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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 professor 

consiga planejar suas aulas de modo a explorar a BNCC, visando à formação global do estudante. 

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

sugeridas na BNCC para as unidades temáticas do 3º bimestre (Os processos de independência nas 

Américas e Configurações do mundo no século XIX), 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 8:  
Os Estados Unidos 
no século XIX 

Independência dos Estados  
Unidos da América Independências 
na América espanhola 

(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. 

Os Estados Unidos da América  
e a América Latina no século XIX 

(EF08HI25) Caracterizar e contextualizar aspectos das 
relações entre os Estados Unidos da América e a América 
Latina no século XIX. 

Pensamento e cultura no século 
XIX: darwinismo e racismo 
O discurso civilizatório nas 
Américas, o silenciamento dos 
saberes indígenas e as formas  
de integração e destruição de 
comunidades e povos indígenas 
A resistência dos povos e 
comunidades indígenas diante  
da ofensiva civilizatória 

(EF08HI27) Identificar as tensões e os significados dos 
discursos civilizatórios, avaliando seus impactos negativos 
para os povos indígenas originários e as populações negras 
nas Américas. 

Capítulo 9:  
A Europa do  
século XIX 

Uma nova ordem econômica: as 
demandas do capitalismo industrial 
e o lugar das economias africanas  
e asiáticas nas dinâmicas globais 

(EF08HI24) Reconhecer os principais produtos, utilizados 
pelos europeus, procedentes do continente africano durante 
o imperialismo e analisar os impactos sobre as comunidades 
locais na forma de organização e exploração econômica. 

Capítulo 10:  
O imperialismo  
na África e na Ásia 

Nacionalismo, revoluções  
e as novas nações europeias 

(EF08HI23) Estabelecer relações causais entre as ideologias 
raciais e o determinismo no contexto do imperialismo 
europeu e seus impactos na África e na Ásia. 

Uma nova ordem econômica: as 
demandas do capitalismo industrial 
e o lugar das economias africanas  
e asiáticas nas dinâmicas globais 

(EF08HI24) Reconhecer os principais produtos, utilizados 
pelos europeus, procedentes do continente africano durante 
o imperialismo e analisar os impactos sobre as comunidades 
locais na forma de organização e exploração econômica. 

O imperialismo europeu e a partilha 
da África e da Ásia 

(EF08HI26) Identificar e contextualizar o protagonismo das 
populações locais na resistência ao imperialismo na África e Ásia. 
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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 alcançá-lo, 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 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. Mais do que fórmulas prontas, essas práticas podem ajudar a refletir sobre o  

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

dialógico e participativo durante as aulas. 

Análise de mapas históricos 

A apresentação do conteúdo didático pode ser enriquecida com o apoio da contextualização 

cartográfica, mais especificamente, por meio da análise de mapas históricos. Para estimular o  

resgate de conhecimentos prévios, os mapas históricos podem ser distribuídos aos estudantes 

em pequenos grupos, a fim de verificar o que eles reconhecem para, então, abordar o tema. 

Outra possibilidade é fazer a comparação de diferentes mapas de uma mesma região através da 

história, com o intuito de demonstrar as transformações ocorridas, tais como aquelas relacionadas 

aos processos de colonização, exploração ou, ainda, migração.  

Uma possibilidade, por exemplo, é apresentar aos estudantes, coletivamente, os mapas da 

diminuição dos territórios indígenas nos EUA, ocultando o título , e, então, pedir para que 

apresentem as ideias sobre o que podem significar. Peça para que analisem as mudanças de cores 

e que digam o que lhes parece. Aproveitando as ideias apresentadas, explique para os estudantes 

que se trata de espaços que foram sendo perdidos pelos povos nativos estadunidenses para, na 

sequência, explicar a eles como se deu esse processo, apoiando a explicação com o texto didático. 

Vale contar aos estudantes que os mapas históricos são, muitas vezes, documentos que apresentam 

um retrato de um momento da trajetória de um povo ou de um território, ou seja, por meio deles 

é possível apreender um conhecimento e ampliar formas de se ler a História. 

Apresentação de seminário 

A apresentação do conteúdo em sala de aula pode ser a primeira etapa para o 

aprofundamento das ideias. Assim, outra forma de desenvolver a atitude historiadora nos estudantes 

é propor a realização de seminários. Em grupos de quatro a cinco estudantes, divida o conteúdo 

entre a turma para que apresentem o tema estudado. Ofereça uma estrutura mínima de cada 

explanação, a delimitação do tema e a divisão adequada, para que todos do grupo tenham 
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oportunidade para expor. Permita o uso de um suporte digital para apresentação do conteúdo ou 

outros meios. Com relação à apresentação digital, que pode ser produzida com apoio de um programa 

de apresentação gráfica, oriente os estudantes para a organização dos pontos principais do conteúdo 

em tópicos e para a seleção de imagens. Eles podem alicerçar as ideias, mas é preciso considerar 

que a apresentação oral do tema, o domínio do conteúdo, é parte fundamental de um seminário.  

O Capítulo 9, por exemplo, sobre a Europa do século XIX, possibilita o aprofundamento do 

conteúdo e variadas possibilidades de pesquisa com as revoluções e as unificações italiana e alemã. No 

Capítulo 10, uma das possibilidades é dividir a turma para trabalhar a partilha da África, o imperialismo 

na Ásia, dois tópicos complexos e que podem ser divididos entre dois grupos para cada tema. 

As apresentações devem prever momentos para diálogos e, por isso, cada grupo pode separar 

um tempo para perguntas dos colegas e do professor. Mais do que reproduzir o que foi dito em sala 

ou o que está disponível no livro, a segmentação do conteúdo é uma maneira de aprofundar o tema, 

trazendo para discussão em sala outros pontos que podem ampliar o conhecimento tanto do grupo 

pesquisador quanto dos demais estudantes espectadores. 

Debate em grupos e apresentação de sínteses 

Os momentos de debate em sala de aula são enriquecedores, pois a simples reconfiguração das 

carteiras pode motivar a participação dos estudantes, uma vez que todos podem observar a manifestação 

dos colegas. Ao mesmo tempo, é uma dinâmica que exige organização para que os estudantes tenham a 

oportunidade de expor pontos de vista e demanda organização na condução dos temas, a fim de 

cumprir os objetivos propostos para o momento. Apesar de ser um trabalho essencialmente oral, a 

sistematização dos debates por meio do registro dos pontos discutidos pode ser realizado pelos 

estudantes para entrega posterior ao professor e, assim, eles podem aproveitar as anotações para 

estudo; além do fato de o professor poder contar com a maior atenção deles no momento da dinâmica. 

A partir dos temas propostos na unidade, escolha um conteúdo que possa, dentre os demais, 

gerar diferentes pontos de vista, sempre respeitando a coerência histórica dos fatos. Um exemplo de 

tema relevante como ponto de partida para debate, presente nesta unidade, são as práticas imperialistas 

na África e na Ásia. Considerando a apresentação prévia do tema para a turma, o debate pode se 

relacionar com a responsabilidade dos países europeus com a situação atual dos continentes africano 

e asiático. A mediação do debate pode incluir perguntas que estimulem a construção de sentidos 

entre ações do passado e conjunturas do presente, tais como as diferenças de desenvolvimento 

econômico entre exploradores e explorados e os processos migratórios. 

Assim, é possível organizar os estudantes em um grande grupo e, então, iniciar o debate com 

uma pergunta central. Dela, outras questões, previamente elaboradas, devem se seguir. Um bom  

debate é aquele que prevê questionamentos, cujo argumentador pressupõe a opinião do outro no 

momento de propor a sua. Por isso é tão importante a mediação do professor na condução das  

questões, estimulando esse exercício argumentativo e incentivando o desenvolvimento de 

competências socioemocionais como a empatia e a escuta. Reforce com os estudantes a importância 

de registrar os pontos principais do debate e as conclusões a que chegarem. 
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3. Relação entre a prática didático-pedagógica  

e o desenvolvimento de habilidades 

Esse bimestre desenvolve sete habilidades propostas na Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC). É possível desenvolver diferentes atividades de modo a explorar essas habilidades e criar  

momentos nos quais os estudantes possam desenvolvê-las de forma ativa e sistemática. Algumas 

possibilidades são indicadas a seguir. 

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

de conflitos e tensões. 

Proposta de atividade: A formação da nação e o massacre dos indígenas nos Estados Unidos 

do século XIX. 

A construção dos Estados-nacionais foi um processo marcado por diversas formas de violência. 

Para controlar os territórios que formariam os novos países, os agentes do Estado promoveram o 

massacre de grupos que não eram vistos como parte da nação em formação. Esse processo é 

especialmente evidente no caso dos povos indígenas nos territórios estadunidenses, pois foram vistos 

como um entrave ao processo de expansão das fronteiras e expulsos de suas terras ou massacrados. 

Tendo isso em vista, é possível promover uma atividade de discussão abordando a temática da 

expansão das fronteiras dos Estados Unidos ao longo do século XIX e a maneira como os povos 

indígenas foram expulsos de suas terras nesse processo. Para isso, é possível utilizar documentos 

históricos ou selecionar cenas de filmes do gênero faroeste, já que essa é uma temática muito presente 

nessas obras. Durante a discussão, é importante problematizar essa associação entre a formação do 

Estado e a violência contra grupos minoritários e ressaltar que atualmente existem grupos que lutam 

por medidas de reparação ou que garantam os direitos dos grupos indígenas que sobreviveram. 

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

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

Proposta de atividade: Linha do tempo da formação dos Estados Unidos. 

Uma possibilidade de trabalho para organizar as discussões em torno do processo de  

formação do território dos Estados Unidos ao longo do século XIX é propor a organização de uma 

linha do tempo. Para isso, peça aos estudantes para que organizem os principais acontecimentos 

que marcaram esse processo, como a independência, a conquista de novos territórios, a ocupação 

do Oeste e a Guerra Civil. Após a seleção dos acontecimentos, é possível organizá-los na linha do 

tempo. No final, é necessário elaborar legendas explicativas de modo a sintetizar as informações 

sobre os acontecimentos selecionados. 
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(EF08HI23) Estabelecer relações causais entre as ideologias raciais e o determinismo no 

contexto do imperialismo europeu e seus impactos na África e na Ásia. 

Proposta de atividade: Análise de obras que expressam as ideologias raciais do imperialismo. 

Uma forma de analisar a questão da ideologia racial criada no contexto do imperialismo é 

selecionar registros documentais que permitam a identificação dessas ideias. A partir disso, a  

proposta é organizar uma análise crítica e que problematize essa ideologia de modo a evidenciar o 

papel que ela desempenhou na expansão imperialista e na dominação de regiões da África e da 

Ásia pelas potências industriais. Nesse caso, uma sugestão é selecionar alguns quadrinhos com 

o personagem Tintim, do quadrinista belga Hergé. O quadrinho Tintim no Congo, por exemplo, é 

marcado por representações da África e dos africanos bastante negativas e que podem ser  

situadas no contexto das ideologias raciais produzidas desde o século XIX. A partir da análise do 

quadrinho, é possível problematizar essas representações e reforçar o papel delas na legitimação 

e na naturalização da dominação imperialista no período. 

(EF08HI24) Reconhecer os principais produtos utilizados pelos europeus procedentes do 

continente africano durante o imperialismo e analisar os impactos sobre as comunidades locais na 

forma de organização e exploração econômica. 

Proposta de atividade: Produção de mapa informativo. 

Para desenvolver essa habilidade, é possível propor uma atividade de produção de mapa 

informativo sobre a dominação imperialista no continente africano. A proposta é que os estudantes 

se organizem em grupos e fiquem responsáveis por identificar os domínios coloniais impostos pelas 

potências industriais no continente africano, além de levantar informações sobre os produtos que 

essas potências exploraravam em seus territórios coloniais. Posteriormente, é possível utilizar essas 

informações para produzir um mapa com os dados pesquisados. 

(EF08HI25) Caracterizar e contextualizar aspectos das relações entre os Estados Unidos da 

América e a América Latina no século XIX. 

Proposta de atividade: Pesquisa sobre as relações entre os Estados Unidos e a América 

Latina no século XIX e no presente. 

Uma forma de estabelecer relações entre presente e passado e analisar a problemática das 

relações entre os Estados Unidos e a América Latina é propor aos estudantes que pesquisem informações 

sobre as mudanças nas relações entre as duas regiões no século XIX e no presente. Para isso, os 

estudantes podem ser divididos em grupos que ficariam responsáveis pela pesquisa de informações 

sobre esses temas. No que diz respeito ao século XIX, é importante que os estudantes destaquem a 

questão da Doutrina Monroe e o Corolário Roosevelt. Já no presente, é possível recuperar a questão 

dos acordos comerciais e diplomáticos, bem como o papel desempenhado pelos Estados Unidos na 

organização econômica do continente. A partir disso, é possível analisar rupturas e permanências na 

forma como essas relações se organizam ao longo do tempo e enfatizar a importância dos Estados 

Unidos na compreensão dos mecanismos políticos e econômicos dos países da América Latina. 
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(EF08HI26) Identificar e contextualizar o protagonismo das populações locais na resistência 

ao imperialismo na África e Ásia. 

Proposta de atividade: Mural sobre as práticas de resistência ao avanço imperialista. 

Uma forma de organizar as principais informações e os temas relacionados com a resistência 

ao avanço do imperialismo na África e na Ásia é propor aos estudantes que produzam um mural 

sobre o tema. Para isso, é possível organizar os estudantes em grupos e dividir os principais 

movimentos de resistência entre os grupos. Em seguida, cada grupo pode realizar uma pesquisa de 

levantamento de informações e apresentar o que descobriu aos colegas em sala de aula. 

Finalmente, após a socialização das informações, pode-se produzir um mural coletivo sobre o tema. 

Esse mural poderá ficar exposto num espaço comum da escola, para que estudantes de outros anos 

tenham acesso aos textos e imagens. 

(EF08HI27) Identificar as tensões e os significados dos discursos civilizatórios, avaliando seus 

impactos negativos para os povos indígenas originários e as populações negras nas Américas. 

Proposta de atividade: Problematizar os discursos civilizatórios do século XIX. 

Um aspecto importante na marginalização de povos indígenas e das populações negras 

ao longo do século XIX foi a produção de discursos civilizatórios que identificavam esses grupos 

como sendo bárbaros ou como não civilizados. Assim, para que eles assegurassem seus d ireitos 

de cidadania, era necessário primeiro que eles passassem por um processo civilizatório, que 

seria orientado pelas elites europeias e brancas. Por essa razão, é importante problematizar 

esses discursos e evidenciar a maneira como eles legitimavam violências de toda sorte. Para 

isso, é possível selecionar exemplos desses discursos (textos e imagens, como 

http://www.museudeimagens.com.br/zoologicos-humanos/ e https://diplomatique.org.br/os-

jardins-zoologicos-humanos/. Acesso em: 26 out. 2018) e analisá-los coletivamente com os 

estudantes. A partir disso, é possível ressaltar como a noção de civilização é uma construção com 

finalidades políticas e que não pode ser aceita de forma natural ou como um valor universal.  

 

4. Gestão da sala de aula 

Parte importante do aprendizado é a organização da sala de aula, pois é também nesse 

espaço que os processos de ensino e aprendizagem acontecem com maior interação. As práticas em 

sala de aula, por sua vez, precisam garantir espaço para o diálogo e para a autonomia em consonância 

com a assimilação didática. Isso quer dizer que as atividades em sala devem ser o momento em que 

o estudante se sinta seguro para se posicionar com clareza, de forma ativa, levantando pontos e 

construindo hipóteses a partir dos conhecimentos propostos pelo professor e, ainda, que esteja 

disponível socioemocionalmente para trazer para esse ambiente os conhecimentos prévios adquiridos 

em momentos extraclasse.  

http://www.museudeimagens.com.br/zoologicos-humanos/
https://diplomatique.org.br/os-jardins-zoologicos-humanos/
https://diplomatique.org.br/os-jardins-zoologicos-humanos/
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Para que o estudante possa descobrir e explorar as suas potencialidades em sala de aula, é 

relevante oferecer uma diversidade de linguagens relacionadas aos temas, tais como materiais de 

apoio ao conteúdo didático como textos de diferentes fontes e estilos e filmes de longa ou curta-

metragens que possam ser exibidos no tempo de aula, mapas históricos e geográficos para  

contextualização, gráficos para que ele associe linguagens, textos literários, sites na internet etc. 

Esses são exemplos de materiais que podem ser aproveitados tanto para mobilizar conhecimentos 

prévios quanto para ampliar o que já foi exposto, de modo a engrandecer o repertório leitor para 

outras leituras e provas que esses estudantes farão ao longo da vida acadêmica.  

O estudante se sente seguro diante do processo de ensino-aprendizagem também quando está 

ciente dos instrumentos de avaliação. Portanto, um outro ponto importante da gestão em sala de aula 

é esclarecer datas aproximadas e as estratégias por meio das quais o estudante será avaliado. Mais 

interessante ainda é propor uma avaliação contínua combinada com os exemplos de materiais 

supracitados. Dessa forma, além de motivar o estudante a engajar-se nas atividades, pela variedade de 

recursos didáticos e pela autonomia diante de seu aprendizado, a avaliação contínua serve para a 

identificação das dificuldades e para sanar as dúvidas no decorrer das etapas do bimestre.  

Nesse ponto, promova atividades que explorem o diálogo entre diferentes conteúdos e, 

também, com outras disciplinas e com os saberes da comunidade. O cotidiano pode oferecer muitas 

possibilidades quando combinado com conteúdos de sala de aula, da mesma forma como pode 

precipitar outros tantos. Esse diálogo entre conhecimentos pode esclarecer informações típicas do senso 

comum, argumentos esses não raro trazidos para as aulas de História. Um ambiente em que o estudante 

se sinta seguro para questionar, como citado anteriormente, também será um ambiente para que o 

estudante se sinta confortável para desmitificar e desconstruir ideias baseadas no senso comum. 

Combinar atividades individuais e coletivas (em duplas, trios ou grupos) se configura como 

outro aspecto relevante da gestão da sala de aula. Essa estratégia é importante para o estudante 

aprender a sistematizar e apresentar o conteúdo individualmente, da mesma maneira que é fundamental 

que saiba ouvir e dividir impressões com os colegas em um trabalho coletivo. E essa disponibilidade, 

respeitando as particularidades, pode ser avaliada também. 

Para finalizar, a autoavaliação, similarmente, merece espaço e destaque, à medida que 

colabora para o desenvolvimento da autonomia do estudante com relação ao seu aprendizado, bem 

como com relação ao seu papel como parte de um grupo que aprende coletivamente. Ademais, uma 

gestão de sala comprometida com o processo de ensino-aprendizagem é, da mesma forma, aquela em 

que o estudante possa se expressar livremente sobre o trabalho promovido, produzindo conhecimento 

e dividindo impressões que contribuam para o trabalho dos colegas. 
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5. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

Em consonância com a gestão em sala de aula, a fim de conduzir o processo de ensino-

aprendizado dos estudantes, sugere-se o acompanhamento de registro das atividades de modo 

individual. Esse registro tem por objetivo a identificação das variadas potencialidades dos 

estudantes e, portanto, deve basear-se em diferentes aplicações dos conteúdos. 

Nesse caso, a sugestão é que façam parte do acompanhamento do aprendizado atividades 

variadas como: 

• Proatividade nos momentos de partilha de conhecimento em sala de aula 

• Organização dos registros nos cadernos. 

• Leitura e interpretação de textos e imagens. 

• Sistematização das informações nos momentos de pesquisa. 

• Produção autônoma de textos. 

• Reconhecimento das funções de diferentes tipos de textos. 

• Articulação de ideias e conteúdos diversos produzidos durante as discussões. 

• Análise de mapas históricos. 

• Construção de relações entre processos históricos e conjunturas atuais. 

A partir desses pontos, que podem ser ampliados para outros dependendo das 

particularidades da sala, torna-se possível observar globalmente o desenvolvimento do 

aprendizado dos estudantes, agindo simultaneamente no encaminhamento das dificuldades, quando 

necessário. 

No encerramento do bimestre, estudante e professor poderão verificar a trajetória 

percorrida pelo discente na construção de seu conhecimento, examinando pontos de avanço ou de 

obstáculos, com autonomia, na apreensão e produção do conhecimento. Assim, é  fundamental 

observar de que forma o estudante aplica e desenvolve as habilidades propostas para o bimestre e de 

que maneira maneja as informações adquiridas nos diferentes momentos de avaliação. O registro 

cotidiano é uma forma de "trilhar" o desenvolvimento do estudante, identificando pontos em que é 

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

que o estudante 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 estudante para além da avaliação 

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

apresentar aos estudantes 

• FERRO, Marc. A colonização explicada a todos. São Paulo: Unesp, 2017. 

Nesta obra, Marc Ferro, um dos maiores especialistas na história global da colonização e  

do imperialismo, apresenta em linguagem clara e didática as questões centrais relacionadas com a 

formação dos impérios europeus na Idade Moderna e na Idade Contemporânea. Assim, é um 

material que pode ser usado para discussão em sala de aula ou leitura dos estudantes 

• THOMAS, Angie. O ódio que você semeia. Rio de Janeiro: Galera, 2017. 

Este romance direcionado ao público juvenil aborda questões importantes para se refletir 

sobre a questão racial nos Estados Unidos contemporâneo e pode ser um excelente recurso para 

traçar paralelos entre passado e presente e refletir sobre as desigualdades raciais daquele país desde 

o século XIX até o presente. 

 

7. Projeto integrador 

Título: Nacionalismo e romantismo. 

Tema Nacionalismo 

Problema central 
enfrentado 

Refletir sobre o papel das artes na construção das ideias nacionalistas no século XIX e traçar 
paralelos com o presente 

Produto final Galeria digital 

Justificativa 

Um elemento central para se compreender os movimentos revolucionários do século XIX e a 

formação dos Estados nacionais é a disseminação das ideias nacionalistas. Estas desempenharam um 

papel muito importante na construção do conceito de nação e no fortalecimento de movimentos 

sociais que lutavam contra os resquícios da ordem do Antigo Regime e defendiam a implantação de 

regimes liberais. Um canal privilegiado para a disseminação das ideias nacionalistas foi a produção 

artística do período. Diversas representações no campo das artes plásticas, da música, do teatro e da 

literatura trabalharam com temas relacionados ao nacionalismo. Nesse caso, o movimento artístico 

do Romantismo foi especialmente importante nesse movimento.  
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Tendo isso em vista, a proposta desse Projeto integrador é refletir de forma mais aprofundada 

sobre o papel das artes, especialmente das artes plásticas, na disseminação das ideias nacionalistas 

na Europa. Com base nisso, é possível refletir sobre as ideias nacionalistas no presente e a maneira 

como estas, atualmente, não possuem o caráter revolucionário ou transformador que possuíam no 

passado, mas que dialogam também com ideias conservadoras e autoritárias.  

Competências gerais desenvolvidas 

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

• Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo 
a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.  

• 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. 

• Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 
experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e 
fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

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

Objetivos 

• Caracterizar as ideias nacionalistas do século XIX. 

• Compreender o conceito de Romantismo. 

• Relacionar o movimento romântico com a disseminação de ideias nacionalistas. 

• Refletir criticamente sobre o nacionalismo no presente. 
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Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

História 

A questão do iluminismo  
e da ilustração 

(EF08HI01) Identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo 
e do liberalismo e discutir a relação entre eles e a organização do 
mundo contemporâneo. 

Nacionalismo,  
revoluções e as novas nações 
europeias 

(EF08HI23) Estabelecer relações causais entre as ideologias raciais  
e o determinismo no contexto do imperialismo europeu e seus 
impactos na África e na Ásia. 

Artes 

Contextos e práticas 

(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes 
visuais tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas brasileiros  
e estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas  
e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos  
e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário,  
a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 
(EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, 
contextualizando-os no tempo e no espaço. 
(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões  
da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. 

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. 

Matrizes estéticas  
e culturais 

(EF69AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção 
artística, problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas 
categorizações da arte (arte, artesanato, folclore, design etc.). 

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. 

Duração 

Duração estimada de 1 mês. 

Material necessário 

• Obras de arte selecionadas previamente 

• Computadores para a criação da galeria de imagem (opcionalmente, é possível utilizar 
materiais tradicionais, como papel sulfite ou cartolinas) 

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 Artes. O professor de Artes pode oferecer suporte 

na seleção e interpretação das obras de arte que comporão a galeria. Além disso, uma das etapas do 

projeto envolve diretamente as aulas de Artes, quando os estudantes se dedicarão ao estudo das 

matrizes estéticas e dos processos de criação.  
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Desenvolvimento 

Etapa 1 – Caracterização do Nacionalismo no século XIX 

A proposta da primeira etapa é caracterizar as ideias nacionalistas no século XIX e relacionar 

essas ideias com o movimento artístico do Romantismo. Para isso, é importante iniciar o trabalho 

retomando o tema da construção da nação. É importante discutir com os estudantes a maneira como 

a ideia que temos atualmente de que vivemos em uma nação com aspectos comuns e que marcam a 

identidade e a vida dos indivíduos não existiu sempre. Na realidade, esta é uma construção histórica 

que teve início entre os final do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX, e que está 

profundamente associada com a luta contra a ordem social do Antigo Regime e o fortalecimento das 

burguesias em diversas regiões da Europa. Além disso, é um desdobramento da Revolução Francesa 

e das Guerras Napoleônicas. 

Nesse caso, é possível destacar que algumas das primeiras representações importantes das 

ideias nacionalistas e que já apresentavam características românticas foram resultado das Guerras 

Napoleônicas e da invasão de territórios pelas forças francesas. Um exemplo disso é a obra do 

espanhol Francisco Goya, que retratou a violência dessas guerras e apresentou ideias nacionalistas 

em suas obras que denunciavam essa opressão. 

Outro ponto importante a ser analisado de modo a entender a formação das ideias  

nacionalistas é o processo de revoluções liberais e burguesas que se desdobraram principalmente até 

a metade do século XIX, como a Revolução de 1830 e a Primavera dos Povos. Esses movimentos 

foram profundamente marcados pelas ideias nacionalistas. 

Um terceiro ponto a ser abordado nesse momento é a questão da unificação da Itália e da 

Alemanha, que resultou na formação de Estados nacionais centralizados. Esses dois movimentos 

também foram profundamente influenciados por ideias nacionalistas e decisivos na construção da 

ideia de uma nação italiana e alemã. Inclusive, é possível afirmar que até a unificação desses países, 

as línguas italiana e alemã faladas atualmente não eram utilizadas pela maioria das pessoas que 

vivem nos atuais territórios desses países, já que existiam muitos dialetos que se diferenciavam  

bastante dessas línguas. Foi a partir da disseminação das ideias nacionalistas que os novos Estados 

nacionais se empenharam ativamente no ensino dessas línguas às populações que viviam nesses 

territórios, até transformá-las nas línguas faladas pela maioria dos habitantes desses países. 

Ao longo dessas discussões, é importante ressaltar que o nacionalismo não se desenvolveu no 

vazio, mas que, para disseminar ideias nacionalistas, pensadores, políticos e artistas do período utilizaram 

diversos recursos, como as obras de artes. É por essa razão que é importante analisar a produção 

artística do período como forma de se entender a disseminação dessas ideias. No campo artístico, as 

ideias nacionalistas estavam fortemente presentes no movimento conhecido como Romantismo. Esse 

movimento se manifestou principalmente entre finais do século XVIII e meados do século XIX e foi 

marcado pela valorização da natureza, pela mobilização de temas do folclore e das tradições populares, 

pela contraposição aos ideais racionalistas do Iluminismo, pela defesa do nacionalismo, pela recuperação 

de temas históricos, pela valorização da experiência subjetiva do indivíduo, entre outras características. 
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Assim, é importante ressaltar que a proposta do Projeto integrador é conhecer algumas 

representações artísticas do Romantismo no campo das artes visuais e relacionar essas obras com as 

transformações sociais do século XIX de modo a entender como o nacionalismo foi uma forma de  

pensamento que ajudou a consolidar os ideais revolucionários das burguesias europeias e contribuiu 

para a superação de estruturas sociais do Antigo Regime. 

Etapa 2 – Análise de obras românticas 

A proposta da segunda etapa é analisar algumas obras românticas pré-selecionadas e traçar 

relações entre essas obras e as transformações históricas da Europa no século XIX. Por isso, essa 

etapa pode tanto ocorrer nas aulas de Artes quanto nas aulas de História. Antes de iniciar essa etapa, 

é importante selecionar um conjunto variado de obras românticas para discutir com os estudantes 

em sala de aula. Algumas sugestões são as seguintes: 

• Obras de Goya sobre as Guerras Napoleônicas. 

• Obras de Eugène Delacroix (não apenas A liberdade guiando o povo, mas outras obras 
que ele produziu, como O massacre em Chios, Cristo no mar da Galiléia, entre outras). 

• Obras de William Turner (para ressaltar a valorização da natureza nas obras românticas). 

• A representação da Revolução de 1830 feita por Egide Charles Gustave Wappers (Episódio 
da Revolução Belga de 1830). 

• A representação de Hyppolyte Lecomte da Revolução de 1830. 

• As obras de Mór Than representando a guerra de independência da Hungria. 

• Representações da unificação italiana e alemã. 

• Na música, Ludwig van Beethoven, com suas sinfonias na transição da sinfonia clássica e 
romântica, Franz Liszt, Hector Berlioz, Franz Peter Schubert, Giuseppe Verdi, com a obra 
Aída, Fréderic Chopin, Piotr Ilitch Tchaikovsky, Antonín Dvorák etc. 

Além dessas sugestões, caso julgar conveniente, é possível selecionar outras obras, além de 

incluir produções românticas de outras regiões do mundo, tais como o Brasil ou os Estados Unidos.  

É importante organizar a seleção das imagens em conjunto com os professores de Artes, já que  

assim é possível ampliar as ideias e selecionar obras representativas desse movimento. Após a seleção, 

é importante utilizar meios para apresentar as imagens ou músicas aos estudantes, como computadores 

ou cópias tradicionais. 

A ideia dessa etapa é promover uma análise coletiva das obras selecionadas de modo a  

identificar os principais temas históricos abordados, relacionar essas obras com as características 

principais do Romantismo e enfatizar a maneira como elas expressavam ideais nacionalistas. Além 

disso, é um importante exercício de leitura e interpretação artísticas (de imagens ou música). Ao longo 

da atividade, peça aos estudantes para que tomem notas sobre as principais ideias discutidas, já que 

uma parte do produto final envolverá a produção de legendas para as imagens ou músicas analisadas. 
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Etapa 3 – Reflexão sobre o nacionalismo no presente 

A proposta da terceira etapa é discutir o problema do nacionalismo no presente e relacioná-

lo com práticas xenófobas e de restrição de circulação de pessoas pelo planeta. É importante  

selecionar alguns exemplos contemporâneos que evidenciem essas práticas e propor a discussão da 

questão em sala de aula. O objetivo principal é enfatizar como o nacionalismo atualmente está  

associado a ações violentas contra grupos minoritários e que, por isso, é uma ideia que pode resultar 

em ações que firam direitos humanos e que criem conflitos e tensões em diferentes partes do planeta. 

Também é possível discutir com os estudantes como as ideias nacionalistas inspiram políticos e 

grupos políticos autoritários e de extrema-direita que podem ameaçar as práticas democráticas em 

muitos países e regiões do mundo. 

Ao final dessa etapa, é importante promover uma discussão com os estudantes sobre o tema 

e verificar de que modo eles entendem o fenômeno do nacionalismo e a maneira como esse 

fenômeno pode criar problemas políticos importantes em nosso mundo. Essa discussão será 

retomada no início da próxima etapa, quando os estudantes ficarão encarregados de produzir 

representações artísticas críticas do nacionalismo contemporâneo. 

Etapa 4 – Produção de representações artísticas críticas aos nacionalismos no presente e produção 

da Galeria de imagem sobre o nacionalismo na história 

A proposta dessa etapa é que os estudantes, inspirados nas análises anteriores, percebam 

como a produção artística pode estar carregada de mensagens políticas e, com base nisso, produzam 

representações críticas dos ideais nacionalistas em nosso tempo. Essas representações podem ser 

produzidas individualmente, duplas ou trios, ficando a critério do grupo. É importante que os  

estudantes produzam obras que valorizem os direitos humanos e a defesa de grupos minoritários, 

criticando assim todo tipo de perspectiva xenófoba no presente. 

Outra atividade dessa etapa, que pode ser realizada após a finalização dos trabalhos dos 

estudantes, é a produção da Galeria de imagem. A ideia é que esta seja produzida de forma coletiva 

e esteja organizada em dois momentos principais: o primeiro, trazendo imagens que evidenciem 

valores nacionalistas do século XIX (aquelas que foram analisadas na segunda etapa); a segunda, com 

as produções dos estudantes. Além das imagens, a galeria precisa trazer textos analisando todas as 

imagens (na forma de legendas) e uma apresentação geral sobre o tema do nacionalismo e do 

romantismo no século XIX. Nas obras dos estudantes, as legendas podem explicar a proposta de cada 

trabalho. Caso tenha havido a escolha de algum grupo pela música, a apresentação elaborada deve 

acompanhar a Galeria de imagem. 

Para a produção dessas galerias, a sugestão é utilizar computadores, já que, assim, é possível 

socializar o produto final. Nesse caso, é necessário fotografar ou digitalizar os trabalhos dos estudantes. 

Porém, caso se julgue mais adequado utilizar meios tradicionais, é possível montar murais com as 

imagens e os trabalhos dos estudantes. 
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No final da preparação, é importante promover uma revisão coletiva da atividade de modo a 

corrigir eventuais erros ou imprecisões. Estimule a autonomia dos estudantes na atividade e permita 

que eles trabalhem por conta própria durante a revisão e correção, mas apresente sugestões para 

auxiliá-los nessa etapa do trabalho. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A última etapa consiste na avaliação e na autoavaliação. Para isso, organize os estudantes 

em uma roda de conversa e retome a questão do nacionalismo. Pergunte aos estudantes de que 

modo as ideias nacionalistas foram se transformando ao longo do tempo e como elas afetaram a 

organização social no século XIX e como afetam o presente. Em seguida, peça aos estudantes para 

que destaquem as principais ideias que aprenderam durante a atividade e expliquem o que pensaram 

enquanto produziam suas representações sobre o nacionalismo. 

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

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

e a criatividade dos estudantes. É importante que todos os professores envolvidos no projeto 

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

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

estudantes, é possível solicitar também que cada um 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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