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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 

Aluno, bem como sugerir práticas de sala de aula que contribuam na aplicação da metodologia 

adotada.  

1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC 

Aqui são apresentados os conteúdos tratados na disciplina de História no 2º bimestre do 9º 

ano do Ensino Fundamental e associados aos objetos de conhecimento e habilidades propostos pela 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Neste bimestre, os alunos prosseguem seus estudos sobre 

eventos cruciais do século XX: no Brasil, a derrubada da ordem vigente durante a Primeira República 

e a instauração e a queda dos governos de Getúlio Vargas; as transformações urbanas ocorridas no 

Brasil no século XX, bem como a inserção da população negra na sociedade e no mercado de tabalho 

após a abolição da escravidão; e no mundo, a ascensão de governos de caráter totalitário com políticas 

expansionistas e a consequente eclosão da Segunda Guerra Mundial. Soma-se aos antecedentes as 

consequências da crise de 1929, bem como os efeitos nas economias dos países no mundo, que 

também serão tratados neste bimestre.  

O século XX e suas guerras deixaram marcas profundas no mundo contemporâneo. Os temas 

abordados neste bimestre devem provocar uma análise crítica do período histórico estudado, sendo 

possível estimular os alunos a destacarem as rupturas e também as permanências históricas, por 

meio de reflexões, pesquisas de fontes e outros documentos históricos que sejam relevantes para os 

temas e conceitos abordados. A presença ainda forte dos frutos desses processos no Brasil e no 

mundo torna esses temas fundamentais para o professor de História trabalhar em sala de aula. 

Entretanto, pode também provocar a reflexão sobre assuntos polêmicos. Nesse sentido, é importante 

que o docente trate essas temáticas com cautela, fazendo explicações claras, tirando dúvidas quando 

surgirem, e sempre ressaltando a necessidade de respeitar os direitos humanos. É importante também 

sugerir pesquisas em fontes confiáveis, acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos e do 

desenvolvimento do conhecimento histórico. 

Dessa forma, este bimestre aborda as habilidades finais da primeira e segunda Unidades 

Temáticas para o 9º ano previstas na BNCC (O nascimento da República no Brasil e os processos 

históricos até a metade do século XX e Totalitarismos e conflitos mundiais), permitindo que o professor 

desenvolva com os alunos as habilidades EF09HI12, EF09HI13, EF09HI03, EF09HI04, EF09HI05, 

EF09HI06 e EF09HI13. 

 

Referência no 
material didático 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Capítulo 4:  
Crises e totalitarismo 

A crise capitalista de 1929 
(EF09HI12) Analisar a crise capitalista de 1929 e seus 
desdobramentos em relação à economia global. 

A emergência do fascismo  
e do nazismo 

(EF09HI13) Descrever e contextualizar os processos da 
emergência do fascismo e do nazismo, a consolidação dos estados 
totalitários e as práticas de extermínio (como o holocausto). 
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Capítulo 5:  
O Brasil nos  
anos 1920 

A questão da inserção dos 
negros no período republicano 
do pós-abolição. 

(EF09HI03) Identificar os mecanismos de inserção dos negros  
na sociedade brasileira pós-abolição e avaliar os seus resultados. 

Os movimentos sociais  
e a imprensa negra; a cultura 
afro-brasileira como elemento 
de resistência e superação  
das discriminações. 

(EF09HI04) Discutir a importância da participação da população 
negra na formação econômica, política e social do Brasil. 

Primeira República e suas 
características. Contestações  
e dinâmicas da vida cultural  
no Brasil entre 1900 e 1930. 

(EF09HI05) Identificar os processos de urbanização e 
modernização da sociedade brasileira e avaliar suas contradições 
e impactos na região em que vive. 

Capítulo 6:  
A Era Vargas 

O período varguista  
e suas contradições 
O trabalhismo e seu 
protagonismo político 

(EF09HI06) Identificar e discutir o papel do trabalhismo como  
força política, social e cultural no Brasil, em diferentes escalas 
(nacional, regional, cidade, comunidade). 

Capítulo 7:  
A Segunda Guerra 
Mundial e a queda 
de Vargas 

A Segunda Guerra Mundial 
(EF09HI13) Descrever e contextualizar os processos da 
emergência do fascismo e do nazismo, a consolidação dos estados 
totalitários e as práticas de extermínio (como o holocausto). 

 

2. Atividades recorrentes na sala de aula 

O 2º bimestre do 9º ano do Ensino Fundamental permite ao professor que continue um 

trabalho de transição gradual do fim do segundo ciclo do Ensino Básico para a próxima etapa da vida 

escolar dos alunos. Entretanto, essa transição só pode ser realizada de maneira efetiva e benéfica se 

for feita sistematicamente e com base em relações positivas entre professor e alunos. 

Essa relação é uma das principais chaves para o exercício da docência e para transformar o 

ambiente escolar em um espaço de incentivo à busca pelo conhecimento e pela compreensão do 

mundo e de suas relações sociais.  

O papel do docente como guia para obtenção do conhecimento é bastante interessante  

para o 2º bimestre do 9º ano, para o qual sugere-se a abordagem ao aprendizado de maneira ativa  

pelos alunos, trazendo-lhes novos desafios e responsabilidades para auxiliá-los na absorção do 

conhecimento e na transição gradual para o terceiro ciclo do Ensino Básico, o Ensino Médio. 

 

3. Relação entre a prática didático-pedagógica  

e o desenvolvimento de habilidades 

Para este bimestre, as atividades complementares podem focar nas habilidades de 

compartilhamento de informação com os demais colegas. Algumas propostas pertinentes são:  
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Análise dos efeitos  

O professor poderá utilizar a imagem a seguir, que retrata desempregados em fila 

aguardando por uma refeição, em Chicago, disponível em: 

<https://en.wikipedia.org/wiki/File:Unemployed_men_queued_outside_a_depression_soup_kitche

n_opened_in_Chicago_by_Al_Capone,_02-1931_-_NARA_-_541927.jpg> (acesso em 6 nov. 2018) 

para relacioná-la aos efeitos sociais e econômicos produzidos pela crise de 1929. Após algum tempo 

dedicado à observação da foto, estimule os alunos para que se faça uma relação entre a crise 

provocada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York e a imagem. A discussão pode ser 

enriquecida promovendo apontamentos que tratem da elevação dos índices de desemprego nos 

Estados Unidos logo após a quebra da Bolsa de Nova York. Para demonstrar os efeitos da crise em 

outras partes do mundo, o professor poderá utilizar os dados sobre o desemprego na Alemanha, no 

início da década de 1930, (disponível em: <http://educacao.globo.com/historia/assunto/mundo-em-

tempos-de-guerra/crise-de-1929.html> acesso em 20 out. 2018). Com essa atividade, o professor 

poderá desenvolver a habilidade EF09HI12.  

Análise de imagens 

O professor pode selecionar diferentes imagens sobre o Rio de Janeiro, no início do século XX 

para propor aos alunos uma análise das alterações urbanas ocorridas no período. No início do século XX, 

a cidade do Rio de Janeiro passou por uma reforma urbana, na administração de Pereira Passos. Essa 

reforma promoveu uma série de transformações: tanto estéticas como espaciais. A partir da observação 

dessas imagens (disponíveis em: <http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/rio-

de-janeiro/66-o-rio-de-janeiro-como-distrito-federal-vitrine-cartao-postal-e-palco-da-politica-

nacional/2914-o-bota-abaixo-as-criticas-e-os-criticos> acesso em: 20 out. 2018), o professor poderá 

permitir que os alunos compreendam o início do processo de urbanização na capital federal, bem como 

os seus impactos sociais. Com essa atividade, o professor, poderá trabalhar a habilidade EF09HI05. 

Resenha 

Outra técnica que o professor pode propor aos alunos é que produzam resenhas críticas de 

obras artísticas com as quais entraram em contato, como livros e filmes com inspiração histórica. Isso 

estimula os alunos a um conhecimento crítico sobre as produções atuais e suas reproduções da História, 

para então compartilhar o que aprenderam com os colegas. Uma sugestão de atividade é a produção 

de uma resenha sobre a música Bonde São Januário, composta por Wilson Batista, em 1940. Essa 

música foi censurada pelo DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) do governo Vargas, por ir 

contra aos valores trabalhistas do período, defendidos pelo presidente. Após a realização da resenha, 

o professor poderá promover uma discussão, estimulando os alunos a apontarem trechos da obra 

em que os valores trabalhistas teriam sido atacados, de acordo com o DIP. Com essa atividade, o 

professor poderá desenvolver a habilidade EF09HI06. 
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Contextualização 

Para que os alunos possam compreender o processo de ascensão do nazifascismo na Europa, o 

professor poderá promover a exibição de trechos previamente selecionados do filme Hitler: a ascensão 

do mal (direção de Christian Duguay, EUA, 2003). O filme trata da construção do discurso nazista 

de Hitler, bem como dos mecanismos políticos, sociais e econômicos que envolveram sua chegada 

ao poder, em 1933. Após a exibição do filme, o professor pode solicitar aos alunos que descrevam os 

antecedentes econômicos, sociais e políticos da Alemanha, entre as décadas de 1920 e 1930. Dessa 

forma, será possível promover uma discussão que ambiente os alunos na crise europeia, amplificada 

pela Grande Depressão. Com essa atividade, o professor poderá desenvolver a habilidade EF09HI13. 

Dessa forma, o professor auxilia no desenvolvimento das Competências Gerais 3, 4 e 5 da 

BNCC, que dizem respeito à valorização do conhecimento e das produções artísticas humanas; a  

utilização de diversas linguagens para se expressar e disseminar informação; e, parcialmente, o uso 

de tecnologias para acessar e disseminar conhecimento com responsabilidade. 

Isso também reforça a prática de colocar os alunos como protagonistas na busca e construção 

do conhecimento, incentivando a cooperação e o respeito ao colega, em detrimento de práticas de 

competitividade que degradam a convivência entre os alunos na escola e sua percepção sobre seu 

papel no coletivo.  

 

4. Gestão da sala de aula 

Quanto ao espaço física da sala de aula, é interessante dar-lhe dinamicidade de acordo com 

cada atividade a ser desenvolvida. No caso de atividades em grupos, os alunos podem organizar suas 

carteiras em torno de seus respectivos grupos; no caso de atividades que exijam o debate entre 

todos os membros da sala, ela ser organizada em um círculo; e também no caso de atividades 

individuais, pode ser mantida em fileiras direcionadas à lousa. Cabe ao professor decidir qual  

organização melhor se adequa à proposta de cada aula, assim como ressaltar aos alunos que, mesmo 

quando há mudança na disposição das carteiras, a sala de aula ainda é um espaço onde deve 

prevalecer o respeito ao outro e a concentração naquilo proposto pelo professor. 

Assim, é possível manter o ambiente escolar como um local receptivo, onde o aluno encontrará 

meios para se desenvolver, e professores e colegas que o apoiem nesse caminho, a fim de construir  

o conhecimento sobre os conteúdos propostos para o bimestre, e as habilidades e competências 

propostas pela BNCC. 

 

5. Acompanhamento do aprendizado dos alunos 

O acompanhamento do aprendizado dos alunos é um instrumento de grande importância 

para o professor. É por meio dele que se torna possível observar a compreensão geral dos alunos 

quanto aos conteúdos passados, a eficiência de um modo de explicação e uma atividade aplicada, e 
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até mesmo das relações que cada aluno tem com a disciplina – que podem ser de dificuldade ou 

facilidade, assim como afastamento e proximidade. 

É importante ressaltar que o desempenho dos alunos é frequentemente diverso, pois os 

próprios alunos são diferentes entre si – e essa diversidade pode enriquecer as discussões em sala de 

aula e o ambiente escolar de maneira geral. Cada um possui seu ritmo de aprendizado e o método de 

ensino e estudo com o qual se relaciona melhor, e isso pode se refletir no momento de aplicação de 

métodos avaliativos. Cabe ao professor buscar a compreensão daquilo que pode auxiliar cada aluno 

e tentar minimizar as desigualdades entre a turma. 

Para o 2º bimestre do 9º ano do Ensino Fundamental, o professor pode propor um método 

avaliativo que se comunique com as propostas de atividades em sala, como elucidado a seguir. 

Seminário em grupo 

Permite desenvolver as Competências Gerais 9 e 10 sobre trabalhar coletivamente, e as 

Competências 4 e 5 sobre compartilhar conhecimento e uso de tecnologias. Essa apresentação pode 

ser feita de duas maneiras: a maneira mais comum, com a preparação de uma apresentação para ser 

feita ao vivo para a turma; e uma proposta diferente, com a gravação de um vídeo pelo grupo, que 

será então exibido como um seminário para a sala. Ambas as propostas testam a capacidade de  

trabalho em grupo e sistematização e compartilhamento de informação, porém a segunda proposta 

introduz com maior força o elemento da tecnologia, e elimina em parte as dificuldades de alunos 

considerados tímidos, aprendendo a superar a dificuldade para se apresentar ao público.  

Após a avaliação, o professor pode criar um momento de retorno, no qual abre espaço para 

conversar com os alunos, perguntando-lhes como foi o desenvolvimento do trabalho, se houve alguma 

dificuldade maior, como e onde pesquisaram suas informações, entre outros. Essa prática é importante 

para que o docente ressalte a importância de cooperação e respeito mútuo durante a execução de 

projetos em grupo, e também receba o retorno dos alunos sobre suas dificuldades e facilidades com 

esse método. 

É importante que o momento de avaliação não seja construído como um simples questionamento 

da capacidade intelectual dos alunos, e sim como um diagnóstico da eficácia de métodos de explicação 

em aula, assim como dos métodos de estudo de cada aluno. Dessa forma, o professor também pode 

ressaltar que é de extrema relevância que os estudantes se concentrem nas produções de seus trabalhos, 

pois apenas com seriedade e respeito aos estudos conseguirão os resultados por eles esperados. 

Por fim, sugerem-se alguns requisitos mínimos que guiem os métodos de ensino e os critérios 

de avaliação do professor neste bimestre. Esses critérios são, entretanto, flexíveis para mudança 

de acordo com as propostas da escola e do curso montado pelo docente. 

• Compreender o conceito de populismo, suas aplicações e seus problemas. 

• Compreender e contextualizar a luta por direitos trabalhistas no Brasil. 
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• Identificar as principais características dos governos totalitários. 

• Relacionar a Declaração Universal dos Direitos Humanos com a reafirmação da crença em 
valores fundamentais para o convívio em sociedade. 

 

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

apresentar aos alunos 

• CAPELATO, Maria Helena. Multidões em cena: propaganda política no varguismo e no 
peronismo. São Paulo: Editora Unesp, 2008. 

Nesta obra de grande referência, a historiadora Maria Helena Capelato estuda de maneira 

comparativa a propaganda política dos governos de Vargas no Brasil e Perón na Argentina, auxiliando 

no entendimento de conceitos como o populismo e o trabalhismo. 

• “Negação” (Denial). Direção: Mick Jackson. 2016. (110 min) 

Baseado numa história real, o filme trata do processo movido por um jornalista alemão que 

escrevia livros negando o Holocausto contra uma historiadora judia, que o acusou de “falsificador da 

verdade”. É uma fonte bastante interessante para discutir com a classe a importância de um bom 

trabalho historiográfico e o respeito à memória de tragédias como o Holocausto. 

• “Hannah Arendt – Ideias que chocaram o mundo” (Hannah Arendt). Direção: Margarethe 
von Trotta. 2012. (120 min) 

Filme retrata a vida da filósofa e cientista política Hannah Arendt, nos momentos em que 

cobria o julgamento do nazista Adolf Eichmann em Jerusalém. Inspirado no livro “Eichmann em  

Jerusalém” de autoria de Hannah, cujas ideias sobre a banalidade do mal foram alvo de polêmicas 

à época de sua publicação. 
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7. Projeto integrador 

Título: Direitos humanos 

Tema Direitos humanos 

Problema central 
enfrentado 

O que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos? 

Produto final Campanha informativa virtual 

Justificativa 

O aluno do 9º ano do Ensino Fundamental deve ser preparado para compreender o mundo 

em que vivemos, e qual é o seu papel nele. Nesse sentido, é de extrema importância que os alunos 

conheçam quais são os direitos humanos básicos, e por que eles constituem a  base para nossa 

convivência em 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.  

• 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.  

• 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. 

• Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo -se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.  
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• Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 

Objetivos 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de conhecimento Habilidade 

História 
A Organização das Nações 
Unidas (ONU) e a questão  
dos Direitos Humanos 

(EF09HI15) Discutir as motivações que levaram à criação da Organização 
das Nações Unidas (ONU) no contexto do pós-guerra e os propósitos 
dessa organização. 
(EF09HI16) Relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo de 
afirmação dos direitos fundamentais e de defesa da dignidade humana, 
valorizando as instituições voltadas para a defesa desses direitos e para 
a identificação dos agentes responsáveis por sua violação. 

Língua 
Portuguesa 

Leitura - Apreciação e réplica 
(EF69LP01) Diferenciar liberdade de expressão de discursos de ódio, 
posicionando-se contrariamente a esse tipo de discurso e vislumbrando 
possibilidades de denúncia quando for o caso.  

Planejamento de textos  
de peças publicitárias  
de campanhas sociais 

(EF69LP09) Planejar uma campanha publicitária sobre 
sugestões/problemas, temas, causas significativas para a escola e/ou 
comunidade, a partir de um levantamento de material sobre o tema ou 
evento, da definição do público-alvo, do texto ou peça a ser produzido – 
cartaz, banner, folheto, panfleto, anúncio impresso e para internet, 
spot, propaganda de rádio, TV etc. –, da ferramenta de edição de texto, 
áudio ou vídeo que será utilizada, do recorte e enfoque a ser dado, das 
estratégias de persuasão que serão utilizadas etc.. 

Leitura - Relação do verbal 
com outras semioses 

(EF69LP33) Articular o verbal com os esquemas, infográficos, imagens 
variadas etc. na (re)construção dos sentidos dos textos de divulgação 
científica e retextualizar do discursivo para o esquemático – infográfico, 
esquema, tabela, gráfico, ilustração etc. – e, ao contrário, transformar o 
conteúdo das tabelas, esquemas, infográficos, ilustrações etc. em texto 
discursivo, como forma de ampliar as possibilidades de compreensão 
desses textos e analisar as características das multissemioses e dos 
gêneros em questão. 

Análise de textos 
legais/normativos, 
propositivos e 
reivindicatórios 

(EF69LP27) Analisar a forma composicional de textos pertencentes a 
gêneros normativos/jurídicos e a gêneros da esfera política, tais como 
propostas, programas políticos (posicionamento quanto a diferentes 
ações a serem propostas, objetivos, ações previstas etc.), propaganda 
política (propostas e sua sustentação, posicionamento quanto a temas 
em discussão) e textos reivindicatórios: cartas de reclamação, petição 
(proposta, suas justificativas e ações a serem adotadas) e suas marcas 
linguísticas, de forma a incrementar a compreensão de textos 
pertencentes a esses gêneros e a possibilitar a produção de textos mais 
adequados e/ou fundamentados quando isso for requerido. 

Duração 

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

uma aula por semana de uma das disciplinas.  
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Material necessário 

• Impressões em folha sulfite A4; 

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

• Lápis de cor e canetas coloridas ou tesouras sem ponta e cola bastão, ou ainda, caso seja 
possível, computadores com acesso à internet para uso dos alunos em grupo. 

Perfil do professor coordenador do projeto 

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

ter amplo domínio sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como compreensão de sua 

importância. Ele deverá também conhecer a influência da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

na Constituição Brasileira de 1988. O professor de Língua Portuguesa auxiliará os alunos na análise e 

compreensão da Declaração e na construção de uma campanha informativa com base nesse documento. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – O que são direitos humanos? 

O objetivo deste projeto é que os alunos compreendam a importância da garantia e do respeito 

aos direitos humanos para a vida em sociedade. Nesse sentido, uma introdução possível ao tema é 

discutir com os alunos qual é a concepção de direitos humanos, e como ela evoluiu até o documento 

que será analisado nas próximas etapas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. 

Para começar a discussão, o professor pode pedir para os alunos que consultem um 

dicionário e definam o que é “direito”, recolhendo as respostas em seguida. A partir disso, o debate 

prossegue com novas perguntas: O que são direitos humanos? Quem usufrui desses direitos? As 

respostas podem se utilizar da ideia de que os direitos humanos são direitos atribuídos a todos os 

seres humanos, sem restrições.  

Em seguida, explique aos alunos que a Declaração de Independência dos Estados Unidos 

(1776) e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa (1789) podem, 

por vezes, ser consideradas precursoras das cartas de direitos humanos. Isso se dá porque elas 

discorrem acerca de direitos inalienáveis e fundamentais, em trechos como: 

Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os 

homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que 

entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade.  
(Declaração de Independência – EUA, 1776) 

Art.1.º Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções 

sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. / Art. 2.º A finalidade de toda 

associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. 

Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. 
(Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão – França, 1789) 
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Entretanto, boa parte de suas sociedades ainda aceitavam que uma parcela da população fosse 

privada desses direitos, geralmente reservados a homens proprietários e excluindo mulheres e escravizados, 

por exemplo. Isso demonstra o quanto já foi conquistado em termos de direitos humanos igualitários, 

mas também o quanto esses direitos não são, efetivamente, garantidos a todos nos dias atuais.  

Feita essa introdução, o professor pode, então, exibir para a turma o seguinte vídeo, produzido 

pelo canal ONU Mulheres Brasil, e disponível em: <https://youtu.be/hGKAaVoDlSs> (acesso em 3 out. 

2018). Trata-se de uma animação explicativa acerca dos direitos humanos como expressos na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. 

Depois da exibição, uma série de perguntas pode auxiliar na sistematização do entendimento 

dos alunos. Peça que se organizem em duplas e respondam:  

1. Existe algum critério que exclua alguém dos direitos humanos?  

2. Os direitos humanos sempre foram reconhecidos?  

3. Quais são as três principais características dos direitos humanos? O que significa cada uma?  

4. Quais exemplos de direitos humanos são apresentados no vídeo?  

5. Atualmente, todos têm esses direitos garantidos?  

As respostas devem convergir para o entendimento de que os direitos humanos devem ser 

garantidos a todos, sem qualquer tipo de discriminação; que são universais, indivisíveis e interdependentes; 

e que são fruto de conquista ao longo do tempo.  

Etapa 2 – O que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos?  

O objetivo desta segunda etapa passa a ser a leitura guiada da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos na íntegra. Para isso, o professor pode distribuir aos alunos impressões da Declaração, 

retirada do site da ONU (disponível em: 

<www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por> acesso em: 10 out. 2018). Recomenda-

se seja realizada uma leitura coletiva, com cada aluno lendo um parágrafo. 

A Declaração consiste em um Preâmbulo e 30 artigos, referentes aos direitos fundamentais e 

inalienáveis de que todos os seres humanos são dotados. Depois da leitura do Preâmbulo, recomenda-

se uma primeira pausa, na qual o professor discute com os alunos – retomando o conteúdo das aulas – 

o contexto em que foi escrita a Declaração. Para isso, faça as seguintes perguntas:  

1. Qual é a data em que foi publicada a Declaração?  

2. Qual organização a assinou?  

3. Quais foram os antecedentes que deram origem a essa organização? Ela foi criada com qual 
objetivo?  

https://youtu.be/hGKAaVoDlSs
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por
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Isso permite guiar a aula para a conclusão de que a Declaração Universal dos Direitos  

Humanos foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), que por sua vez é fruto do fim da 

Segunda Guerra Mundial. Essa contextualização é importante para relembrar o papel que os 

horrores do conflito e as políticas de extermínio perpetradas por regimes nazifascistas tiveram na 

percepção mundial da necessidade de reafirmar os direitos fundamentais dos seres humanos. 

Com isso, o professor pode continuar a leitura da Declaração com a sala, informando aos 

alunos que façam questões caso não entendam o significado de algum dos artigos, e anotem outras 

questões menos imediatas para o final. Feita a leitura dos artigos, o professor pode abrir espaço para 

dúvidas e questões. E então iniciar um debate: Para que servem os direitos humanos? 

É importante deixar que os alunos elaborem suas respostas e compartilhem com a sala, 

porém tenha cautela com quaisquer respostas que desrespeitem os direitos humanos, diminuindo ou 

relativizando sua importância. Espera-se que os alunos concluam, por meio desse debate, que os 

direitos humanos são necessários para garantir que todos tenham a chance de viver uma vida digna e 

igualitária, o que possibilita a estruturação de uma base fundamental para a construção de uma 

sociedade mais justa. 

Dessa forma, espera-se que os alunos compreendam quais são os principais direitos humanos, 

de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU e sua importância para a vida 

em sociedade. 

Etapa 3 – Como podemos incentivar o conhecimento e respeito aos direitos humanos? 

Nesta etapa final, o professor apresenta aos alunos a proposta de produto final para este 

projeto: que os alunos criem, em conjunto, uma campanha informativa sobre os direitos humanos 

previstos na Declaração Universal da ONU. 

Essa campanha deverá ser composta dos elementos descritos a seguir. 

Apresentação: explicando algumas das questões discutidas durante o projeto e a proposta 

do projeto: O que são direitos humanos?; Para que servem?; Quais são suas principais características?; 

Por que são importantes?. Cada resposta deverá ser feita em um parágrafo curto e colocada em um 

quadro separadamente. 

Ilustrações: cada uma correspondente a um artigo da Declaração. A técnica de criação pode 

ser decidida pela turma (desenho, pintura, colagem, fotografia, ou também ilustração digital). Elas 

devem ser digitalizadas e colocadas junto com o artigo correspondente em um quadro separadamente. 

Como modelo, o professor pode apresentar à classe o livro ilustrado da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, criado e divulgado pela ONU. A versão está em inglês, mas serve como modelo para 

inspirar os alunos (disponível em: <www.un.org/en/udhrbook/index.shtml> acesso em 10 out. 2018).  

Para a realização dessa campanha sugere-se que, num primeiro momento, a classe escreva 

as apresentações em conjunto, com reunião de todos na elaboração da parte escrita; e então, num 

http://www.un.org/en/udhrbook/index.shtml
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segundo momento, os alunos sejam divididos em pequenos grupos e recebam um número igualitário 

de artigos para ilustrar. 

Quando a apresentação e as ilustrações estiverem prontas e digitalizadas, o professor pode 

reuni-las em um álbum de imagens, formando um livro digital. Esse livro pode ser impresso,  

entregando uma cópia a cada aluno, para que leve para sua casa e apresente à sua família. Outra 

cópia pode ser deixada na escola – na biblioteca, caso haja uma, exposta no mural da sala ou na 

mesa do professor. 

Por fim, o professor pode discutir com a turma a possibilidade de publicar a campanha na 

internet, seja em um blog criado com esse propósito, seja nas redes sociais, compartilhando-a com 

seus contatos como parte do propósito de divulgação da informação sobre direitos humanos e  

sua importância.  

Proposta de avaliação das aprendizagens 

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

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

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

• Conteúdo aprendido 

• Dificuldade das questões propostas 

• Debates da sala 

• Dificuldade da produção final 

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

também os instruindo a tecer críticas construtivas sempre que possível – dando uma sugestão para 

melhorar aquilo que criticam. Tente tomar nota das críticas e sugestões mais recorrentes, para que 

em anos posteriores o projeto continue melhorando. 

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

as atividades. É possível sugerir critérios como presença, participação ativa, e respeito ao debate, por 

exemplo. Essa autoavaliação pode ser escrita em uma folha de caderno e entregue com nome, e é 

um importante mecanismo para o professor compreender as percepções individuais de cada aluno, e 

suas reações ao que foi proposto durante o projeto.  

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

Livros 

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: 

Saraiva, 2001. 

HUNT, Lynn. A invenção dos direitos humanos: uma história. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2009. 
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Vídeos 

“Direitos Humanos” – Vídeo em português produzido pelo canal ONU Mulheres 

Brasil, utilizado na Etapa 1 deste projeto, sobre direitos humanos a partir da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 

<www.youtube.com/watch?v=hGKAaVoDlSs>. Acesso em: 10 out. 2018. 

“Universal Declaration of Human Rights – Illustrated” – Versão ilustrada, em inglês, 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos, criada e disponibilizada pela ONU,  

e utilizada como modelo para o produto final deste projeto. Disponível em: 

<www.un.org/en/udhrbook/index.shtml>. Acesso em: 10 out. 2018. 

“Universal Declarations of Human Rights” – Vídeo em inglês (sem legendas em 

português) produzido pela ONU acerca da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos: Disponível em: 

<www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=5RR4VXNX3jA>. Acesso em: 10 

out. 2018. 

“What are Human Rights?” – Vídeo em inglês (com legendas em português) 

produzido pelo canal TED-Ed, para uso educacional sobre os direitos humanos. 

Disponível em: <https://ed.ted.com/lessons/what-are-the-universal-human-rights-

benedetta-berti#watch>. Acesso em: 10 out. 2018. 

http://www.youtube.com/watch?v=hGKAaVoDlSs
http://www.un.org/en/udhrbook/index.shtml
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=5RR4VXNX3jA
https://ed.ted.com/lessons/what-are-the-universal-human-rights-benedetta-berti#watch
https://ed.ted.com/lessons/what-are-the-universal-human-rights-benedetta-berti#watch

