade no seguinte endereço: 

<https://issuu.com/embajadadevenezuelaenbrasil/docs/jamaica_portugu__s_final> (acesso em: 23 

set. 2018). É importante selecionar previamente os trechos que serão analisados pelos alunos, já que 

nem todo o documento está diretamente relacionado com os objetivos do Projeto. 

Ao final das discussões, é importante que os alunos façam anotações que serão utilizadas 

para a composição do infográfico, ressaltando entre outras ideias a definição de pan-americanismo, 

a maneira como Bolívar refletia sobre a unidade latino-americana, a questão da organização do 

Congresso do Panamá e os motivos do fracasso desse ideal. É importante lembrar que um infográfico 

https://issuu.com/embajadadevenezuelaenbrasil/docs/jamaica_portugu__s_final
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é uma forma de organização de informações que combina texto e imagem de maneira esquemática. 

Por essa razão, é necessário que os alunos pensem na maneira como esse material será organizado e 

selecionem imagens que permitam a apresentação das informações desejadas. Uma possibilidade 

seria selecionar dois mapas da América Latina, um com a organização do território segundo o 

princípio da confederação latino-americana e outro com a organização territorial a partir da 

formação das repúblicas autônomas e independentes. Um exemplo de mapa com informações de 

projeto unitaristas pode ser encontrado no seguinte endereço: 

<https://en.wikipedia.org/wiki/Congress_of_Panama#/media/File:Congreso_de_Panam%C3%A1.png

> (acesso em: 23 set. 2018). 

Etapa 2 – Pesquisa de informações sobre os blocos regionais da América no presente (Mercosul, 

NAFTA, Comunidade Andina, entre outros) 

A proposta da segunda etapa é refletir sobre a questão da formação de blocos econômicos 

na América contemporânea. A ideia é que essa etapa ocorra nas aulas de Geografia. Para iniciá-la,  

é importante contextualizar as transformações econômicas do capitalismo que resultaram na 

formação de blocos econômicos regionais, especialmente a partir da segunda metade do século XX. 

Nesse caso, vale ressaltar a importância da abertura econômica e da criação de zonas de livre 

comércio, além de aspectos políticos e culturais relacionados com a criação desses blocos. 

Em seguida, é possível iniciar a caracterização dos principais blocos econômicos americanos. 

Para isso, a proposta é que os alunos sejam divididos em grupos e fiquem encarregados de levantar 

informações sobre os blocos previamente selecionados. Os grupos podem identificar os países membros 

do bloco, os principais acordos existentes entre eles, a importância econômica, social, política e cultural 

e os planos futuros de ampliação dos acordos existentes entre os países de um mesmo bloco. 

Após a pesquisa, cada grupo pode apresentar o que descobriu aos colegas em sala de aula e 

promover uma discussão coletiva dessas informações. Auxilie os alunos nessa atividade e apresente 

informações complementares que ajude a esclarecer pontos centrais da questão. Durante a socialização 

dessas informações, é importante que os alunos façam anotações para a utilização na produção  

do infográfico. 

Etapa 3 – Síntese das discussões anteriores e produção dos jornais 

A terceira etapa consiste na montagem do infográfico. Para isso, é importante que os  

alunos trabalhem de forma coletiva. A sugestão é que o infográfico seja montado com o uso de  

computadores. É possível utilizar aplicativos de montagem de apresentações digitais ou mesmo 

ferramentas gratuitas disponíveis na internet. Porém, caso prefira utilizar meios tradicionais, é 

possível montar uma espécie de mural seguindo o princípio de organização do infográfico. Nesse 

caso, é importante sempre ressaltar que esse tipo de representação deve combinar texto e imagem 

para criar uma representação clara e didática do tema proposto. 

Para a organização do infográfico, é possível dividir o espaço em duas seções. A primeira 

trataria das informações históricas sobre o projeto pan-americano de unidade da América e a 

https://en.wikipedia.org/wiki/Congress_of_Panama#/media/File:Congreso_de_Panam%C3%A1.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Congress_of_Panama#/media/File:Congreso_de_Panam%C3%A1.png
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segunda trataria dos blocos econômicos contemporâneos. Além disso, é interessante incluir  

uma linha do tempo com informações sobre a cronologia de formação dos blocos econômicos 

contemporâneos. Ao final da organização do infográfico, ajude os alunos a revisar todas as  

informações e corrigir aquilo que apresentar problemas. 

Se o infográfico foi feito no computador, é possível utilizar a internet para dar visibilidade 

ao trabalho dos alunos. Caso tenha sido feito com materiais tradicionais, é interessante montar o 

mural em um espaço coletivo da escola 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A última etapa dialoga com o processo de avaliação e de autoavaliação dos estudantes. Para 

isso, organize os alunos em uma roda de conversa e promova o diálogo sobre o trabalho realizado. 

Nessa discussão, explore a ideia da importância social da integração da América e como isso pode 

fortalecer a economia, os mecanismos democráticos e a produção cultural dos países envolvidos. 

Ressalte também que a integração não pode se limitar a uma aproximação econômica, porque é 

fundamental que ela seja uma forma de fortalecer a democracia, os direitos individuais e a liberdade 

dos grupos sociais que vivem na América. 

Além dessa discussão, é importante registrar o desenvolvimento dos alunos em todas as  

etapas do projeto e também na realização do produto final, avaliando a pertinência das informações 

e a criatividade dos alunos. É essencial que todos os professores envolvidos no projeto participem da 

avaliação dos alunos e colaborem na definição de um registro final da atividade.  

Caso julgue conveniente, além da conversa de avaliação e autoavaliação feita pelos alunos, é 

possível solicitar também que cada aluno escreva um pequeno texto de autoavaliação, destacando a 

maneira como participou da atividade, os pontos que poderia melhorar e o que aprendeu de mais 

importante. 
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