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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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