
 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

4º bimestre – Plano de desenvolvimento 

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 para aplicação da metodologia 

adotada.  

1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC 

Os conteúdos que serão trabalhados no 4º bimestre do 9º ano do Ensino Fundamental,  

relacionando-os aos capítulos do livro didático e os objetos de conhecimento e as habilidades 

propostas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) são apresentados a seguir. 

Esse bimestre é o último do segundo ciclo do Ensino Básico, no qual os conteúdos da disciplina 

de História alcançam o tempo atual, propondo maneiras críticas de observá-los. Dessa forma, o  

4º bimestre vai tratar do fim da ordem bipolar que caracterizou a Guerra Fria e a inauguração de um 

novo sistema de relações internacionais, marcado pela globalização; surgem também o fenômeno do 

terrorismo e a onda de refugiados, além da adoção de políticas econômicas diversas na América Latina. 

No Brasil, ocorre o processo de redemocratização e de afirmação de diversos direitos sociais e políticos 

pela Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, em direção ao respeito pela diversidade e pelas 

políticas afirmativas que têm o objetivo de garantir os direitos de minorias. 

Algumas observações pertinentes para abordar esse conteúdo são: em primeiro lugar, a  

centralidade do respeito à diversidade nas discussões em sala, prezando sempre pelo respeito ao  

próximo e pelo reconhecimento das diferenças como um instrumento importante na construção de 

uma sociedade plural e igualitária. Em segundo lugar, a possibilidade de diálogos com questões 

atuais enfrentadas no país ou no mundo, que podem ser um exercício importante de reflexão e 

aplicação dos conhecimentos obtidos em aula. 

Dessa forma, este bimestre permite que o professor desenvolva as partes finais da terceira e 

quarta Unidades Temáticas da BNCC para o 9º ano (Modernização, ditadura civil-militar e 

redemocratização: o Brasil após 1946; e A história recente), com isso, o professor terá a 

oportunidade de trabalhar as habilidades listadas a seguir. 

 

Referência no 
material didático 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Capítulo 12:  
O fim da Guerra Fria 
e a globalização 

O fim da Guerra Fria e o 
processo de globalização 
Políticas econômicas  
na América Latina 

(EF09HI32) Analisar mudanças e permanências associadas  
ao processo de globalização, considerando os argumentos  
dos movimentos críticos às políticas globais. 
(EF09HI33) Analisar as transformações nas relações políticas locais 
e globais geradas pelo desenvolvimento das tecnologias digitais  
de informação e comunicação. 
(EF09HI34) Discutir as motivações da adoção de diferentes 
políticas econômicas na América Latina, assim como seus impactos 
sociais nos países da região. 
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Capítulo 13:  
Brasil: 
redemocratização  
e globalização 

O processo de 
redemocratização 
A Constituição de 1988 e a 
emancipação das cidadanias 
(analfabetos, indígenas, 
negros, jovens etc.) 
A história recente do Brasil: 
transformaçõespolíticas, 
econômicas, sociais e 
culturais de 1989 aos dias 
atuais 
Os protagonismos  
da sociedade civil e as 
alterações da sociedade 
brasileira 
A questão da violência contra 
populações marginalizadas 
O Brasil e suas relações 
internacionais na era  
da globalização 

(EF09HI22) Discutir o papel da mobilização da sociedade brasileira 
do final do período ditatorial até a Constituição de 1988. 
(EF09HI23) Identificar direitos civis, políticos e sociais expressos  
na Constituição de 1988 e relacioná-los à noção de cidadania  
e ao pacto da sociedade brasileira de combate a diversas formas 
de preconceito, como o racismo. 
(EF09HI24) Analisar as transformações políticas, econômicas, 
sociais e culturais de 1989 aos dias atuais, identificando questões 
prioritárias para a promoção da cidadania e dos valores 
democráticos. 
(EF09HI25) Relacionar as transformações da sociedade brasileira 
aos protagonismos da sociedade civil após 1989. 
(EF09HI26) Discutir e analisar as causas da violência contra 
populações marginalizadas (negros, indígenas, mulheres, 
homossexuais, camponeses, pobres etc.) com vistas à tomada  
de consciência e à construção de uma cultura de paz, empatia  
e respeito às pessoas. 
(EF09HI27) Relacionar aspectos das mudanças econômicas, 
culturais e sociais ocorridas no Brasil a partir da década de 1990  
ao papel do país no cenário internacional na era da globalização. 

Capítulo 14:  
O nosso tempo 

O fim da Guerra Fria e o 
processo de globalização 

(EF09HI33) Analisar as transformações nas relações políticas locais 
e globais geradas pelo desenvolvimento das tecnologias digitais  
de informação e comunicação. 

Os conflitos do século XXI  
e a questão do terrorismo 
Pluralidades e diversidades 
indetitárias na atualidade  
As pautas dos povos 
indígenas no século XXI  
e suas formas de inserção  
no debate local, regional, 
nacional e internacional 

(EF09HI35) Analisar os aspectos relacionados ao fenômeno do 
terrorismo na contemporaneidade, incluindo os movimentos 
migratórios e os choques entre diferentes grupos e culturas. 
(EF09HI36) Identificar e discutir as diversidades identitárias  
e seus significados históricos no início do século XXI,  
combatendo qualquer forma de preconceito e violência. 

 

2. Atividades recorrentes na sala de aula 

O ambiente escolar desempenha papel fundamental na formação de crianças e adolescentes, 

seja no aprendizado formal de conhecimentos de vários ramos da ciência, seja no exercício de 

vivência em sociedade. Nesse sentido, a percepção que o aluno tem da escola influencia diretamente 

na sua disposição para usufruir desse espaço; e para isso é preciso que o professor construa relações 

positivas com os alunos para construir um espaço receptivo, onde o aluno pode encontrar o devido 

apoio e referência para desenvolver-se como cidadão. 

Na trajetória dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, o 4º bimestre é decisivo e 

simbólico, pois consiste no período de conclusão dos conteúdos do segundo ciclo do Ensino Básico, a 

partir do qual os alunos prosseguirão seus estudos no terceiro ciclo, o Ensino Médio, no ano seguinte. 

Dessa forma, esse bimestre funciona também como meio de fechamento da transição proposta para o 

9º ano desde o 1º bimestre, atribuindo aos alunos novas liberdades e responsabilidades para que 

sejam mais autônomos no comportamento em sala e na busca pelo conhecimento. 
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Essa abordagem de ensino preza pelo protagonismo do aluno, que age de maneira ativa na 

construção do conhecimento, tanto de maneira individual como coletiva, tornando a aula mais  

dinâmica, em detrimento de uma ideia de absorção passiva dos conteúdos expostos pelo professor. 

O docente passa, então, ao papel de mentor e guia dos alunos em suas pesquisas, apresentando-lhes 

instrumentos e auxiliando-os na interpretação de seus resultados. 

 

3. Relação entre a prática didático-pedagógica  

e o desenvolvimento de habilidades 

Algumas atividades relevantes que podem ser propostas neste bimestre são: 

Debates 

O professor pode promover debates com organização formalizada para a sala, com tempo de 

pergunta, réplica e tréplica, e exigindo argumentação coesa e coerente de cada lado. Para isso, pode 

escolher uma questão atual que divide opiniões, e os alunos têm de se distribuir entre as equipes 

representativas de ideias a favor e contrárias, além da plateia, que deve fazer perguntas pertinentes 

ao final do debate. Essa atividade permite desenvolver as Competências Gerais 7 e 9 e exige que os 

alunos façam extensa pesquisa, exercitem suas habilidades de argumentação e sempre respeitem os 

colegas e os direitos humanos. Sugere-se o tema protagonismo da sociedade civil, relacionado à 

habilidade (EF09HI25) como base para um debate.  

Vale lembrar que debates não precisam ser necessariamente polêmicos. Trata-se de uma 

exposição de diversas propostas pertinentes à vida escolar dos alunos e que podem levar a ideias 

contrárias. Para esse tema, uma pergunta orientadora do debate poderia ser: “É a sociedade civil capaz 

de estimular mudanças positivas na sociedade brasileira atual?”. A partir desse questionamento, 

caberia aos alunos responderem que sim ou que não e listar as razões de tal posicionamento. O exercício 

crítico de um debate torna-se mais desafiador ainda quando os alunos defendem ideias que não 

correspondam a opiniões pessoais. Isso pode ser proposto à turma, no entanto é preciso que o professor 

avalie a pertinência de o debate ser produtivo com base na capacidade de argumentação de cada aluno.   

Mapas conceituais 

Uma técnica de estudo que o professor pode apresentar aos alunos é a produção de mapas 

conceituais, nos quais o aluno precisa organizar ideias sobre um conteúdo de maneira sucinta e 

lógica, auxiliando-o a contatar as relações entre elementos de um processo histórico, assim como 

diagnosticar a compreensão que já tem do assunto. Essa atividade, por sua vez, desenvolve  

especialmente a Competência Geral 4, que trata da utilização de diversas linguagens para sistematizar 

e compartilhar conhecimento. O fim da Guerra Fria é um objeto de conhecimento bastante fértil 

para a produção de um mapa conceitual, pois permite que, por meio de setas e outros símbolos, o 

aluno indique causas, consequências, exemplos, oposições e semelhanças. Assim, a habilidade 

(EF09HI32) está relacionada a essa atividade.  
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4. Gestão da sala de aula 

Em relação à gestão da sala de aula, a organização espacial da sala fica a critério do professor, 

pensando sobre qual disposição das carteiras, por exemplo, pode ser melhor adaptada a cada 

atividade. Algumas organizações menos convencionais que podem ser utilizadas são, por exemplo, 

o semicírculo, o círculo, a sala livre com as carteiras afastadas, e, para o caso do debate, pode-se dispor 

de um grupo de carteiras em cada lado da sala, virando-se de frente uma para a outrae com uma plateia 

sentada em frente à lousa para obsevar o debate. Ressalta-se sempre a necessidade de manutenção do 

foco na atividade proposta e respeito ao colega, elementos essenciais para o aproveitamento de todos 

os alunos. Isso, somado à construção de relações saudáveis de confiança entre o professor e a turma, 

permitirá que os conteúdos sejam desenvolvidos junto com os interesses dos alunos, desenvolvendo 

ainda mais as habilidades e competências previstas pela BNCC. 

 

5. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

O acompanhamento do aprendizado dos alunos é essencial no ofício do professor, pois é por 

meio dele que é possível avaliar a eficiência de métodos explicativos e atividades sugeridas em sala, 

assim como a compreensão geral da turma sobre os conteúdos ministrados e as facilidades ou 

dificuldades de cada aluno com determinada habilidade. 

Dito isso, é necessário fazer uma observação inicial: durante o acompanhamento do aprendizado, 

o professor pode constatar que os alunos têm ritmos diferentes de assimilação do conteúdo e 

desempenhos diferentes, dependendo do método avaliativo. Essa diversidade é natural e deve ser 

respeitada pelo docente, observando e auxiliando os alunos em suas dificuldades. 

Neste último bimestre do 9º ano do Ensino Fundamental, é interessante que as avaliações sejam 

feitas pensando no posicionamento crítico dos alunos com base nos conteúdos aprendidos, em consonância 

com as atividades propostas nas aulas. Dessa forma, pode propor os seguintes métodos avaliativos: 

• Trabalho em grupo: Esse trabalho pode ter como produto final a produção de conteúdo 
informativo, como um infográfico ou vídeo explicativo, articulando-se às Competências 5, 
sobre uso de tecnologias, e 9, de trabalho em grupo em busca de soluções. Permite, 
assim, que o professor observe o desempenho dos alunos em trabalhos coletivos e 
perceba, inclusive, a evolução dos alunos nessas habilidades ao longo do ano. 

• Trabalho individual: Para este bimestre, propõe-se que os alunos façam a análise de 
múltiplas fontes de materiais diferentes em sala, redigindo respostas individuais com 
limitação de espaço de escrita. Isso também permite observar a evolução dos alunos 
nessa atividade ao longo do ano, além de exercitar a Competências Geral 3 e a Específica 
2 sobre o uso de linguagens científicas e a formulação de hipóteses sobre documentos. 

No momento de retorno da avaliação, é importante que o professor mantenha uma atitude 

paciente e de apoio ao aluno, fazendo críticas construtivas e incentivando-o a exaltar suas qualidades e 

a enfrentar desafios. É importante deixar claro que os métodos avaliativos não têm como propósito 

estabelecer uma hierarquia entre os estudantes, de forma que o professor se posicione contra qualquer 
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manifestação de competitividade insalubre, explicando aos alunos que tanto o trabalho em grupo 

quanto o trabalho individual precisam de um ambiente de respeito mútuo e cooperação para serem 

plenamente desenvolvidos.  

Enfim, sugerem-se os seguintes requisitos mínimos para o aprendizado durante o 4º bimestre 

do 9º ano do Ensino Fundamental, que podem auxiliar o professor no modo como conduz o curso, na 

elaboração das técnicas avaliativas, e também nos critérios de correção. Ressalta-se que os requisitos 

mínimos são apenas um guia, que pode ser alterado de acordo com as preferências do professor e da 

escola, mantendo-se ainda de acordo com as habilidades e competências da Base Nacional Comum 

Curricular. A seguir os mínimos de aprendizado pretendidos para o 3º bimestre do 9º ano do Ensino 

Fundamental em História: 

• Compreender o processo de fim da Guerra Fria e ascensão da globalização. 

• Contextualizar o surgimento do fenômeno do terrorismo islâmico. 

• Destacar a mobilização da sociedade brasileira no processo de redemocratização. 

• Compreender os avanços e lacunas na cidadania brasileira desde o processo de  
redemocratização até os tempos atuais. 

 

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

apresentar aos estudantes 

Livros 

• NERY, Vanderlei Elias. Diretas Já: A luta pela redemocratização. São Paulo: Prisma, 2015. 

Este livro traça um panorama da organização do movimento das Diretas Já, no final da ditadura 

divil-militar brasileira, assim como suas repercussões e as formas como foi lido por outros intelectuais. 

• SANTOS, Milton. Por uma outra globalização. São Paulo: Record, 2000. 

Nesta obra de divulgação, Milton Santos discorre sobre os efeitos negativos que a globalização 

teve nos países em desenvolvimento e como isso pode ser revertido. 

Documentários 

• Poder e terror: Noam Chomsky nos nossos tempos (Power and Terror: Noam Chomsky in 
Our Time). Direção de John Junkerman. Estados Unidos, 2002. (75 min.) 

Documentário que retrata as análises do filósofo e cientista político Noam Chomsky sobre o 

fenômeno do terrorismo e as políticas dos Estados Unidos a respeito. 

• Demarcação Já! Direção de André Vilela D’Elia. Brasil, 2017. (15 min.) 

Documentário musical para a canção homônima, na qual mais de 25 artistas brasileiros se 

manifestam a favor das pautas indígenas no país, dentre as quais figura, principalmente, a  

demarcação de terras. Disponível em: <https://youtu.be/wbMzdkaMsd0>, acesso em:8 nov. 2018. 

https://youtu.be/wbMzdkaMsd0
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7. Projeto integrador 

Título: Islamofobia 

Tema Islamofobia 

Problema central 
enfrentado 

O que é e no que se baseia a islamofobia? 

Produto final Textos argumentativos 

Justificativa 

O fenômeno do terrorismo tem provocado tensões no mundo atual, promovendo ataques a 

civis em seus países de origem e em outros, como os Estados Unidos e a França. Entretanto, esse 

fenômeno tem sido diretamente associado às populações árabes e muçulmanas, criando uma  

generalização negativa sobre elas e gerando o repúdio e o preconceito contra esse grupo. Essa 

dinâmica é  chamada de islamofobia.  

Por isso, é de grande relevância trabalhar com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental as 

diferenças entre a violência perpetrada por grupos terroristas e a população civil não envolvida com 

essas ideias, para promover o maior respeito à diversidade e combater generalizações equivocadas. 

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 cr iar 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.  

• 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.  

• Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar 
e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os  
direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito 
local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, 
dos outros e do planeta. 
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• 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. 

Objetivo 

• Desfazer a associação entre grupos terroristas e a população árabe e muçulmana, que 
gera situações de preconceito contra estas populações. 

 

Habilidades em foco 

Disciplina Objetos de conhecimento Habilidade 

História 

Os conflitos do século XXI  
e a questão do terrorismo 
Pluralidades e diversidades 
identitárias na atualidade 

(EF09HI35) Analisar os aspectos relacionados ao fenômeno do 
terrorismo na contemporaneidade, incluindo os movimentos 
migratórios e os choques entre diferentes grupos e culturas. 
(EF09HI36) Identificar e discutir as diversidades identitárias e seus 
significados históricos no início do século XXI, combatendo qualquer 
forma de preconceito e violência. 

Geografia 

A hegemonia europeia  
na economia, na política  
e na cultura 

(EF09GE01) Analisar criticamente de que forma a hegemonia europeia 
foi exercida em várias regiões do planeta, notadamente em situações de 
conflito, intervenções militares e/ou influência cultural em diferentes 
tempos e lugares. 

As manifestações culturais  
na formação populacional 

(EF09GE03) Identificar diferentes manifestações culturais de minorias 
étnicas como forma de compreender a multiplicidade cultural na escala 
mundial, defendendo o princípio do respeito às diferenças. 

A divisão do mundo em 
Ocidente e Oriente 

(EF09GE06) Associar o critério de divisão do mundo em Ocidente e 
Oriente com o Sistema Colonial implantado pelas potências europeias. 

Lingua 
Portuguesa 

Participação em discussões 
orais de temas controversos 
de interesse da turma  
e/ou de relevância social 

(EF69LP14) Formular perguntas e decompor, com a ajuda dos colegas e 
dos professores, tema/questão polêmica, explicações e ou argumentos 
relativos ao objeto de discussão para análise mais minuciosa e buscar 
em fontes diversas informações ou dados que permitam analisar partes 
da questão e compartilhá-los com a turma. 
(EF69LP15) Apresentar argumentos e contra-argumentos coerentes, 
respeitando os turnos de fala, na participação em discussões sobre 
temas controversos e/ou polêmicos. 

Textualização de textos 
argumentativos  
e apreciativos 

(EF09LP03) Produzir artigos de opinião, tendo em vista o contexto  
de produção dado, assumindo posição diante de tema polêmico, 
argumentando de acordo com a estrutura própria desse tipo de texto  
e utilizando diferentes tipos de argumentos – de autoridade, 
comprovação, exemplificação, princípio, etc. 

Ensino 
Religioso 

Princípios e valores éticos 
(EF09ER06) Reconhecer a coexistência como uma atitude ética de 
respeito à vida e à dignidade humana. 
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Duração 

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

uma aula por semana de uma das disciplinas. 

Material necessário 

• Impressões em folha de papel sulfite A4 

• Computador com projetor digital e aparelho de reprodução de som 

Perfil do professor coordenador do projeto 

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

traçar um panorama sobre a origem dos povos muçulmanos até os dias atuais e estabelecer as  

diferenças entre árabes e muçulmanos (também chamados de maometanos, islamitas e islâmicos). O 

professor de Geografia pode auxiliar na questão da “divisão” do mundo entre Oriente e Ocidente e 

complementar a visão dos conflitos militares que ocorreram e ainda ocorrem nas regiões onde vivem 

povos muçulmanos. Já o professor de Língua Portuguesa ajudará a turma a formular suas argumentações, 

trabalhando com o desenvolvimento dos textos argumentativos. Por fim, o professor de Ensino Religioso 

pode expor e refletir com os alunos sobre a importância da convivência e respeito à diversidade 

como uma prática apregoada por todas a denominações religiosas. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – O que é islamofobia? 

Este projeto se inicia com uma questão fundamental: o que é a islamofobia? Afinal, é um termo 

de uso ainda pouco difundido, embora o fenômeno apareça frequentemente na vida pública atual.  

Em primeiro lugar, o professor pode escrever a palavra na lousa e perguntar aos alunos se 

algum deles já ouviram falar em islamofobia. Caso haja algum aluno que já tenha ouvido tal  

expressão, peça que compartilhe com a turma o que sabe; caso ninguém saiba do que se trata, o 

professor pode explicar o significado do termo a partir das raízes das palavras, voltando à lousa e 

dividindo-a: Islamo/fobia. Islamo de Islã ou islâmico e fobia de medo, aversão.  

Trata-se, portanto, do medo ou repulsa daquilo que é islâmico. O termo foi usado pela 

primeira vez em francês, como islamophobie, na década de 1920, caracterizando o “repúdio ou ódio 

aos muçulmanos árabes e ao islamismo”. Isso se apresenta com ainda maior clareza em pesquisas de 

opinião nos países europeus sobre a população muçulmana imigrante: 
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Gráfico 1 

 

Fonte: ES_STATISTA. Rechaço aos muçulmanos na Europa – Porcentagem de cidadãos com uma opinião negativa sobre a população muçulmana. 

Disponível em: <https://es.statista.com/grafico/8520/cuantos-europeos-tienen-una-opinion-negativa-sobre-los-musulmanes>. 

Acesso em: 21 nov. 2018. (Tradução do autor.) 

Gráfico 2 

 

Fonte: EL ESPAÑOL. Los españoles, entre los más críticos de Europa con aplicar un veto migratorio al estilo Trump. 

Disponível em: <www.elespanol.com/mundo/europa/20170208/192231054_0.html>. Acesso em: 21 nov. 2018. (Tradução do autor.) 

https://es.statista.com/grafico/8520/cuantos-europeos-tienen-una-opinion-negativa-sobre-los-musulmanes
http://www.elespanol.com/mundo/europa/20170208/192231054_0.html
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Nesse sentido, mais uma pergunta faz-se adequada: Quem é atingido pela islamofobia? A 

islamofobia atinge principalmente as populações de etnia árabe, ou seja, aquelas com ascendência de 

grupos da península Arábica e falantes da língua árabe, cuja maioria é praticante da religião islâmica. 

Assim, esse preconceito assume não apenas caráter religioso, mas também cultural e étnico. 

O professor pode então projetar ou distribuir aos alunos a seguinte citação: 

Nossa interpretação de ‘islamofobia’ fará referência ao ódio e medo aos árabes 

islâmicos. A intolerância para com os árabes seguidores da moral islâmica baseia-se 

principalmente na imagem estereotipada do árabe muçulmano terrorista, totalmente 

contra os valores ocidentais e fundamentalista nos âmbitos religioso e político. 

SANTOS, Priscila Silva dos. O Estudo da Islamofobia através dos meios de comunicação.  

In: Revista Habitus - IFCS/UFRJ, Rio de Janeiro, v. 14, n. 1, pp. 79 - 90, nov. 2016.  

Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/habitus/article/view/11477/8427>. Acesso em: 7 nov. 2018. 

Depois da leitura, pergunta-se: “Qual é o tipo de imagem que a islamofobia constrói do árabe 

islâmico?”. É uma imagem única e negativa, destacada em negrito no texto. E, assim como a imensa 

maioria das imagens estereotipadas e únicas, se mostra inverídica quando analisada a fundo. Portanto, 

para finalizar esta etapa, o professor pode ressaltar a necessidade de procurarmos uma compreensão 

complexa do mundo ao nosso redor, não repetindo ideias preconceituosas e infundadas, e respeitando 

sempre a diversidade. 

Etapa 2 – Em que ideias se baseia a islamofobia? 

O objetivo desta segunda etapa é questionar algumas das ideias que levaram à construção da 

islamofobia. Para isso, o professor pode propor três ideias/concepções do senso comum e trazer 

novos dados para a reflexão. 

• Primeira concepção: “Ocidente” e “Oriente” são civilizações contrárias e incompatíveis. 

A primeira ideia a ser posta em dúvida prega que a divisão entre “Ocidente” e “Oriente”  

seriam duas civilizações completamente opostas e que as ações de grupos terroristas islâmicos seria 

o resultado de um “choque civilizacional”. 

Uma questão que pode ser proposta pelo professor é, então: “Qual é o marco geográfico que 

separa a Europa da Ásia?”. Deixando que os alunos tentem se lembrar de aulas de regionalização, da 

Geografia, ou mesmo que pesquisem na internet. A conclusão é que não há um marco geográfico 

indiscutível para a separação desses continentes (como há, por exemplo, o oceano Atlântico 

separando a América dos demais continentes), e que a divisão é, na verdade, arbitrária. Sugere-se 

mais um trecho para a leitura: 
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Ao longo do tempo, o Ocidente representou a si próprio como um modelo de 

civilidade desenvolvido em vários aspectos, tanto culturalmente como religiosamente. 

O Oriente era a imagem de desordem, religiosamente sem nenhum valor e possuía 

uma diminuta cultura. Esses foram alguns dos argumentos que o Ocidente usou para 

justificar sua dominação sobre os povos orientais. A visão de um mundo árabe perigoso 

vem sendo disseminada pelos ocidentais até os dias atuais, sobretudo através dos 

meios de comunicação. 

SANTOS, Priscila Silva dos. O Estudo da Islamofobia através dos meios de comunicação.  

In: Revista Habitus - IFCS/UFRJ, Rio de Janeiro, v. 14, n. 1, pp. 79 – 90, nov/2016.  

Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/habitus/article/view/11477/8427>. Acesso em: 7 nov. 2018. 

Entretanto, a cultura produzida no mundo árabe teve enorme influência em campos como a 

literatura, a filosofia, a medicina e as ciências matemáticas na Europa. Não são, portanto, contrárias 

nem incompatíveis, apesar de suas diferenças – que são positivas, na medida em que o mundo é 

feito por pluralidades. 

• Segunda concepção: Todo muçulmano é árabe, e vice-versa. 

A segunda opinião do senso comum errônea que ajuda na construção da islamofobia é a 

ideia de que todos os muçulmanos são árabes e de que todos os árabes são muçulmanos, usando 

ambos os termos como sinônimos indiscriminadamente, de forma que o preconceito se baseia em 

uma leitura errada da religião islâmica e culpabiliza toda a população de etnia árabe. 

Para que os alunos compreendam essas diferenças, divida a sala em dois grandes grupos: o 

primeiro grupo deve pesquisar quais são os países árabes, e o segundo grupo deve pesquisar quais 

são os países de maioria muçulmana. Em seguida, o professor junta os resultados da sala, que podem 

se aproximar dos seguintes mapas: 

• Mapa 1: O mundo árabe. <https://en.wikipedia.org/wiki/File:Arab_League_member 
_states_(orthographic_projection).svg>. Acesso em: 9 nov. 2018. 

• Mapa 2: Porcentagem de muçulmanos por país. Disponível em: 
<https://sv.wikipedia.org/wiki/Islam#/media/File:Muslim_distribution.png>. Acesso em: 
9 nov. 2018. 

Em seguida, o professor deve pedir aos alunos deem definições para cada termo: árabe e 

muçulmano. As respostas esperadas são de que árabe é uma etnia, ou seja, refere-se a quem possui 

ascendência árabe e é falante da língua árabe. Já muçulmano refere-se ao praticante da religião 

islâmica, que pode ou não ser árabe – como vemos, muitos países de maioria étnica não árabe têm 

maioria de muçulmanos, como é o caso de países da Ásia Central, como o Cazaquistão e o Uzbequistão, 

e do Sudeste asiático, como a Malásia. 

Sendo assim, a ideia de que todos os árabes são muçulmanos e possivelmente terroristas é 

errada em seu princípio, pois a religião se estende a outros locais que não recebem tanto essa visão 

negativa, e também há minorias religiosas não muçulmanas em países árabes. 

https://revistas.ufrj.br/index.php/habitus/article/view/11477/8427
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Arab_League_member_states_(orthographic_projection).svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Arab_League_member_states_(orthographic_projection).svg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Islam#/media/File:Muslim_distribution.png
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• Terceira concepção: A população islâmica apoia a ação dos grupos terroristas 

Pesquisas recentes demonstram que grande parte da população islâmica rechaça as atitudes 

de grupos terroristas. Quando perguntadas anonimamente sobre seu apoio ao Estado Islâmico, por 

exemplo, as respostas desfavoráveis sempre superam as respostas favoráveis, mesmo em casos em 

que grande parte dos entrevistados optou por não dar sua opinião, o que pode ocorrer por medo da 

perseguição desses grupos.  

Gráfico 3 

 

Fonte: BBC Brasil. Como o mundo muçulmano vê o Estado Islâmico? Disponível em: 

<www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/11/151120_gch_opiniao_muculmanos_ei_rm>. Acesso em: 21 nov. 2018. 

Esse medo, por sua vez, é justificado pelo seguinte dado: a imensa maioria das vítimas de 

terrorismo é muçulmana, sendo os ataques de maior dimensão em territórios do Oriente Médio e da 

África. Sugere-se a leitura da reportagem “Quantas vítimas do extremismo são muçulmanas?”, 

publicada em 20 jan. 2015, pela BBC Brasil (disponível em: <www.bbc.com/portuguese/noticias/ 

2015/01/150119_vitimas_terrorismo_muculmanos_pai>, acesso em: 9 nov. 2018). 

Dessa forma, fica claro que grupos terroristas não têm apoio na população civil islâmica, que 

constitui suas principais vítimas e onde encontram grande desaprovação. Por isso, associar a religião 

islâmica necessariamente a grupos terroristas é um erro, tendo em vista que esses grupos fizeram 

uma leitura extremista dos preceitos da religião, com a qual a grande maioria de seus praticantes 

não concorda. 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/01/150119_vitimas_terrorismo_muculmanos_pai
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/01/150119_vitimas_terrorismo_muculmanos_pai


 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

4º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Espera-se, como conclusão desta etapa, que os alunos compreendam que as ideias nas quais 

o repúdio aos árabes muçulmanos – a islamofobia – se baseia são infundadas, fazendo com que essa 

imagem seja errônea e crie preconceitos que dificultam o entendimento do outro e a construção de 

uma sociedade plural com base no respeito mútuo. 

Etapa 3 – Como podemos nos posicionar acerca da islamofobia? 

Tendo em vista os novos dados apresentados nas etapas anteriores e a compreensão da 

necessidade de respeito à diversidade e superação de preconceitos quanto à população árabe e  

muçulmana, o professor pode enfim apresentar aos alunos a proposta de produção final deste 

projeto: a elaboração de textos argumentativos a partir de questões que geraram maior necessidade 

de aprofundamento, posicionando-se sempre de maneira respeitosa aos direitos humanos e mantendo 

em vista as discussões do projeto contra a islamofobia.  

As produções de texto serão individuais e devem contar com a pesquisa dos alunos, guiadas 

pelo professor. Sugere-se um limite máximo de duas páginas escritas, e um mínimo de 20 linhas. 

Atente os alunos a registrarem o processo de pesquisa, organizando também a bibliografia consultada, 

citando as fontes pesquisadas. Seguem sugestões dos temas que podem ser tratados, ficando à 

escolha do aluno: 

• Tema 1: “Supremo dos EUA aprova veto migratório de Trump a países muçulmanos” . 
Disponível em: <https://oglobo.globo.com/mundo/supremo-dos-eua-aprova-veto-
migratorio-de-trump-paises-muculmanos-22821885#ixzz5RK7MRbSC>. 

• Tema 2: “Proibição de véu islâmico gera protestos na Dinamarca”. Disponível em: 
<https://www.rtp.pt/noticias/mundo/proibicao-de-veu-islamico-gera-protestos-na-
dinamarca_n1090895>. 

• Tema 3: “Repórter húngara admite que agrediu refugiados, mas não pede desculpas”. 
Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2015/09/09/reporter-
hungara-admite-que-agrediu-refugiados-mas-nao-pede-desculpas.htm>. 

• Tema 4: “Ministro francês da Educação defende ensino de árabe nas escolas”. Disponível 
em:<https://g1.globo.com/educacao/noticia/2018/09/11/ministro-frances-da-educacao-
defende-ensino-de-arabe-nas-escolas.ghtml>. (Acessos em: 7 nov. 2018.) 

Ao final da escrita e entrega de todas as redações, o professor pode montar um “dossiê” aos 

moldes jornalísticos junto com a sala, digitalizando e imprimindo uma cópia para cada aluno. 

Etapa 5 – Avaliação do projeto e autoavaliação 

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

aos alunos para expressar suas experiências. Com a sala organizada em uma roda ou semicírculo,  

peça que os alunos reflitam sobre os seguintes aspectos do projeto: 

• Conteúdo aprendido 

• Compreensão do material utilizado pelo professor 

https://oglobo.globo.com/mundo/supremo-dos-eua-aprova-veto-migratorio-de-trump-paises-muculmanos-22821885#ixzz5RK7MRbSC
https://oglobo.globo.com/mundo/supremo-dos-eua-aprova-veto-migratorio-de-trump-paises-muculmanos-22821885#ixzz5RK7MRbSC
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/proibicao-de-veu-islamico-gera-protestos-na-dinamarca_n1090895
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/proibicao-de-veu-islamico-gera-protestos-na-dinamarca_n1090895
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2015/09/09/reporter-hungara-admite-que-agrediu-refugiados-mas-nao-pede-desculpas.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2015/09/09/reporter-hungara-admite-que-agrediu-refugiados-mas-nao-pede-desculpas.htm
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2018/09/11/ministro-frances-da-educacao-defende-ensino-de-arabe-nas-escolas.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2018/09/11/ministro-frances-da-educacao-defende-ensino-de-arabe-nas-escolas.ghtml
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• Desafio das questões propostas 

• Desafio 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. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Acerca do projeto integrador, peça aos alunos que façam também uma autoavaliação de seu 

desempenho durante as atividades. É possível elaborar conjuntamente uma folha de critérios, sendo 

sugeridos alguns, como presença, participação ativa e respeito ao debate. 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 

SANTOS, Priscila Silva dos. “O Estudo da Islamofobia através dos meios de comunicação”. 

In: Revista Habitus– IFCS/UFRJ, Rio de Janeiro, v. 14, n. 1, pp. 79-90, nov.2016. Disponível 

em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/habitus/article/view/11477/8427>. Acesso em:  

7 nov. 2018. 

MARTÍN MUÑOZ, Gema e GROSFOGUEL, Ramón (org.). La Islamofobia a debate: La 

genealogia del miedo al Islam y la construccíon de los discursos antiislámicos. Madrid: 

Casa Árabe, 2012. 

https://revistas.ufrj.br/index.php/habitus/article/view/11477/8427

