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

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

bem como sugerir práticas em 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, o professor poderá aprofundar-se nas habilidades sugeridas na 

BNCC para a unidade temática do 4º bimestre (O Brasil 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 11:  
O Primeiro Reinado 

A tutela da população indígena, 

a escravidão dos negros  

e a tutela dos egressos  

da escravidão  

(EF08HI14) Discutir a noção da tutela dos grupos indígenas  

e a participação dos negros na sociedade brasileira do final  

do período colonial, identificando permanências na forma de 

preconceitos, estereótipos e violências sobre as populações 

indígenas e negras no Brasil e nas Américas. 

Capítulo 12:  
O período regencial 

Brasil: Primeiro Reinado 
(EF08HI15) Identificar e analisar o equilíbrio das forças e os 
sujeitos envolvidos nas disputas políticas durante o Primeiro  
e o Segundo Reinado. 

O Período Regencial e as 
contestações ao poder central 

(EF08HI16) Identificar, comparar e analisar a diversidade 
política, social e regional nas rebeliões e nos movimentos 
contestatórios ao poder centralizado. 

Capítulo 13: 
Segundo Reinado: 
economia  
e sociedade 

O escravismo no Brasil do século 
XIX: plantations e revoltas  
de escravizados, abolicionismo  
e políticas migratórias no Brasil 
Imperial 

(EF08HI19) Formular questionamentos sobre o legado da 
escravidão nas Américas, com base na seleção e consulta  
de fontes de diferentes naturezas. 

(EF08HI20) Identificar e relacionar aspectos das estruturas 
sociais da atualidade com os legados da escravidão no Brasil  
e discutir a importância de ações afirmativas. 

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. 

Capítulo 14:  
A política no 
Segundo Reinado 

O Brasil do Segundo Reinado: 
política e economia 
• A Lei de Terras e seus 
desdobramentos na política  
do Segundo Reinado 
• Territórios e fronteiras:  
a Guerra do Paraguai 

(EF08HI15) Identificar e analisar o equilíbrio das forças e os 
sujeitos envolvidos nas disputas políticas durante o Primeiro  
e o Segundo Reinado. 

(EF08HI17) Relacionar as transformações territoriais, em razão 
de questões de fronteiras, com as tensões e conflitos durante  
o Império. 

(EF08HI18) Identificar as questões internas e externas sobre  
a atuação do Brasil na Guerra do Paraguai e discutir diferentes 
versões sobre o conflito. 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

4º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Capítulo 15:  
O fim da monarquia 
no Brasil 

O escravismo no Brasil do século 
XIX: plantations e revoltas de 
escravizados, abolicionismo  
e políticas migratórias no Brasil 
Imperial 

(EF08HI19) Formular questionamentos sobre o legado da 
escravidão nas Américas, com base na seleção e consulta  
de fontes de diferentes naturezas. 

(EF08HI20) Identificar e relacionar aspectos das estruturas 
sociais da atualidade com os legados da escravidão no Brasil  
e discutir a importância de ações afirmativas. 

Políticas de extermínio do 
indígena durante o Império 

(EF08HI21) Identificar e analisar as políticas oficiais com relação 
ao indígena durante o Império. 

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 8º 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 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 de ponto de partida para dinâmicas que resultem em um ambiente 

dialógico e participativo durante as aulas. 

Exposição temática 

Planejar uma aula pressupõe a organização do tempo para apresentação do tema, explicação 

de pontos, solução de dúvidas e verificação do conhecimento. Porém, determinados assuntos tomam 

um tempo considerável da aula, seja pela complexidade, seja pelo engajamento dos estudantes. Por 

isso, o desenvolvimento de uma exposição temática é uma possibilidade para explorar os conteúdos 

que os estudantes podem apresentar mais comprometimento, e cujos tópicos podem viabilizar 

pesquisas mais aprofundadas em momentos extraclasse. 

Assim, como forma de aprofundar um tema e ampliar o envolvimento dos estudantes com a 

aula, como sugestão de abordagem, é possível organizar os estudantes em pequenos grupos para 

uma exposição temática sobre as “As rebeliões regenciais”, assunto encontrado no capítulo 12. Após 

breve contextualização, e com os grupos organizados, distribua entre eles o nome de algumas das 

rebeliões e solicite a elaboração de um cartaz, que pode ser composto de um mapa mental, imagens 

históricas, tópicos e outros recursos coletados com base em pesquisa. 
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Como se trata de uma exposição, explique aos estudantes que os grupos poderão trabalhar 

isoladamente, mas que deverá haver uma reunião entre um representante de cada grupo para que 

haja uma organização entre eles, de maneira que a exposição tenha uma unidade temática e visual. 

Para isso, eles podem estruturar a exposição dos cartazes por data ou por região em que a rebelião 

ocorreu e ainda definir cores dos títulos, criando uma padronização, para que os espectadores, que 

podem ser os demais estudantes da escola, percebam a organização do grande grupo. 

Análise de imagens históricas 

A ideia da leitura de imagens pode ser ampliada nas práticas em sala de aula com a finalidade 

de, em primeiro lugar, explorar diferentes formas de conhecer fatos históricos e, em segundo, 

estimular a criticidade do estudante. A partir disso, a análise de imagens históricas se apresenta 

como uma oportunidade de contextualizar historicamente um assunto e de estimular o olhar para a 

compreensão para além do texto escrito ou da explanação oral.  

Nesse contexto e com o apoio do livro didático, proporcione um momento para que os 

estudantes tenham a oportunidade de analisar imagens históricas e, com base nelas, mobilizar 

conhecimentos prévios e elaborar hipóteses relacionadas ao evento selecionado, para a construção 

do conhecimento. Como exemplo temático para essa abordagem, o livro didático, assim como outras 

fontes de pesquisa, apresenta imagens históricas dos movimentos abolicionistas e dos principais 

nomes envolvidos no processo da abolição. A partir desse acervo, pode-se questionar os estudantes, 

abrindo espaço para as ideias que trazem, perguntando se eles imaginavam tais representações, se 

elas são diferentes do que imaginavam, com qual ideia o imaginário anterior se relacionava, entre 

outros pontos de início de debate. Com as ideias levantadas e, se for conveniente, registradas em 

tópico no quadro de giz, conte aos estudantes que havia frentes abolicionistas compostas de figuras 

e projetos distintos, com a participação de diferentes membros da sociedade. 

Para complementar, após análise das imagens históricas e da apresentação do conteúdo,  

é possível confrontar os tópicos escritos no quadro e solicitar aos estudantes que criem uma 

representação (desenho, fotomontagem, texto/imagem) com base nas conclusões a que chegaram, 

para ilustrar o registro feito no caderno.  

Elaboração de mapa mental  

A compreensão dos temas em sala de aula passa pelo registro das informações no caderno, 

muitas vezes, feita de forma passiva pelos estudantes. Como identificar os pontos mais importantes 

ou quais conhecimentos destacar ou, ainda, como dar o devido destaque para retomar os estudos 

depois são etapas importantes do processo de aprendizagem. A maneira de estudar deve ser 

considerada, em sala de aula, como uma prática que proporciona a criação de um ambiente formativo, 

ampliando a promoção do aprendizado. 

Desse modo, a criação de mapas mentais surge como uma forma de registro criativa e que 

estimula nos estudantes a capacidade de selecionar as informações que merecem destaque e, 

também, relacioná-las a partir de um tema comum, mapeando causas e consequências, por exemplo. 
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Entre as possibilidades temáticas deste bimestre, o fim da escravidão no final do século XIX, presente 

no capítulo 15, pode ser aproveitada para essa prática. Tomando o tema como ponto central do 

mapa, os estudantes podem criar ramificações que indiquem os principais fatores que contribuíram 

para o evento que marcou a gênese de um novo capítulo na história do Brasil. Com apoio de recursos 

de fácil acesso, como folhas sulfite e canetas coloridas, solicite a eles que escrevam exatamente no 

meio da folha, com destaque, “Fim da Escravidão no Brasil” e, então, peça-lhes que desenhem linhas 

ou setas e que, em cada uma delas, escrevam os fatores como escassez da mão de obra; movimentos 

abolicionistas; Guerra do Paraguai; e assim por diante. Cada um desses pontos pode gerar outras 

setas ou tópicos, dependendo do espaço e do tempo determinado para essa atividade.  

Para que os estudantes compreendam previamente a atividade, apresente exemplos de 

mapas mentais, independentemente do tópico. Assim, a turma pode visualizar e internalizar a 

estrutura dessa forma de organizar o conhecimento e, com base nisso, criar seu próprio mapa 

mental. Como se trata de uma prática que estimula o hábito de estudar, o ideal é que os mapas 

sejam construídos individualmente, mas também podem vir a se configurar como uma alternativa de 

trabalho em grupo, resultando na produção de um cartaz. 

 

3. Relação entre a prática didático-pedagógica  

e o desenvolvimento de habilidades 

Este bimestre desenvolve nove habilidades propostas na Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC). É possível desenvolver diferentes atividades e exporá-las criando momentos nos quais  

os estudantes possam desenvolvê-las de forma ativa e sistemática. Algumas possibilidades são 

indicadas a seguir. 

(EF08HI14) Discutir a noção da tutela dos grupos indígenas e a participação dos negros na 

sociedade brasileira do final do período colonial, identificando permanências na forma de preconceitos, 

estereótipos e violências sobre as populações indígenas e negras no Brasil e nas Américas. 

Proposta de atividade: Análise de representações visuais de indígenas e negros no Brasil. 

Uma estratégia interessante para analisar questões relacionadas com a violência e o 

preconceito contra populações indígenas e negras é recuperar representações iconográficas desses 

grupos e promover uma análise crítica em sala de aula. Por meio disso, é possível identificar os temas 

principais presentes nessas produções e analisar como tais obras contribuíam para reforçar diversas 

formas de preconceito e violência. Também é possível destacar a questão da exclusão social e o  

processo de tutela dos povos indígenas pela sociedade brasileira do período. 
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(EF08HI15) Identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos envolvidos nas disputas 

políticas durante o Primeiro e o Segundo Reinado. 

Proposta de atividade: Linha do tempo dos principais conflitos ocorridos do início do Primeiro 

Reinado ao início do Segundo Reinado. 

Para ajudar na identificação das disputas políticas e dos grupos sociais que participaram 

dessas disputas, é interessante propor a organização de uma linha do tempo dos principais conflitos 

ocorridos no Brasil do início do Primeiro Reinado ao início do Segundo Reinado. Nesse caso, é 

importante destacar o conflituoso processo de elaboração da Constituição, a Confederação do  

Equador, a Guerra Cisplatina, a crise política que culminou na abdicação de dom Pedro I, as revoltas 

regenciais e as últimas revoltas ocorridas no início do Segundo Reinado, como a Revolução Praieira. 

Além das datas, os estudantes podem elaborar textos explicativos sintéticos desses conflitos. Assim, 

ao final, será possível traçar um grande panorama dos conflitos do período. 

(EF08HI16) Identificar, comparar e analisar a diversidade política, social e regional nas rebeliões 

e nos movimentos contestatórios ao poder centralizado. 

Proposta de atividade: Seminário sobre as rebeliões regionais no Brasil durante o período regencial. 

Para explorar a questão das revoltas regionais, uma possibilidade de atividade é a organização 

de seminários apresentando as principais características dos movimentos de contestação da ordem 

centralizada que ocorreram no período. Para isso, os estudantes podem ser organizados em grupos 

e cada um deles pode apresentar informações sobre um movimento. É importante que, durante as 

apresentações, os grupos expliquem a região onde cada movimento ocorreu, o período, os grupos 

sociais envolvidos, as motivações e os desdobramentos do movimento. Ao final, é interessante 

organizar um momento de síntese do que foi apresentado e explicar o papel da coroação de dom 

Pedro II no controle das insatisfações regionais. 

(EF08HI17) Relacionar as transformações territoriais, em razão de questões de fronteiras, 

com as tensões e conflitos durante o Império. 

Proposta de atividade: Análise de mapas históricos. 

Um recurso importante para analisar a organização territorial brasileira durante o Império  

é a utilização de mapas históricos que destaquem as principais mudanças ao longo do tempo. Por 

meio da análise desse material, é possível discutir a questão da separação da Província Cisplatina,  

as mudanças provocadas pela Guerra do Paraguai e também os acordos diplomáticos do governo 

brasileiro para regularizar as fronteiras em regiões do norte do país. 
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(EF08HI18) Identificar as questões internas e externas sobre a atuação do Brasil na Guerra do 

Paraguai e discutir diferentes versões sobre o conflito. 

Proposta de atividade: Análise de charges sobre a Guerra do Paraguai. 

A Guerra do Paraguai foi marcada pela produção de inúmeros registros favoráveis e  

críticos ao conflito e às políticas brasileiras. Um exemplo de registro é a produção de charges, que 

eram publicadas em jornais do período. Assim, é possível fazer uma seleção prévia de charges  

sobre a guerra e propor aos estudantes que analisem o material. Por meio disso, é possível refletir 

sobre diferentes versões do conflito e analisar como grupos sociais variados se posicionaram em 

torno da questão. 

(EF08HI19) Formular questionamentos sobre o legado da escravidão nas Américas, com base 

na seleção e consulta de fontes de diferentes naturezas. 

Proposta de atividade: Análise de fontes históricas. 

Existem diversos documentos que permitem analisar o legado da escravidão na sociedade 

brasileira, como registros jornalísticos, fotografias, artes visuais, literatura, documentos políticos,  

diários, charges, entre muitos outros. Nesse caso, nas aulas sobre a sociedade brasileira durante o 

período imperial, é interessante selecionar alguns exemplos desses documentos e oferecê-los aos 

estudantes para leitura, análise e discussão. Com isso, é possível traçar um panorama mais amplo 

das relações escravistas no Brasil durante o período. 

(EF08HI20) Identificar e relacionar aspectos das estruturas sociais da atualidade com os legados 

da escravidão no Brasil e discutir a importância de ações afirmativas. 

Proposta de atividade: Debate sobre a importância das ações afirmativas no presente. 

Após a discussão em torno do impacto da escravidão na sociedade brasileira do século XIX,  

é possível introduzir a temática dos legados dessa prática em nossa sociedade até os dias atuais e 

propor uma discussão sobre a importância de ações afirmativas para a superação desse legado. Para 

embasar a discussão, pode ser interessante selecionar textos jornalísticos e dados que ajudem os 

estudantes a perceber o impacto dessas medidas no presente e a maneira como elas podem modificar 

o quadro de preconceito e desigualdade racial que existe até os dias atuais. 

(EF08HI21) Identificar e analisar as políticas oficiais com relação ao indígena durante o Império. 

Proposta de atividade: Comparação entre as políticas oficiais do Império com relação ao indígena e as 

políticas oficiais contemporâneos com relação ao indígena. 

Uma discussão que pode ajudar a explorar essa habilidade envolve a identificação das  

semelhanças e diferenças entre as políticas atuais com relação ao indígena e as políticas adotadas 

ao longo do Império. Nesse caso, é importante analisar o conceito de tutela e ressaltar que esse  

conceito não orienta mais a política brasileira para as populações indígenas. Na realidade, 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

4º bimestre – Plano de desenvolvimento 

atualmente, há o reconhecimento dos direitos das populações indígenas em viver de forma 

autônoma e de acordo com seus costumes nas terras indígenas demarcadas pelo governo brasileiro. 

Porém, também é importante ressaltar que a violência contra as populações indígenas continua 

ocorrendo no presente, especialmente por grupos que desejam explorar economicamente as terras 

indígenas. Isso pode ser apontado como um exemplo de permanência durante a comparação. Para 

aprofundar essa discussão, pode ser interessante apresentar reportagens atuais e outros textos que 

forneçam informações sobre o tema aos estudantes. 

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

identidades no Brasil do século XIX. 

Proposta de atividade: Pesquisa sobre o papel do Romantismo na construção da identidade nacional 

brasileira durante o Império. 

Um tema importante para se refletir sobre o papel das culturas letradas, não letradas e das 

artes na produção da identidade nacional brasileira é a questão do Romantismo. Esse movimento 

artístico teve grande influência na sociedade brasileira do século XIX e ajudou a produzir alguns  

símbolos nacionais importantes. Por essa razão, pode ser interessante propor aos estudantes que 

pesquisem informações gerais sobre esse movimento artístico e também sobre os principais autores 

desse movimento. Outra questão que pode ser pesquisada é a temática do indigenismo, muito  

presente nas obras românticas. É possível também selecionar exemplos de obras românticas que 

abordaram a questão da escravidão e outros temas socialmente importantes no período. 

 

4. Gestão da sala de aula 

Com base no que foi tratado nesse Plano de desenvolvimento, outro ponto que deve ser 

observado no planejamento é a gestão em sala de aula e, particularmente, uma organização que 

inspire o protagonismo dos estudantes frente ao estudo da História. Nesse sentido, vale desenvolver 

atividades, como as já citadas, e outras que estimulem a participação dos estudantes em sala de  

aula e um ambiente em que eles possam se posicionar de maneira crítica e ativa, respeitando os 

encaminhamentos e propostas. 

A partir da ideia de protagonismo, é importante considerar as múltiplas inteligências 

presentes em sala de aula e, por isso, oferecer diferentes formas de linguagem, seja para estimular 

mais participação, seja para identificar potencialidades. Assim, recursos diversos como trechos de 

artigos científicos, músicas, mapas históricos, mapas mentais, tabelas, gráficos, filmes e curta-

metragens didáticos, combinados com uma exposição clara e objetiva, são alternativas de apoio à 

leitura do livro didático e colaboram na promoção do espírito crítico dos estudantes. 

A já mencionada avaliação continuada é um terceiro ponto que merece ser considerado na 

gestão da sala de aula. Quando os estudantes reconhecem nas atividades em sala de aula ou em casa 

um instrumento de avaliação, isso pode mobilizar a autonomia deles quanto ao estudo. Por isso, 
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esclarecer que eles estão sendo observados, de maneira positiva, em todas as suas ações, é outro 

fator interessante no desenvolvimento de um protagonismo responsável. 

Combinando os recursos diversos e a avaliação continuada, somados à clareza de objetivos, 

as atividades podem ser pensadas também como formas plurais de encaminhamento. Nisso se inclui 

a variação de atividades que estimulem mais do que a verificação dos conhecimentos baseados nas 

formas dissertativas. Seminários, debates, criação e apresentação de esquemas gráficos, sustentação 

oral de análise crítica de imagens históricas, desenvolvimento de relato histórico, escrita de argumento 

para histórias em quadrinhos, entre outros, são possibilidades de exercícios práticos que podem ser 

aliadas, inclusive, em diálogo permanente com outros componentes curriculares.  

Independentemente das atividades encaminhadas, no período de sua aplicação ou  

direcionamento, é salutar para o desenvolvimento do protagonismo oferecer meios e espaços para 

indagações e resolução de dúvidas. E, sempre que possível, apresentar aos estudantes a possibilidade de 

reconstruir sentidos, em vez de conceder respostas prontas. A promoção do diálogo e da investigação 

são formas de convidar o estudante a participar ativamente do processo de ensino-aprendizagem. 

Na organização dos estudantes nas atividades, a gestão em sala de aula também tem  

sua importância. Seja para acompanhar a progressão do conhecimento, seja para identificar  

potencialidades, as atividades podem ser pensadas tanto para aplicação individual quanto para 

atuações em duplas ou em pequenos grupos. Ainda, variar os arranjos permite ao professor  

reconhecer o comprometimento dos estudantes com as atividades, mas também, e principalmente, 

pode estimular novamente nos estudantes o sentimento de responsabilidade coletiva, mesmo que o 

trabalho seja individual, considerando o cumprimento de prazos e a atenção nos encaminhamentos. 

Parte fundamental de uma gestão de sala de aula baseada no desenvolvimento do 

protagonismo dos estudantes é viabilizar um tempo definido para autoavaliação. É importante que 

os estudantes reconheçam nos momentos de encontro e na figura docente uma ocasião para 

expressar confirmações e embates com relação ao próprio comprometimento com o componente 

curricular, com liberdade para se expressar e também oferecer, com apoio do professor, meios de 

reencaminhar aprendizados. 

 

5. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

Considerando um contexto de avaliação contínua, em que seja possível verificar o progresso 

e as dificuldades dos estudantes em relação ao componente curricular de História, torna-se relevante 

manter o registro das atividades propostas para os estudantes. Por meio do olhar sobre o cotidiano 

escolar e a disponibilidade docente em propor leituras de diferentes linguagens, os estudantes 

se sentirão à vontade para esclarecer e retomar, por exemplo, pontos de dúvidas.  
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Dessa forma, a proposta é que atividades variadas façam parte do acompanhamento, tais como: 

• Registro das exposições feitas em sala de aula;  

• Anotações das discussões em sala de aula; 

• Análise de imagens históricas; 

• Leitura e interpretação de documentos históricos; 

• Sistematização de informações a partir de leitura individual; 

• Produção autônoma de textos; 

• Elaboração de mapa mental; 

• Discussão de conceitos históricos diversos apresentados pesquisados; 

• Desenvolvimento de exposição temática.  

A partir de atividades como as mencionadas, é possível observar a aplicação de 

diferentes competências e, dessa forma, identificar habilidades que podem ser aprofundadas ou que 

necessitem ser retomadas.  

Partindo de uma prática educacional em que se incentive a autonomia dos estudantes e o seu 

protagonismo, outra possibilidade de acompanhamento passa por convidar o estudante, 

sempre de maneira particular, na mesa em que ele se senta, a observar os pontos e as atividades em 

que esse apresentou mais afinidade ou produziu menos, a fim de convidá-lo a reconhecer seu 

desenvolvimento.  

 

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

apresentar aos estudantes 

• SCHWARCZ, Lilia Moritz. As Barbas do Imperador, a História de um monarca em quadrinhos. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2014. 

Nesta obra, a historiadora Lilia Moritz Schwarcz analisa a vida do imperador dom Pedro II a 

partir de uma narrativa em quadrinhos. Com isso, a obra apresenta informações importantes para se 

compreender o Segundo Reinado em linguagem lúdica e acessível. 

• TORAL, André. Adeus, Chamigo brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 

Esta obra constrói uma narrativa ficcional em quadrinhos que se desenrola durante a Guerra 

do Paraguai. Por meio dela, o autor retoma questões importantes sobre a história do conflito e pode 

ajudar a discutir a temática em sala de aula. 
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7. Projeto integrador 

Título: Revoltas e protestos no Brasil. 

Tema Revoltas entre o início do Primeiro e o início do Segundo Reinado 

Problema central 
enfrentado 

Refletir sobre o papel das revoltas e protestos populares na organização política do Brasil  
no século XIX e no presente 

Produto final Página de internet 

Justificativa 

O processo de consolidação do Estado nacional no Brasil foi marcado por momentos críticos, 

diversas revoltas e protestos populares que assumiram as mais variadas formas e envolveram grupos 

sociais muito diferentes, além de terem motivações próprias. Analisar essas revoltas é uma forma 

importante de refletir sobre as relações entre a sociedade e o governo e o papel da organização de 

grupos sociais na transformação das relações políticas ao longo do tempo. Além disso, abre caminho 

para uma reflexão sobre o papel dos movimentos populares em outros contextos históricos, inclusive 

no presente. Tendo isso em vista, a proposta da atividade é que os estudantes reflitam sobre as 

revoltas ocorridas entre o Primeiro e o Segundo Reinado para melhor compreender as especificidades 

desses movimentos, assim como analisar exemplos de protestos populares no presente, identificando 

rupturas e permanências no modo como ocorre a organização de movimentos e grupos sociais no 

passado e no presente, possibilitando uma reflexão mais crítica sobre nossa sociedade.  

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. 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

4º bimestre – Plano de desenvolvimento 

• Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo -se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.  

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

Objetivos 

• Identificar as principais características das revoltas e protestos populares ocorridos entre o 
Primeiro e o Segundo Reinado. 

• Relacionar os movimentos de revolta com o processo de consolidação do Estado nacional 
no Brasil. 

• Conhecer e caracterizar protestos e movimentos sociais no presente. 

• Refletir criticamente sobre a importância política de diferentes movimentos sociais no presente. 
 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de conhecimento 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. 

O Brasil do Segundo Reinado: 
política e economia 
• A Lei de Terras e seus 
desdobramentos na política  
do Segundo Reinado 
• Territórios e fronteiras:  
a Guerra do Paraguai 

(EF08HI15) Identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos 
envolvidos nas disputas políticas durante o Primeiro e o Segundo Reinado. 

(EF08HI16) Identificar, comparar e analisar a diversidade política, social  
e regional nas rebeliões e nos movimentos contestatórios ao poder 
centralizado. 

Geografia 

Corporações e organismos 
internacionais e do Brasil na 
ordem econômica mundial 

(EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país 
para o entendimento de conflitos e tensões na ontemporaneidade, com 
destaque para as situações geopolíticas na América e na África e suas 
múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra. 

(EF08GE08) Analisar a situação do Brasil e de outros países da América 
Latina e da África, assim como da potência estadunidense na ordem 
mundial do pós-guerra. 

(EF08GE10) Distinguir e analisar conflitos e ações dos movimentos sociais 
brasileiros, no campo e na cidade, comparando com outros movimentos 
sociais existentes nos países latino-americanos. 

Transformações do espaço  
na sociedade urbano-industrial 
na América Latina 

(EF08GE16) Analisar as principais problemáticas comuns às grandes cidades 
latino-americanas, particularmente aquelas relacionadas à distribuição, 
estrutura e dinâmica da população e às condições de vida e trabalho. 
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Duração 

Duração estimada de 1 mês. 

Material necessário 

• Material de pesquisa (livros, revistas, acesso à internet) 

• Computadores para a criação do site 

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 explicação sobre a conjuntura contemporânea e na produção dos mapas de 

localização das revoltas populares que ocorreram no século XIX. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Análise dos movimentos de revolta e protesto entre o início do Primeiro e o início do 

Segundo Reinado 

A proposta da primeira etapa do Projeto é analisar os movimentos de revolta e protesto que 

ocorreram entre o início do Primeiro Reinado e o início do Segundo Reinado. Para isso, propomos 

organizar a atividade em dois momentos distintos.  

O primeiro momento pode funcionar como uma conversa colet iva sobre a questão da 

formação do Estado nacional e a existência de diferentes projetos políticos para o Brasil no período. 

Essa discussão pode ajudar a caracterizar a existência de grupos que defendiam um projeto político no 

qual o poder estaria mais centralizado na capital do Império, enquanto outros defendiam um projeto 

mais descentralizado, com mais autonomia para as províncias. Além disso, é interessante enfatizar  

a existência de insatisfações sociais variadas, como de grupos economicamente prejudicados pelo 

projeto político defendido pelas elites do centro-sul e também das populações escravizadas. 

Com base nessa caracterização inicial, os estudantes podem ser organizados em grupos para 

pesquisar informações sobre os diferentes movimentos que contestaram a ordem defendida pelos 

setores da elite que controlavam o nascente Estado nacional. Nesse caso, é importante que os 

estudantes pesquisem informações sobre movimentos variados, tais como: 

• Confederação do Equador 

• Noite das Garrafadas 

• Revolta rural dos papa-méis 

• A Revolta dos Malês 

• A Revolta de Carrancas 

• Sabinada 
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• Balaiada 

• Cabanagem 

• Revolução Farroupilha 

• Revolta Liberal de 1842 

• Revolução Praieira 

É possível acrescentar outros movimentos na lista, caso o professor julgue conveniente.  

Cada grupo pode ficar responsável pela pesquisa de informações sobre um ou mais movimentos, 

de acordo com o número de grupos na sala. A proposta é que os estudantes levantem informações 

sobre os movimentos e apresentem aos colegas socializando o conhecimento. Dessa forma, é 

possível estimular uma postura autônoma de produção de conhecimento em sala de aula e operar 

uma inversão no modo expositivo de apresentação dos conteúdos. Durante a apresentação dos  

estudantes, é importante ajudá-los a explorar pontos mais complexos ou que causem dúvidas. Além 

disso, como os estudantes precisarão organizar as informações para a preparação do produto final, é 

necessário ajudá-los a criar um esquema de fácil registro durante as apresentações. 

Ao final das apresentações dos estudantes, deve-se retomar os movimentos e relacioná-los 

com o processo de consolidação do Estado nacional brasileiro com base na ideia de equilíbrio político 

em torno da figura do imperador. Nesse caso, é possível ressaltar que esse equilíbrio ajudou a  

superar as tensões sociais dentro do território brasileiro e possibilitou a participação política dos 

diferentes setores das elites brasileiras. Além disso, garantiu a manutenção das relações escravistas 

e evitou a fragmentação territorial do Brasil. 

Reforce com os estudantes que a proposta do Projeto é produzir uma página de internet 

com informações sobre as revoltas analisadas até o momento, além daquilo que será discutido na 

próxima etapa, por isso é importante que, desde já, eles organizem as informações para a produção 

de textos curtos sobre os temas trabalhados. Além dos textos, é necessário que os grupos organizem 

mapas com as regiões onde cada movimento ocorreu. Esses mapas podem ser pesquisados em 

outros materiais ou, com o auxílio do professor de Geografia, produzidos pelos estudantes. 

Etapa 2 – Análise de movimentos de protestos e movimentos sociais no presente 

A proposta da segunda etapa é que os estudantes reflitam sobre protestos e movimentos 

sociais no presente, identificando algumas das insatisfações, reivindicações e grupos sociais 

envolvidos em diferentes movimentos. A proposta também é que reflitam sobre o impacto político 

desses movimentos e sua importância para o fortalecimento da democracia no presente. Por essa 

razão, a proposta é que essa etapa ocorra nas aulas de Geografia para aproveitar as discussões sobre 

as transformações sociais, populacionais, econômicas e políticas do Brasil e da América Latina no 

mundo contemporâneo. Além disso, essa etapa pode retomar os conhecimentos e interesses prévios 

dos estudantes de modo a analisar movimentos que despertem o interesse do grupo. 

Para iniciar a discussão, é interessante promover uma roda de conversa com os estudantes 

sobre a temática e verificar o que eles conhecem sobre a questão. Em seguida, organize os estudantes 
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em grupos e proponha que eles pesquisem em jornais, revistas e na internet sobre exemplos de protestos 

e movimentos sociais importantes no presente. É possível selecionar previamente os movimentos que 

serão analisados de acordo com os interesses do grupo, os temas mais relevantes para a comunidade 

em que vivem e questões que ganharam destaque no momento de realização da atividade. Também 

é possível permitir aos estudantes indicar os temas que serão analisados na atividade. 

Além do trabalho de pesquisa dos estudantes, é importante também realizar uma pesquisa 

própria para complementar as informações apresentadas e também problematizar as ideias que os 

estudantes possam trazer, já que nem sempre os movimentos contemporâneos são apresentados de 

forma complexa pelos meios de comunicação. 

Após o levantamento dos dados, é necessário organizar uma dinâmica de socialização de 

conhecimentos em sala de aula, com a participação de todos os grupos. Por meio disso, é possível 

organizar uma síntese geral das informações e preparar os estudantes para a elaboração dos textos 

que farão parte do site. 

Etapa 3 – Produção do site 

Atualmente, existem recursos muito simples e didáticos para a produção de sites, exigindo 

pouco conhecimento técnico. Por essa razão, é possível utilizar esse recurso de forma proveitosa 

para a sistematização de conhecimentos produzidos em sala de aula. Nesse caso, um aspecto 

importante da produção de páginas de internet é a possibilidade de usar os recursos de hiperlinks 

para enriquecer o trabalho, criando conexões entre diversas fontes, além de incluir recursos  

multimídia para ampliar a análise proposta. 

Tendo isso em vista, a terceira etapa do projeto envolve a produção do material que vai 

compor o site, além da produção propriamente do material. Para isso, é importante que o trabalho já 

ocorra na Sala de informática da escola. Porém, caso considere que produzir o site não é uma opção 

adequada para o grupo ou se a escola não contar com recursos para essa atividade, é possível 

produzir um mural tradicional sobre o tema. 

Para a produção dos textos, os estudantes devem se organizar em grupos e elaborar uma 

caracterização clara e didática dos principais movimentos analisados nas duas etapas anteriores. 

Além disso, é necessário selecionar imagens e utilizar um mapa indicando o local onde ocorreram os 

movimentos. Para aproveitar os recursos próprios da internet, é interessante que os estudantes 

selecionem links e outros recursos (vídeos do Youtube, áudios, infográficos, animações, etc.) que 

podem ajudar a enriquecer o material que eles próprios produziram. 

Também é importante lembrar de incluir as referências das fontes de pesquisa e não copiar 

textos de terceiros. Todo texto de outra fonte que for utilizado precisa ser corretamente citado, 

utilizando aspas e indicando a fonte de onde foi retirado. 

Ao final da preparação do material, é necessário revisar tudo que foi produzido e verificar 

se não é preciso complementar as informações ou alterar os conteúdos. Caso tudo esteja pronto,  

é possível disponibilizar o site na internet e divulgar o trabalho feito pelos estudantes. 
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Proposta de avaliação das aprendizagens 

A última etapa consiste na avaliação e na autoavaliação. Organize os estudantes em uma 

roda de conversa e retome a questão dos movimentos de revolta e protesto contra a ordem  

estabelecida. Pergunte aos estudantes de que modo esses movimentos contribuíram para modificar a 

estrutura política e social do Brasil em momentos históricos distintos e qual é a importância disso 

para a reflexão sobre a democracia no presente. A ideia é que, por meio da discussão, os estudantes 

reflitam sobre o papel do protesto como uma ferramenta importante na luta política e na ampliação 

da participação política de setores que são excluídos dos mecanismos de poder.  

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 deles. Todos os professores envolvidos no projeto devem participar da avaliação dos 

estudantes e colaborar na definição de um registro final da atividade.  

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

é possível solicitar também que cada um deles escreva um pequeno texto de autoavaliação, 

destacando a maneira como participou das atividades do Projeto, os pontos que poderia melhorar 

e o que aprendeu de mais importante. 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

HARVEY, David (et alii.). Cidades rebeldes: passe livre e as manifestações que tomaram 

as ruas do Brasil. São Paulo: Boitempo, 2015. 
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Boitempo, 2015. 

LOCATELLI, Piero. #Vemprarua: as revoltas de junho pelo jovem repórter que recebeu 
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