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apresentação

Caro professor,

O trabalho do professor é prazeroso e realizador, mas, por vezes, solitário e desafia-
dor. Há inúmeras questões para resolver: planejamento das aulas, elaboração de ativi-
dades e de instrumentos de avaliação, análises e devolutivas desses instrumentos, entre 
tantas outras. 

Este Manual tem como proposta ser um canal de diálogo com você, professor. 
Nele, expressamos nossos valores, crenças, propostas, sugestões e caminhos percorri-
dos na elaboração da coleção. Além disso, refletimos tanto sobre os marcos legais que 
regem a educação brasileira como sobre as mudanças advindas com a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC).

Você também encontrará neste Manual reflexões sobre a importância de a escola e 
a educação serem cada vez mais democráticas e inclusivas e sobre como esses princípios 
podem nos ajudar a viver em uma sociedade mais justa. 

Portanto, tomando como base esses princípios em defesa da democracia e da cida-
dania, acreditamos que este Manual é uma importante ferramenta que pode auxiliá-lo a 
melhor explorar esta coleção didática.

Boa leitura!

Os autores
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A ORGANIZAÇÃO DA OBRA
Apresentamos a estrutura da obra e quais 
são as propostas de trabalho de cada uma 
das seções e boxes. 

É importante que o professor busque identificar e analisar as relações estabelecidas pe-

los alunos entre os saberes que já adquiriram e os novos saberes, com o objetivo de planejar 

as intervenções adequadas. Para contribuir com esse trabalho, uma das estratégias utiliza-

das na coleção são as aberturas de unidade. Nelas, a seção Começo de conversa propõe 

algumas questões disparadoras que buscam mobilizar os conhecimentos dos alunos pro-

venientes de seu cotidiano e de seu universo cultural. Também ajuda nesse processo o pró-

prio texto de abertura da unidade, uma vez que a abordagem é bastante compreensível e 

adequada à faixa etária, sempre com exemplos para facilitar o entendimento do conteúdo.

Além disso, nas atividades propostas nas seções Hora de refletir e Fechando a unida-

de  os alunos podem integrar as novas ideias e conceitos trabalhados ao longo das unidades 

aos seus conhecimentos anteriores, buscando assim sistematizar novas informações.

Nas orientações específicas deste Manual, o professor também encontrará contribui-

ções para promover uma aprendizagem baseada na interação entre os saberes prévios 

dos alunos e os novos saberes aprendidos na escola.

A ORGANIZAÇÃO DA OBRA
A coleção é composta de quatro volumes, destinados ao 6o ano, 7o ano, 8o ano e 9o 

ano do Ensino Fundamental. Cada volume organiza-se em quatro Unidades conceituais, 

dedicadas a um ou mais conceitos-chave, que são trabalhados em um conjunto de capí-

tulos. Os capítulos desenvolvem de maneira integrada o trabalho com o conceito-chave 

da unidade e a história cronológica.

A distribuição dos conceitos por volume é a seguinte:

• 6 o ano: tecnologia; civilizações; política; diversidade.

• 7 o ano: território e governo; tolerância; trabalho; deslocamentos populacionais.

• 8 o ano: igualdade; liberdade; nação e nacionalismo; terra e meio ambiente. 

• 9 o ano: cidadania; violência; meios de comunicação; consumismo.

As unidades conceituais, como já explicamos, articulam os assuntos tratados nos 

capítulos e auxiliam o professor a fazer recortes dos conteúdos apresentados, a fim de 

torná-los mais significativos para os alunos.

O texto de abertura das unidades tem a função, entre outras, de vincular o conceito 

da unidade a aspectos do universo da cultura dos alunos, para que se possa atribuir sen-

tido ao que será abordado e construir um conhecimento escolar significativo.

A ESTRUTURA DAS UNIDADES CONCEITUAIS
Cada unidade inicia-se com um texto e imagens de 

abertura, que, em seu conjunto, introduzem o conceito a 

ser estudado. O texto e a imagem constituem estratégias 

de antecipação, de sensibilização e de problematização do 

eixo conceitual adotado. 

Faz parte desse escopo a seção Começo de conver-

sa, um conjunto de questões que relacionam o conceito a 

ser estudado com a realidade do aluno. As questões par-

tem de situações do cotidiano ou do mundo contempo-

râneo, nas quais os alunos podem verificar a presença do 

conceito apresentado e, com isso, discutir algumas carac-

terísticas dessas situações. Dessa maneira, evidenciam-se 

os conhecimentos prévios sobre o conceito abordado.

11 Técnicas e 
tecnologias

Você sabia que há pouco mais de 30 anos não existiam celular nem internet 

no Brasil? E que, se recuássemos mais algumas décadas, não encontraríamos 

televisão, rádio ou telefone? E quanto aos jogos e brincadeiras atuais? Eles se 

parecem com os de nossos avós, ou as crianças de outras gerações se divertiam 

de modo diferente das crianças de hoje?

Pense, por exemplo, na bicicleta. Para chegar ao modelo que conhece-

mos atualmente, ela passou por diversas mudanças e aperfeiçoamentos. Por 

exemplo, a bicicleta criada por Karl Drais von Sauerbronn em 1817, considerada 

a primeira, era feita de madeira e não tinha pedais.

Ao projetar a bicicleta, seus inventores desejavam criar um meio de trans-

porte sobre rodas, fazendo uso de um invento criado pelo ser humano há 

mais de 5 mil anos, que ainda hoje é usado 

em inúmeras funções.

UN
IDADE

a primeira, era feita de madeira e não tinha pedais.

Ao projetar a bicicleta, seus inventores desejavam criar um meio de trans-

porte sobre rodas, fazendo uso de um invento criado pelo ser humano há 

mais de 5 mil anos, que ainda hoje é usado 

em inúmeras funções.

  Gravura de cerca de 
1830 representando 
bicicleta de madeira 
construída pelo 
alemão Karl Drais 
von Sauerbronn 
em 1817. Os pés 
serviam como pedal. 

Essas observações 

nos levam a refletir a res-

peito da tecnologia e do 

uso que fazemos dela em 

nosso cotidiano. Observe 

que há diferença entre 

técnica e tecnologia.
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Técnica é um conjunto de procedimentos que tem como objetivo a resolução de 

problemas ou a execução de tarefas específicas. A técnica pode ser observada nas mais 

variadas áreas do conhecimento humano. O pintor usa uma determinada técnica para fazer 

um quadro; o atleta faz uso de diferentes técnicas para alcançar um bom desempenho 

esportivo. O modo como as pessoas que viveram milhares de anos atrás confeccionavam 

um machado de pedra ou faziam uma roda constitui técnica. 

Já o conceito de tecnologia é mais amplo. Ele abrange as diversas técnicas de uma 

sociedade ou de uma época. Por exemplo, as técnicas de controle do fogo e de produção 

de machados de pedra e de lanças faziam parte da tecnologia desenvolvida pelos primeiros 

seres humanos. 
O ser humano vem exercendo sua capacidade de desenvolver novas técnicas desde 

os primeiros tempos da humanidade. Portanto, podemos pensar que daqui a 100 anos 

surgirão novidades que desconhecemos atualmente. Será que a bicicleta ou o celular como 

conhecemos hoje estarão ultrapassados? Ou, se eles ainda existirem, serão muito diferentes 

dos que utilizamos hoje?

Nesta unidade estudaremos onde e como ocorreu o desenvolvimento da espécie 

humana e veremos como a humanidade fez uso da técnica e da tecnologia para sobreviver 

às adversidades.

começo de CONVERSA
 1. Quando falamos em técnica e tecnologia, quais são 

as primeiras palavras que lhe vêm à mente? Por que 

você pensa nessas palavras?

 2. Pense em um objeto de uso cotidiano, como celular, 

computador ou televisão. Como você imagina que 

eles serão daqui a 20 anos?  
Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.
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  Bicicletas feitas de bambu, 

Buenos Aires, Argentina, 2016.

Provavelmente os alunos mencionarão palavras como videogame, smartphone, 

computador, notebook, tablet e outros produtos eletrônicos bastante anuncia-

dos e/ou que fazem parte do dia a dia.
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Essa estrutura permite, ainda, uma primeira aproximação aos conteúdos dos capítu-

los e a sistematização dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o conceito a ser estu-

dado. Vale lembrar que as perguntas que oferecemos podem ser alteradas e ampliadas 

pelo professor de acordo com a realidade da turma ou com as discussões do momento 

na mídia ou na escola.

As unidades são encerradas por atividades, organizadas na seção Fechando a uni-

dade, na qual, por meio da leitura e interpretação de documentos contemporâneos, pro-

pomos aos alunos que emitam suas opiniões e elaborem, de forma mais sistematizada, 

suas ideias a respeito do conceito trabalhado, indo além do que foi discutido inicialmente. 

Desse modo, requer-se dos alunos que sintetizem, com base em discussões centradas 

no presente, as principais questões conceituais da unidade. Essas atividades possibilitam 

ainda que o professor avalie a apreensão dos conteúdos, o grau de apropriação e o tipo 

de elaboração feitos pela turma em relação aos conceitos estudados.

Quase todos os fechamentos de unidade contam ainda com uma atividade que re-

laciona o conceito trabalhado à produção de tecnologia pelos alunos ou à  inclusão, 

ambos com ícone de destaque. No caso da tecnologia, as propostas apresentadas visam 

contribuir para o letramento digital, que envolve não apenas o domínio técnico de algu-

mas ferramentas tecnológicas, mas também o uso crítico desses dispositivos, de modo 

a formar cidadãos que se relacionem com a tecnologia de maneira ativa, criativa e cons-

ciente. (MOREIRA; NASCIMENTO, 2012) 

Em relação à inclusão, acreditamos que em uma sociedade democrática a escola deve 

respeitar e valorizar a diversidade, de modo a garantir a todos, inclusive às pessoas com 

deficiência, condições para que alcancem a cidadania plena. Assim, procuramos desen-

volver algumas atividades que visam trazer a reflexão desse tema para a sala de aula, com 

o objetivo de mobilizar alunos e comunidade escolar para a superação de preconceitos e 

a valorização das diferenças. 

A ESTRUTURA DOS CAPÍTULOS
A preocupação de formar alunos com domínio de múltiplas habilidades e competên-

cias levou à criação de seções e atividades com propostas variadas, como pesquisa, traba-

lho em grupo, leitura de imagens e de textos escritos, expressão oral ou escrita, entre 

outras possibilidades. Assim, cada capítulo apresenta um conjunto de estratégias e recur-

sos variados como detalhamos a seguir. 

Aberturas de capítulo
Como as aberturas de unidade, as aberturas de capí-

tulo problematizam o conteúdo que será estudado, rela-

cionando-o a algum fato ou acontecimento da atualidade. 

Assumem também as funções de mobilizar e sistematizar 

o conhecimento prévio dos alunos, bem como motivá-los 

para o estudo. Assim, tornam o tema significativo, levan-

do o aluno a identificar diferenças e semelhanças, mudan-

ças e permanências no presente e no passado. 

São compostas de textos e imagens variadas, que po-

dem ser fotografias, quadros, ilustrações, mapas etc.

Texto principal
Compreendemos como texto principal aquele que desenvolve o assunto central do 

qual deriva todo o restante do material, desde a abertura até a seção de atividades, no 

encerramento do capítulo. 

A África foi o berço da humanidade. No continente africano nasceram 

e deram seus primeiros passos nossos ancestrais mais remotos. Na África se 

desenvolveu ainda a civilização egípcia, uma das mais antigas do mundo, estu-

dada no capítulo 4 deste volume.

Também é africano o país mais recente do mundo: em 2011, foi declarada 

oficialmente a criação do Sudão do Sul. Por que Sudão do Sul? Porque já existe 

um Sudão, país situado ao sul do Egito e do qual fazia parte o território agora 

pertencente ao Sudão do Sul. 
Nessa região, floresceu no passado um impor-

tante reino africano conhecido como Kush. Esse reino 

surgiu por volta do século IX a.C. e existiu por mais de 

1 200 anos. Cortado por rotas de mercadores, o Reino 

de Kush foi um grande centro comercial da África na 

Antiguidade. 

Neste capítulo conheceremos o Reino de Kush 

e outras importantes civilizações surgidas na África 

milhares de anos atrás.

Antes de iniciar o trabalho com os alunos, veja orientações no Manual do Professor.

A África 
antiga
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  Milhares de 
sul-sudaneses 
celebram a 
independência 
do Sudão do 
Sul na capital 
Juba, 2011.

Objetivos de aprendizagem
• Conhecer a organização das 

antigas sociedades africanas.

• Entender a importância das 

evidências para os estudos 

históricos.
• Compreender a diversidade 

do continente africano.
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  Ao lado, pintura rupestre com 

representação de girafa, Líbia, 

2016. Abaixo, pintura rupestre 

representando seres humanos e 

animais, Argélia, 2015. Líbia e Argélia 

estão localizados em uma região 

conhecida como África setentrional. 

 O Saara verde
Como você viu no capítulo anterior, o Saara é um deserto que divide o continente 

africano em duas grandes áreas, mas nem sempre essa região foi desértica como nos 

dias de hoje. Ao norte fica a chamada África setentrional e ao sul a África subsaariana. 

Há cerca de 5 mil anos, parte do atual deserto era verde e com recursos hídricos 

permanentes. Recentemente, cientistas encontraram fósseis de animais como crocodilos, 

elefantes e hipopótamos. Além disso, pesquisadores encontraram anzóis milenares, o 

que sugere que os grupos humanos da região praticavam a pesca.

Na região onde hoje é a Líbia, por exemplo, existem pinturas rupestres representando 

girafas. Essas evidências indicam que o Saara teve uma fauna bastante diversificada.

Segundo os cientistas, o processo de desertificação do Saara iniciou-se em algum 

momento entre 5 mil e 2 mil a.C., por causa de diversas mudanças climáticas. Pouco a 

pouco, as espécies animais foram desaparecendo, os rios e lagos secaram e os grupos 

humanos que ali viviam migraram em busca de terras para a pastagem do gado. 

Muitos migrantes foram para o norte, em direção à chamada África setentrional, 

enquanto outros permaneceram na região, como os ancestrais dos berberes.
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Berbere: grupo formado por vários povos 

nômades naturais do norte da África, como 

tuaregues, azenegues e tamazights. 
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Material digital
Além dos quatro volumes impressos deste Manual, a coleção apresenta quatro 

volumes de Manual do Professor – Material digital. Trata-se de recursos que aju-
dam a enriquecer o trabalho do professor e a potencializar as relações de ensino-
-aprendizagem em sala de aula. Os materiais digitais estão organizados em bimestres 
e cada um deles possui a composição a seguir.Plano de desenvolvimento: apresenta os temas que serão trabalhados ao longo do 
bimestre, relacionando-os aos objetos de conhecimento, habilidades e competências pre-
sentes na BNCC. Também são sugeridas estratégias didático-pedagógicas que auxiliam o 
professor na gestão da sala de aula e fontes de pesquisa complementares que podem ser 
consultadas pelo professor ou apresentadas aos alunos.Cada Plano de desenvolvimento apresenta um Projeto integrador, cujo objetivo é 
tornar a aprendizagem dos alunos mais concreta, articulando diferentes componentes 
curriculares a situações de aprendizagem relacionadas ao cotidiano da turma. Por meio 
dos projetos, é possível explorar temas transversais, estimular o desenvolvimento das 
competências socioemocionais e trabalhar com habilidades próprias de diferentes com-
ponentes curriculares.

Sequências didáticas: são um conjunto de atividades estruturadas aula a aula 
que relacionam objetos de conhecimento, habilidades e competências presentes 
na BNCC, de modo a ajudar o aluno a alcançar um objetivo de aprendizagem de-
finido. Nas sequências didáticas, são propostas atividades que podem ser aplica-
das complementarmente ao livro impresso. Também estão presentes sugestões de 
avaliações que ajudam o professor a aferir se os alunos alcançaram os objetivos de 
aprendizagem propostos.

Proposta de acompanhamento da aprendizagem: trata-se de um conjunto 
com dez atividades (e seus respectivos gabaritos) destinadas ao aluno, acompanhadas 
de fichas que podem ser preenchidas pelo professor. Esse material tem o objetivo de 
ajudar a verificar a aprendizagem dos alunos, especialmente quanto ao domínio das 
habilidades previstas para o período, e a mapear as principais dificuldades apresenta-
das pela turma, auxiliando o trabalho de planejamento do professor e a autoavaliação 
da própria prática pedagógica.

Material digital audiovisual: são vídeos, videoaulas e áudios produzidos para 
os alunos. Nesses materiais, tivemos a preocupação de trazer à tona grupos e per-
sonagens pouco privilegiados nos materiais didáticos e dialogar com questões do 
presente, por exemplo, os desdobramentos dos regimes ditatoriais na América Latina.
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AVALIAÇÃO
As questões relacionadas ao tipo de avaliação a utilizar, aos instrumentos mais efica-

zes e mesmo a o que, como e quando avaliar, embora inerentes ao cotidiano dos profes-
sores, por vezes tornam-se preocupantes.

Não há respostas definitivas. O que oferecemos a seguir são algumas propostas 
teóricas e metodológicas que conduzem a reflexões importantes para uma atualização 
da prática docente.

A avaliação formativa é um dos pressupostos teóricos e metodológicos que defi-
nem um tipo de avaliação no qual o mais relevante não é mensurar, atribuir uma nota ou 
conceito, mas obter informações sobre a aprendizagem de cada aluno, com a finalidade 
de ajudá-lo a avançar e aprender. Uma avaliação como essa deve balizar todo o trabalho 
desenvolvido em sala de aula, desde a adequação do planejamento até a análise do de-
sempenho dos alunos e das situações de ensino. Esse tipo de avaliação é visto como um processo, ou seja, como uma avaliação com-
posta de diversos instrumentos capazes de avaliar diferentes aspectos e momentos da 
aprendizagem. É importante, para isso, estimular a participação do aluno, explicitando 
os critérios nos quais se baseia a avaliação, os meios utilizados para isso e, sobretudo, os 
objetivos a serem alcançados. 

O professor Charles Hadji é um dos autores que tratam da avaliação formativa. 
Ele aponta três características principais desse modelo de avaliação.A primeira característica é o fato de ser uma avaliação informativa, que oferece 
dados sobre a condução do processo de ensino e aprendizagem. A segunda característica, decorrente da primeira, é a possibilidade de permitir 
ao professor uma reflexão sobre o seu trabalho com base nos dados fornecidos 
pelos alunos. Da mesma forma, os alunos também podem tomar consciência de 
suas dificuldades, possibilitando a ambos o reconhecimento e a correção dos seus 
erros.

A terceira característica é a função “corretiva” desse tipo de avaliação, que 
é resultado da existência da variabilidade didática, sobre a qual Hadji (2001, p. 48) 
afirma que:

o professor, assim como o aluno, deve poder “corrigir” sua ação, modificando, se necessário, seu dispo-

sitivo pedagógico, com o objetivo de obter melhores efeitos por meio de uma maior “variabilidade di-

dática”. A avaliação formativa implica, por parte do professor, flexibilidade e vontade de adaptação, de 

ajuste. Este é sem dúvida um dos únicos indicativos capazes de fazer com que se reconheça de fora uma 

avaliação formativa: o aumento da “variabilidade didática”. Uma avaliação que não é seguida por uma 

modificação das práticas do professor tem poucas chances de ser formativa! [...] As correções a serem feitas com o objetivo de melhorar o desempenho do aluno, e que concernem, por-

tanto, tanto à ação de ensino do professor quanto à atividade de aprendizagem do aluno, são escolhidas em 

função da análise da situação, tornada possível pela avaliação formativa. O remédio baseia-se no diagnósti-

co, o que permite aos atores retificar as modalidades da ação em andamento.

A avaliação formativa, portanto, insere-se em um processo de ensino 
e aprendizagem. E, como vimos, esse processo não é uniforme e depende dos 
conhecimentos e competências desenvolvidos anteriormente pelos alunos. Assim, a 
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 CONHEÇA O MANUAL DO PROFESSOR

AVALIAÇÃO
Expomos a concepção de avaliação que 
adotamos na obra e mostramos algumas 
estratégias avaliativas que podem ser 
utilizadas em diferentes etapas do processo 
de ensino-aprendizagem.

BIBLIOGRaFIA
Lista de obras que serviram de 
referência para a elaboração deste 
Manual.

• Nas Orientações gerais, apresentamos os referenciais teóricos que 
norteiam a coleção, algumas reflexões sobre ensino-aprendizagem 
de História e as conexões entre a obra e a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC).

V

D3-PNLD20-MP-F2-HIS-GERAL-AV.indd   5 10/12/18   8:44 AM



começo de CONVERSA
 1. A violência se manifesta de diferentes maneiras em nosso cotidiano. Você já observou 

manifestações de violência no seu dia a dia? Em caso positivo, comente sobre elas.

 2. Em sua opinião, o que é possível fazer para reduzir a violência na sociedade?

Nesta unidade, abor-
daremos formas extremas 
de violência que atingiram 
países inteiros e envolveram 
o planeta em duas guerras 
mundiais. Estudaremos 
também o período entre 
guerras e a formação de 
Estados que empregaram a 
violência como recurso per-
manente para oprimir suas 
populações: os Estados 
totalitários.
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Resposta pessoal. A atividade deve levar os alunos a pensar em atitudes simples que podem contribuir para dimi-
nuir a violência no cotidiano, como a valorização do diálogo, a cooperação, a solidariedade etc.

  Servidores municipais entram em confronto com a Polícia Militar em 
frente à Câmara Municipal de Curitiba durante protesto contra o pacote 
fiscal proposto pelo prefeito Rafael Greca. A Polícia Militar reagiu com 
cassetetes e spray de pimenta. Curitiba (PR), 2017.

  Protesto contra a morte da vereadora e ativista Marielle Franco. Rio de Janeiro (RJ), 2018.

Resposta pessoal. Espera-se que o aluno considere como violência 
práticas tão distintas como o bullying na sala de aula, como um aci-
dente de trânsito ou a discriminação contra idosos, negros, mulheres 
e homossexuais.
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1 Técnicas e 
tecnologias

UNIDADE22 Violência

UNIDADE

A violência se manifesta 
de formas diferentes

  Ciclistas e estudantes 
em protesto contra a 
morte da estudante 
Lylyan Karlinski Gomes, 
que pedalava próximo 
à Universidade Federal 
de Santa Catarina 
quando foi atingida 
por um ônibus. 
Florianópolis (SC), 
2013. 

De forma geral, violência é todo ato de desrespeito contra uma 
pessoa; um ato de força que um indivíduo ou grupo impõe a outro. 
Ofender alguém é uma prática violenta, assim como a agressão física. 

No trânsito e nas estradas, o excesso de velocidade, dirigir um carro 
depois de ingerir bebida alcoólica, ultrapassar um sinal vermelho, são 
atos violentos, pois colocam em risco a vida de outras pessoas.

Há muitas outras formas de violência. Em nosso cotidiano, as 
mais explícitas são os assaltos, o tráfico de drogas e os assassinatos. 
Mas há violência também quando uma pessoa não consegue receber 
atendimento médico necessário e urgente na fila de prontos-socorros e 
hospitais. Ou quando outros de seus direitos são desrespeitados.

Em certos casos, a violência pode se manifestar silenciosamente, 
por meio do desprezo, da exclusão, do preconceito, da discriminação, 
do isolamento de pessoas em razão de suas opiniões, sexo, etnia, cor da 
pele, crenças ou comportamentos.

CHARLES GUERRA/AGÊNCIA RBS/FOLHAPRESS
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 A BNCC NESTA UNIDADE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 
• O mundo em conflito: a Pri-
meira Guerra Mundial.
• A Revolução Russa. 
• A crise capitalista de 1929.
• A emergência do fascismo e 
do nazismo.
• A Segunda Guerra Mundial.

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 2, 3, 
4, 5, 6 e 7 

HABILIDADES
• EF09HI10
• EF09HI11
• EF09HI12
• EF09HI13
• EF09HI15
• EF09HI16

PROCEDIME NTOS 
DIDÁTICOS 

• Pergunte aos alunos o que 
eles entendem por violência. 
Anote as respostas na lousa, 
sugira a leitura do texto e a 
análise das imagens que reme-
tem a formas de violência co-
muns no Brasil. Para comple-
mentar, apresente a definição 
de violência segundo a Orga-
nização Mundial da Saúde. 
• Se julgar pertinente, incen-
tive o debate acerca de dois ti-
pos de violência que têm au-
mentado muito entre os jo-
vens: o bullying e sua versão 
virtual, o cyberbullying. 
• Encerre reforçando que as 
chamadas “pequenas violên-
cias” podem provocar nas víti-
mas perda de autoestima, sen-
sação de fracasso, dificuldades 
de relacionamento, evasão es-
colar, entre outros danos.

em termos de tráfi co, ex-
ploração, trabalho domés-
tico. Mas os meninos, que 
às vezes não estão tão vi-
síveis no debate público, 
também são explorados.

[...] Sabe a velha prática 
brasileira, em que as famí-
lias tradicionais pegavam 

crianças negras para criar? 
Na verdade, era para se-
rem escravas […]. Mal dor-
miam, tinham que atender 
a família o tempo inteiro, 
e isso continua vivo em 
várias partes do mundo, o 
relatório dá muita atenção 
a isso. Outro aspecto é o 

do trabalho infantil peri-
goso, presente em muitas 
regiões.

MOURA, Mariluce; PINHEIRO, Paulo 
Sérgio. Violência sem limites. Pes-

quisa Fapesp. Dez. 2006. Disponível 
em: <http://revistapesquisa.fapesp.

br/2006/12/01/violencia-sem-limi-
tes/>. Acesso em: 10 nov. 2018.

TEXTO DE APOIO 

Para o professor 

Violência sem limites
[...] As campeãs de te-

rem os seus direitos vio-
lados são as meninas. Em 
termos de violência sexual, 
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começo de CONVERSA
 1. A violência se manifesta de diferentes maneiras em nosso cotidiano. Você já observou 

manifestações de violência no seu dia a dia? Em caso positivo, comente sobre elas.

 2. Em sua opinião, o que é possível fazer para reduzir a violência na sociedade?

Nesta unidade, abor-
daremos formas extremas 
de violência que atingiram 
países inteiros e envolveram 
o planeta em duas guerras 
mundiais. Estudaremos 
também o período entre 
guerras e a formação de 
Estados que empregaram a 
violência como recurso per-
manente para oprimir suas 
populações: os Estados 
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Resposta pessoal. A atividade deve levar os alunos a pensar em atitudes simples que podem contribuir para dimi-
nuir a violência no cotidiano, como a valorização do diálogo, a cooperação, a solidariedade etc.

  Servidores municipais entram em confronto com a Polícia Militar em 
frente à Câmara Municipal de Curitiba durante protesto contra o pacote 
fiscal proposto pelo prefeito Rafael Greca. A Polícia Militar reagiu com 
cassetetes e spray de pimenta. Curitiba (PR), 2017.

  Protesto contra a morte da vereadora e ativista Marielle Franco. Rio de Janeiro (RJ), 2018.

Resposta pessoal. Espera-se que o aluno considere como violência 
práticas tão distintas como o bullying na sala de aula, como um aci-
dente de trânsito ou a discriminação contra idosos, negros, mulheres 
e homossexuais.
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1 Técnicas e 
tecnologias

UNIDADE22 Violência

UNIDADE

A violência se manifesta 
de formas diferentes

  Ciclistas e estudantes 
em protesto contra a 
morte da estudante 
Lylyan Karlinski Gomes, 
que pedalava próximo 
à Universidade Federal 
de Santa Catarina 
quando foi atingida 
por um ônibus. 
Florianópolis (SC), 
2013. 

De forma geral, violência é todo ato de desrespeito contra uma 
pessoa; um ato de força que um indivíduo ou grupo impõe a outro. 
Ofender alguém é uma prática violenta, assim como a agressão física. 

No trânsito e nas estradas, o excesso de velocidade, dirigir um carro 
depois de ingerir bebida alcoólica, ultrapassar um sinal vermelho, são 
atos violentos, pois colocam em risco a vida de outras pessoas.

Há muitas outras formas de violência. Em nosso cotidiano, as 
mais explícitas são os assaltos, o tráfico de drogas e os assassinatos. 
Mas há violência também quando uma pessoa não consegue receber 
atendimento médico necessário e urgente na fila de prontos-socorros e 
hospitais. Ou quando outros de seus direitos são desrespeitados.

Em certos casos, a violência pode se manifestar silenciosamente, 
por meio do desprezo, da exclusão, do preconceito, da discriminação, 
do isolamento de pessoas em razão de suas opiniões, sexo, etnia, cor da 
pele, crenças ou comportamentos.

CHARLES GUERRA/AGÊNCIA RBS/FOLHAPRESS
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ameaça ou na prática, 
contra si próprio, outra 
pessoa ou contra um gru-
po ou comunidade que 
resulte ou possa resultar 
em sofrimento, morte, 
dano psicológico, desen-
volvimento prejudicado 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Começo de conversa
• Pergunte aos alunos se eles 
ou suas famílias costumam 
combater as práticas de vio-
lência no dia a dia, como o 
desrespeito às pessoas e a fal-
ta de cuidado com quem pre-
cisa de ajuda.
• Mencione a empatia como 
a melhor forma de evitar qual-
quer tipo de violência, isto é, 
pensar no bem-estar de todos 
e não apenas em si próprio, 
sempre é um bom caminho.

SUGESTÃO DE VÍDEO 

Para o professor 
• Alunos fazem livro sobre 
bullying. Disponível em: <http://
livro.pro/9ueoft>. Acesso em: 16 
out. 2018.

O professor Roberto de Oli-
veira explica como produziu, 
com 130 alunos do Ensino Fun-
damental, um livro que trata do 
bullying na vida deles. 

NO DIGITAL – 2o BIMESTRE

• Veja o plano de desenvolvi-
mento para esta unidade: Cri-
se, Revolução, Guerras mun-
diais e a defesa dos Direitos.
• Desenvolva o projeto inte-
grador sobre Sarau: a Declara-
ção Universal dos Direitos Hu-
manos de 1948.
• Consulte as sequências di-
dáticas: 1. Primeira Guerra 
Mundial e Revolução Rus-
sa. 2. Totalitarismos. 3. Se-
gunda Guerra Mundial e a 
urgência da proteção aos 
direitos humanos.
• Acesse a proposta de acom-
panhamento de aprendizagem.

TEXTO DE APOIO 

Para o aluno 

Violência: um problema 
global de saúde pública

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) define a 
violência como o uso de 

ou privação. A definição 
dada pela OMS associa in-
tencionalidade com a rea-
lização do ato, indepen-
dentemente do resultado 
produzido. São excluídos 
da definição os inciden-
tes não intencionais, tais 
como a maioria dos feri-

mentos no trânsito e quei-
maduras em incêndio.

DAHLBERG, Linda L.; KRUG, Etienne 
G. Violência: um problema global de 

saúde pública.  Ciência & Saúde 
Coletiva, v. 11, p. 1163-1178, 2006. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/
pdf/csc/v11s0/a07v11s0>. Acesso em: 

15 out. 2018.
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Você conhece a brincadeira da cara ou coroa? Essa é uma brincadeira muito antiga. 
Hoje, as moedas brasileiras já não têm o desenho de uma coroa em uma de suas faces, 
como acontecia antigamente, nos tempos do imperador. Mas elas retratam sempre a cara 
(o rosto) de algum personagem de nossa história. Quer ver?

A moeda de um centavo tem a representação de Pedro Álvares Cabral. Na de 
5 centavos, o rosto representado é o de Tiradentes; na de dez centavos, o de D. Pedro I; 
na de 25 centavos, o do marechal Deodoro da Fonseca. Já a de 50 centavos apresenta o 
rosto do barão do Rio Branco, um diplomata brasileiro do início do século XX. Na moeda 
de 1 real, a maior de todas, a representação é de Marianne, símbolo da República.

diálogos

  Anversos das moedas 
de R$  1,00 e R$  0,50, 
nas quais é possível ver a 
representação da República 
e do barão do Rio Branco, 
respectivamente. Imagens 
fora de proporção.

 Influência positivista
Essa influência das ideias francesas estava relacionada, entre outras ques-

tões, a certas ideias de progresso defendidas por uma linha filosófica conhecida 
como positivismo. O criador dessa corrente de pensamento foi o francês Auguste 
Comte (1798-1857). 

Segundo o positivismo, a humanidade deveria passar por etapas sucessivas que 
a levariam a um progresso constante. Essa ideia encontrava terreno fértil na segunda 
metade do século XIX, pois essa época foi de grande desenvolvimento científico e 
tecnológico. Para os positivistas, essas conquistas eram produto da razão humana e 
do espírito científico. Embora timidamente, as novidades europeias e norte-america-
nas chegavam pouco a pouco ao Brasil.

Assim, a utilização da personagem francesa Marianne como representação da 
república estava em parte ligada à adesão ao positivismo por membros da elite 
intelectual do país, tanto civis como militares. Para eles, a relação entre o positivismo 
e a república era clara e direta, pois identificavam a república com o “progresso”, 
enquanto a monarquia representava o “atraso”. 
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2. Resposta pessoal. O importante é explicar a razão pela qual escolheu a figura e quais 
valores essa figura representa.

 1. Com base no que você estudou, responda: por que essas personalidades históricas e 
a figura de Marianne estão representadas nas moedas brasileiras?

 2. Se uma nova moeda fosse lançada hoje, quem você escolheria para ser representado 
nela? Justifique sua escolha.

1. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno reflita sobre o uso de personalidades históricas para criar um sentimento 
de identidade nacional, instigar o patriotismo e mostrar exemplos a serem seguidos. As moedas brasileiras trazem 
figuras que representam diferentes momentos da história: chegada dos portugueses, colônia, império, república. 15
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 Modelo francês
Como ocorreu o processo que culminou no fim da monarquia e na ins-

tauração da república no Brasil? Talvez a imagem da mulher no desenho, a 
única nele representada, tenha alguma coisa a nos dizer sobre isso. 

Ao observá-la, podemos nos perguntar: por que utilizar um símbolo francês 
para representar a proclamação da República no Brasil? A resposta a essa pergunta 
nos leva a compreender outras questões ligadas ao processo 
que levou à instauração da república no Brasil.

A primeira delas é a enorme influência da cultura 
francesa no Brasil do século XIX. A elite brasileira copiava 
hábitos e estilos de vida de países europeus, principal-
mente da França.

Barrete frígio: espécie 
de touca que simboliza 
a liberdade, usada pelos 
escravizados libertos na Grécia 
e em Roma e pelos moradores 
da Frígia (região da Turquia). 
A peça foi adotada (na cor 
vermelha) pelos republicanos 
durante a Revolução Francesa.

 Ausência do povo
Na alegoria da Revista Illustrada há uma representação de três elementos que levaram à 

mudança do regime de governo monárquico para o republicano:

• O descontentamento dos setores da elite com a monarquia, especialmente da elite cafeeira 
do interior paulista. 

• A participação dos militares nos assuntos políticos.

• O triunfo das ideias republicanas no Brasil.

Por último, nota-se na alegoria uma ausência impor-
tante: o povo. Assim como não figura representado no 
desenho, o povo não teve participação efetiva na der-
rubada da monarquia, nem na ascensão da república.

  Este óleo sobre tela, de autor anônimo, é uma alegoria 
da Proclamação da República. Em primeiro plano, uma 
representação do marechal Deodoro da Fonseca, que 
entrega a bandeira nacional a uma mulher, que simboliza 
a República. A mão da Providência segura o barrete frígio 
(branco) sobre a sua cabeça. No segundo plano, a família 
imperial embarca em um navio. Criada em 1889, a tela 
idealiza a implantação da República.

  A figura de uma mulher com 
barrete frígio, utilizada 
pelos revolucionários 
franceses em 1789, foi 
incorporada à representação 
da República brasileira. 
Detalhe da alegoria na obra 
Glória à Pátria! Honra 
aos heroes do dia 15 de 
novembro de 1889. 

FUNDAÇÃO MARIA LUISA E OSCAR AMERICANO, SÃO PAULO
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1, 2 e 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3, 6 e 7
• Específicas de História:  1, 2, 
3 e 6

HABILIDADES
• EF09HI01
• EF09HI02

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Uma imagem apresenta o 
contexto de uma época pelo 
que escolhe representar e tam-
bém pelo que decide esconder. 
No caso da alegoria da Procla-
mação da República, questio-
ne os alunos: onde está o po-
vo nesta imagem? Eles perce-
berão que a população não es-
tá representada. A partir dessa 
constatação, reflita com os alu-
nos sobre a interpretação do 
evento da Proclamação como 
um golpe de Estado, indicada 
a partir da alegoria sobre a Pro-
clamação da República, de au-
tor desconhecido, apresentada 
nesta página.
• Discuta com eles a admi-
ração da elite brasileira pela 
França no campo cultural, e 
como isso marcou a Proclama-
ção da República, por meio, 
entre outros aspectos, dos 
ideais positivistas.

MAIS ATIVIDADES

Pesquisar sobre a bandeira 
do Brasil
• Proponha aos alunos uma 
pesquisa sobre a bandeira na-
cional brasileira. A atividade 
pode ser realizada individual-
mente em casa e, depois, as 
descobertas são socializadas 

em sala de aula com a sua me-
diação. Oriente os alunos a 
pesquisarem: Quando e como 
a bandeira atual foi elaborada? 
Qual ideal e que ideias basea-
ram sua elaboração? Qual o 
significado do lema “Ordem e 
Progresso” representado nela?
• Espera-se que os alunos 
descubram que a atual ban-

deira brasileira foi adotada 
em 19 de novembro de 1889, 
quatro dias após a Proclama-
ção da República. Suas cores e 
suas dimensões foram estabe-
lecidas por um decreto. Já co-
mo ideal, foi baseada no po-
sitivismo e teve como ápice 
de sua influência a inscrição 
do lema “Ordem e Progres-
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Você conhece a brincadeira da cara ou coroa? Essa é uma brincadeira muito antiga. 
Hoje, as moedas brasileiras já não têm o desenho de uma coroa em uma de suas faces, 
como acontecia antigamente, nos tempos do imperador. Mas elas retratam sempre a cara 
(o rosto) de algum personagem de nossa história. Quer ver?

A moeda de um centavo tem a representação de Pedro Álvares Cabral. Na de 
5 centavos, o rosto representado é o de Tiradentes; na de dez centavos, o de D. Pedro I; 
na de 25 centavos, o do marechal Deodoro da Fonseca. Já a de 50 centavos apresenta o 
rosto do barão do Rio Branco, um diplomata brasileiro do início do século XX. Na moeda 
de 1 real, a maior de todas, a representação é de Marianne, símbolo da República.

diálogos

  Anversos das moedas 
de R$  1,00 e R$  0,50, 
nas quais é possível ver a 
representação da República 
e do barão do Rio Branco, 
respectivamente. Imagens 
fora de proporção.

 Influência positivista
Essa influência das ideias francesas estava relacionada, entre outras ques-

tões, a certas ideias de progresso defendidas por uma linha filosófica conhecida 
como positivismo. O criador dessa corrente de pensamento foi o francês Auguste 
Comte (1798-1857). 

Segundo o positivismo, a humanidade deveria passar por etapas sucessivas que 
a levariam a um progresso constante. Essa ideia encontrava terreno fértil na segunda 
metade do século XIX, pois essa época foi de grande desenvolvimento científico e 
tecnológico. Para os positivistas, essas conquistas eram produto da razão humana e 
do espírito científico. Embora timidamente, as novidades europeias e norte-america-
nas chegavam pouco a pouco ao Brasil.

Assim, a utilização da personagem francesa Marianne como representação da 
república estava em parte ligada à adesão ao positivismo por membros da elite 
intelectual do país, tanto civis como militares. Para eles, a relação entre o positivismo 
e a república era clara e direta, pois identificavam a república com o “progresso”, 
enquanto a monarquia representava o “atraso”. 
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2. Resposta pessoal. O importante é explicar a razão pela qual escolheu a figura e quais 
valores essa figura representa.

 1. Com base no que você estudou, responda: por que essas personalidades históricas e 
a figura de Marianne estão representadas nas moedas brasileiras?

 2. Se uma nova moeda fosse lançada hoje, quem você escolheria para ser representado 
nela? Justifique sua escolha.

1. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno reflita sobre o uso de personalidades históricas para criar um sentimento 
de identidade nacional, instigar o patriotismo e mostrar exemplos a serem seguidos. As moedas brasileiras trazem 
figuras que representam diferentes momentos da história: chegada dos portugueses, colônia, império, república. 15
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tauração da república no Brasil? Talvez a imagem da mulher no desenho, a 
única nele representada, tenha alguma coisa a nos dizer sobre isso. 

Ao observá-la, podemos nos perguntar: por que utilizar um símbolo francês 
para representar a proclamação da República no Brasil? A resposta a essa pergunta 
nos leva a compreender outras questões ligadas ao processo 
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francesa no Brasil do século XIX. A elite brasileira copiava 
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mente da França.
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escravizados libertos na Grécia 
e em Roma e pelos moradores 
da Frígia (região da Turquia). 
A peça foi adotada (na cor 
vermelha) pelos republicanos 
durante a Revolução Francesa.
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Na alegoria da Revista Illustrada há uma representação de três elementos que levaram à 

mudança do regime de governo monárquico para o republicano:

• O descontentamento dos setores da elite com a monarquia, especialmente da elite cafeeira 
do interior paulista. 

• A participação dos militares nos assuntos políticos.

• O triunfo das ideias republicanas no Brasil.

Por último, nota-se na alegoria uma ausência impor-
tante: o povo. Assim como não figura representado no 
desenho, o povo não teve participação efetiva na der-
rubada da monarquia, nem na ascensão da república.

  Este óleo sobre tela, de autor anônimo, é uma alegoria 
da Proclamação da República. Em primeiro plano, uma 
representação do marechal Deodoro da Fonseca, que 
entrega a bandeira nacional a uma mulher, que simboliza 
a República. A mão da Providência segura o barrete frígio 
(branco) sobre a sua cabeça. No segundo plano, a família 
imperial embarca em um navio. Criada em 1889, a tela 
idealiza a implantação da República.

  A figura de uma mulher com 
barrete frígio, utilizada 
pelos revolucionários 
franceses em 1789, foi 
incorporada à representação 
da República brasileira. 
Detalhe da alegoria na obra 
Glória à Pátria! Honra 
aos heroes do dia 15 de 
novembro de 1889. 

FUNDAÇÃO MARIA LUISA E OSCAR AMERICANO, SÃO PAULO
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Verifique se os alunos com-
preenderam as ideias básicas 
do positivismo e sua influência 
na Proclamação da República.

Diálogos
• Sugerimos fazer a brinca-
deira da cara ou coroa. Dispo-
nha moedas de cinco centavos 
a um Real com a face do valor 
virada para cima. Escolha um 
aluno aleatoriamente, que de-
verá desvirar a moeda e des-
crever o papel do personagem 
representado no verso dela.
• Depois da brincadeira de 
aquecimento e da leitura do 
texto da seção, os alunos reali-
zam as atividades.
• A atividade 1 permite que o 
aluno levante hipóteses a par-
tir do que foi estudado e rela-
cione o conteúdo a elementos 
de seu cotidiano. Deverão per-
ceber que as pessoas home-
nageadas nas moedas contri-
buíram para a construção da 
identidade nacional.
• A atividade 2 requer que os 
alunos escolham pessoas da his-
tória recente que merecem ser 
homenageadas por seu papel 
político e social. Valorize as res-
postas, mesmo que represen-
tem eventuais críticas a pessoas 
e valores. Os alunos podem de-
senhar a nova moeda, em suas 
duas faces, no caderno.

so”. A ideia para a constitui-
ção da bandeira foi dada por 
Teixeira Mendes, então presi-
dente do Apostolado Positivis-
ta do Brasil, com colaboração 
de Miguel de Lemos e de Ma-
nuel Pereira Reis, catedrático 
de astronomia da Escola Poli-
técnica. Na bandeira estavam 
representados os ideais repu-

blicanos, que objetivavam pro-
mover a ordenação e o desen-
volvimento do país, na busca 
de “escapar” do atraso repre-
sentado pelo extinto governo 
imperial.
• Mais informações sobre o 
tema estão disponíveis no link 
indicado em Sugestão de site 
para o professor.

SUGESTÃO DE SITE

Para o professor
• A França no Brasil. Dis-
ponível em: <http://livro.pro/
hz9gbb>. Acesso em: 2 out. 
2018.

No site da Biblioteca Nacio-
nal Digital, é possível acessar 
um texto com mais informa-
ções sobre a influência positi-
vista na Proclamação da Repú-
blica no Brasil.
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A BNCC nA UNIDADE
Indicamos os objetos de conhecimento, 
competências e habilidades da BNCC 
trabalhados em cada unidade.

mais ATIVIDADEs 
São propostas de atividades extras, 
como jogos, pesquisas, entrevistas e 
propostas interdisciplinares.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS PARA A ABERTURA DA UNIDADE
Apresentamos orientações sobre o conceito 
da unidade e algumas indicações de como 
as imagens e o texto de abertura podem ser 
trabalhados em sala de aula.

objetos de conhecimento DA UNIDADE

TEXTO DE ApoiO PARA O PROFESSOR
Nessa seção, são apresentados textos variados, cujos conteúdos 
auxiliam o professor em sua prática pedagógica e complementam 
informações sobre o conteúdo abordado no livro do aluno.

• As Orientações específicas são sugestões de estratégias didático-pedagógicas que bus-
cam auxiliar o trabalho do professor dentro e fora da sala de aula.
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 A elite rural apoia a República 
A abolição da escravatura, em 1888, provocou profunda insatisfação 

entre os fazendeiros do Vale do Paraíba e de outros locais do Brasil que ainda 
apoiavam a monarquia. Indignados com a Lei Áurea, os fazendeiros exigiam 
que o governo os indenizasse pela perda de seus trabalhadores escravizados. 
Como o governo de D. Pedro II não os indenizou, eles romperam com a 
monarquia e passaram a apoiar o movimento pela república.

Observe o detalhe da imagem: o homem de 
casaca ajoelhado e com a coroa nas mãos repre-
senta esse setor das elites que se curva diante da 
jovem república. Sob os pés de Marianne, as camé-
lias simbolizam a Abolição, fato que desencadeou o 
rompimento da elite escravagista com a monarquia.

  Influência dos militares 
e da Igreja Católica
Ainda na imagem que estamos analisando, há um detalhe 

particularmente importante: a representação do marechal 
Deodoro da Fonseca a cavalo, segurando um quepe. Foi 
Deodoro quem chefiou o golpe de Estado que derrubou a 
monarquia e instaurou a república. A ação militar é reforçada 
aqui pelos soldados em posição de sentido.

A presença de militares na cena política brasileira ganhou 
particular importância logo após a Guerra do Paraguai (1864-
1870). Com a vitória no conflito, a instituição militar se 
organizou e se tornou politicamente significativa. Os militares 
reclamavam que os soldos estavam baixos, que os oficiais 
não eram promovidos por mérito, mas por apadrinhamento, 
e que a verba destinada à corporação era insuficiente.

  O homem simboliza a adesão das elites às 
ideias republicanas, e as camélias representam 
a abolição da escravidão. Detalhe da alegoria 
na obra Glória à Pátria! Honra aos heroes 
do dia 15 de novembro de 1889. 

  Representação do marechal Deodoro da Fonseca em 
detalhe da alegoria na obra Glória à Pátria! Honra 
aos heroes do dia 15 de novembro de 1889.
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 A insatisfação das elites 
Durante muito tempo, os grandes fazendeiros e comerciantes deram todo o seu apoio ao 

Império, mas, na segunda metade do século XIX, muitos deles se mostravam insatisfeitos com 
a monarquia. Assim, o avanço das ideias republicanas esteve ligado à insatisfação das elites 
econômicas e políticas com a monarquia a partir das últimas décadas do século XIX.

Que elites eram essas? Elas eram formadas pelos grandes proprietários de terra, pelos empre-
sários (banqueiros, industriais etc.) e pelos grandes comerciantes.

Havia semelhanças, mas também diferenças entre essas pessoas. Elas atuavam em áreas 
econômicas diferentes e seus interesses podiam variar. Mesmo entre os fazendeiros de café do 
estado de São Paulo havia os que queriam substituir o trabalho escravo pelo trabalho assalariado 
dos imigrantes e aqueles que eram contrários à abolição da escravatura.

Os fazendeiros contrários à abolição eram principalmente os do Vale do Paraíba. As fazendas 
de café dessa região eram as mais antigas de São Paulo. Seus proprietários, mais conservadores 
e apegados às tradições, só admitiam a abolição se o governo os indenizasse pela perda de 
seus escravos.

Essa forma de pensar não era apoiada por outros fazendeiros, como os do Oeste paulista. 
Nessa região, as plantações de café chegaram mais tarde que no Vale do Paraíba. Seus proprie-
tários tinham uma mentalidade mais moderna, eles percebiam que os tempos haviam mudado, 
que já não era mais possível manter a escravidão, e muitos deles condenavam a monarquia e 
apoiavam a república.

Alguns desses cafeicultores participaram da criação do Partido Republicano Paulista, em 1873, 
ampliando o movimento pela república. Pouco antes, em 1870, outro partido republicano já havia 
sido criado no Rio de Janeiro.

BIBLIOTECA NACIONAL DO RIO DE JANEIRO

  Colheita de café em fazenda de 
Araraquara, interior de São Paulo. 
Fotografia da década de 1910. A 
imagem mostra crianças e adultos 
trabalhando na plantação.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1 e 2
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3 e 6
• Específicas de História: 1, 2 
e 3

HABILIDADE
• EF09HI01

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Construa na lousa um es-
quema abordando a definição 
de elites. Destaque o sentido 
do uso dessa palavra no plu-
ral, indicando a diversidade 
de grupos que representam as 
elites no contexto da Procla-
mação da República. Valorize 
nesse esquema o posiciona-
mento dos diferentes grupos 
frente à questão da abolição 
da escravidão e os elementos 
que representam a insatisfa-
ção desses grupos com a mo-
narquia.

SUGESTÃO DE LIVRO

Para o professor 
• HEINZ, Flavio (Org.). Por 
outra história das elites. Rio 
de Janeiro: FGV, 2006.

Quem são as elites? O que 
as caracteriza? Este livro discu-
te essas questões através de 
estudos biográficos coletivos 
e do estudo das elites, abor-
dadas em um sentido amplo e 
sociológico.

terceiro reinado e a eman-
cipação escrava.

[...] O PRP ocupou-se 
vastamente da escravidão 
em seu manifesto, mas 
as posições que acentuou 
eram vagas e ambivalen-
tes. Para os perrepistas, 
o imperativo da abolição 
“não nos pertence exclu-

médicos, oito advogados, 
cinco jornalistas, além de 
farmacêuticos, dentistas 
e negociantes. [...] O ma-
nifesto tratou, fundamen-
talmente, de três temas 
básicos: a autonomia das 
províncias através do regi-
me federativo, a inconfor-
midade com a hipótese do 

permanente com o fi m de 
trabalhar na preparação 
da convenção inaugural do 
partido, fi nalmente convo-
cada para a cidade de Itu, 
onde se instalou a 3 de ju-
lho de 1873. [...]

O manifesto extraído 
da convenção foi assina-
do por 78 fazendeiros, dez 

TEXTO DE APOIO

Para o professor

 Partido Republicano 
Paulista (PRP)

A primeira reunião per-
repista foi realizada a 17 de 
janeiro de 1872 [...]. decidi-
ram compor uma comissão 

16

D2-HIS-F2-2056-V9-U01-MP-G20-AV.indd   16 11/23/18   11:38 AM

 A elite rural apoia a República 
A abolição da escravatura, em 1888, provocou profunda insatisfação 

entre os fazendeiros do Vale do Paraíba e de outros locais do Brasil que ainda 
apoiavam a monarquia. Indignados com a Lei Áurea, os fazendeiros exigiam 
que o governo os indenizasse pela perda de seus trabalhadores escravizados. 
Como o governo de D. Pedro II não os indenizou, eles romperam com a 
monarquia e passaram a apoiar o movimento pela república.

Observe o detalhe da imagem: o homem de 
casaca ajoelhado e com a coroa nas mãos repre-
senta esse setor das elites que se curva diante da 
jovem república. Sob os pés de Marianne, as camé-
lias simbolizam a Abolição, fato que desencadeou o 
rompimento da elite escravagista com a monarquia.

  Influência dos militares 
e da Igreja Católica
Ainda na imagem que estamos analisando, há um detalhe 

particularmente importante: a representação do marechal 
Deodoro da Fonseca a cavalo, segurando um quepe. Foi 
Deodoro quem chefiou o golpe de Estado que derrubou a 
monarquia e instaurou a república. A ação militar é reforçada 
aqui pelos soldados em posição de sentido.

A presença de militares na cena política brasileira ganhou 
particular importância logo após a Guerra do Paraguai (1864-
1870). Com a vitória no conflito, a instituição militar se 
organizou e se tornou politicamente significativa. Os militares 
reclamavam que os soldos estavam baixos, que os oficiais 
não eram promovidos por mérito, mas por apadrinhamento, 
e que a verba destinada à corporação era insuficiente.

  O homem simboliza a adesão das elites às 
ideias republicanas, e as camélias representam 
a abolição da escravidão. Detalhe da alegoria 
na obra Glória à Pátria! Honra aos heroes 
do dia 15 de novembro de 1889. 

  Representação do marechal Deodoro da Fonseca em 
detalhe da alegoria na obra Glória à Pátria! Honra 
aos heroes do dia 15 de novembro de 1889.
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 A insatisfação das elites 
Durante muito tempo, os grandes fazendeiros e comerciantes deram todo o seu apoio ao 

Império, mas, na segunda metade do século XIX, muitos deles se mostravam insatisfeitos com 
a monarquia. Assim, o avanço das ideias republicanas esteve ligado à insatisfação das elites 
econômicas e políticas com a monarquia a partir das últimas décadas do século XIX.

Que elites eram essas? Elas eram formadas pelos grandes proprietários de terra, pelos empre-
sários (banqueiros, industriais etc.) e pelos grandes comerciantes.

Havia semelhanças, mas também diferenças entre essas pessoas. Elas atuavam em áreas 
econômicas diferentes e seus interesses podiam variar. Mesmo entre os fazendeiros de café do 
estado de São Paulo havia os que queriam substituir o trabalho escravo pelo trabalho assalariado 
dos imigrantes e aqueles que eram contrários à abolição da escravatura.

Os fazendeiros contrários à abolição eram principalmente os do Vale do Paraíba. As fazendas 
de café dessa região eram as mais antigas de São Paulo. Seus proprietários, mais conservadores 
e apegados às tradições, só admitiam a abolição se o governo os indenizasse pela perda de 
seus escravos.

Essa forma de pensar não era apoiada por outros fazendeiros, como os do Oeste paulista. 
Nessa região, as plantações de café chegaram mais tarde que no Vale do Paraíba. Seus proprie-
tários tinham uma mentalidade mais moderna, eles percebiam que os tempos haviam mudado, 
que já não era mais possível manter a escravidão, e muitos deles condenavam a monarquia e 
apoiavam a república.

Alguns desses cafeicultores participaram da criação do Partido Republicano Paulista, em 1873, 
ampliando o movimento pela república. Pouco antes, em 1870, outro partido republicano já havia 
sido criado no Rio de Janeiro.

BIBLIOTECA NACIONAL DO RIO DE JANEIRO

  Colheita de café em fazenda de 
Araraquara, interior de São Paulo. 
Fotografia da década de 1910. A 
imagem mostra crianças e adultos 
trabalhando na plantação.
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e político; está no domínio 
da opinião nacional e é de 
todos os partidos, e dos 
monarquistas mais, do que 
nossa, porque compete aos 
que estão no poder ou aos 
que pretendem apanhá-
-lo amanhã estabelecer os 
meios de seu desfecho po-

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Retome com os alunos a 
alegoria de Pereira Neto a par-
tir do detalhe do homem ajoe-
lhado em frente a Marianne, 
representando as elites que 
apoiavam a República, e das 
camélias, que representavam 
a abolição da escravidão. Des-
taque os procedimentos neces-
sários para a leitura de imagens 
e a importância da decifração 
dos elementos simbólicos pa-
ra a compreensão dos aspectos 
históricos da alegoria.
• Na mesma alegoria, ques-
tione os alunos sobre a repre-
sentação do marechal Deodo-
ro feita por Pereira Neto. Dis-
cuta com a turma sobre o for-
talecimento do exército após 
a Guerra do Paraguai, sobre a 
insatisfação de membros des-
sa instituição com a monar-
quia e o papel que os militares 
desempenharam na Proclama-
ção da República. Observe se 
os alunos compreenderam es-
sas questões.

sitivo”. Acrescentava ainda 
o pronunciamento perre-
pista que “se o negócio for 
entregue à nossa delibera-
ção, nós chegaremos a ele 
do seguinte modo: 1) em 
respeito ao princípio da 
união federativa, cada pro-
víncia realizará a reforma 
de acordo com seus inte-

resses peculiares, mais ou 
menos lentamente, con-
forme a maior ou menor 
facilidade na substituição 
do trabalho escravo pelo 
trabalho livre; 2) em res-
peito aos direitos adqui-
ridos e para conciliar a 
propriedade de fato com 
o princípio da liberdade, a 

reforma se fará tendo por 
base a indenização e o res-
gate”.

RAMOS, Plínio de Abreu. Partido 
Republicano Paulista (PRP). FGV-
CPDOC. Disponível em: <http://

www.fgv.br/cpdoc/acervo/
dicionarios/verbete-tematico/partido-

republicano-paulista-prp>. Acesso 
em: 13 nov. 2018.
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
Apresentamos orientações 
sobre abordagens possíveis 
para os conteúdos e os 
conceitos trabalhados na 
página do livro do aluno.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA BNCC
Nessa seção, são indicadas as competências gerais, as específicas de Ciências 
Humanas e as específicas de História da BNCC, assim como as habilidades 
de História trabalhadas na dupla de páginas.

As respostas aparecem grafadas em magenta 
na parte correspondente ao livro do aluno 
e algumas são complementadas e recebem 
orientações adicionais nas laterais do material.

Diante desse contexto, as eleições do final da década de 2010, na Europa e na América, 
resultaram na vitória ou no crescimento eleitoral de políticos de extrema-direita ou que defendem 
plataformas políticas agressivas contra os migrantes. 

Há um grande temor de que esse cenário intensifique a violência contra grupos minoritários 
nos próximos anos, o que vai agravar ainda mais as condições de vida de grupos que precisam 
fugir de suas terras por causa de problemas econômicos e sociais.

Os gráficos abaixo apresentam a situação dos refugiados no ano de 2017.

Fontes: ALMEIDA, Rafael; ZANLORENSSI, Gabriel. De onde saem (e para onde vão) os refugiados 
segundo a ONU. Nexo, 25 jun. 2018. Disponível em: <www.nexojornal.com.br/grafico/2018/06/25/

De-onde-saem-e-para-onde-v%C3%A3o-os-refugiados-segundo-a-ONU>. 

REFUGIADOS na Europa: a crise em mapas e gráficos. R7, 6 set. 2018. Disponível em: <https://noticias.
r7.com/internacional/refugiados-na-europa-a-crise-em-mapas-e-graficos-06092015>. 

Acessos em: 13 nov. 2018.

Principais países que abrigam refugiados
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 A crise e a intensificação das migrações
As crises econômicas provocadas pelo modelo neoliberal e os conflitos sociais e militares que 

afetam diversas regiões do mundo intensificaram os movimentos migratórios. Segundo dados da 
ONU, em 2018, mais de 25 milhões de pessoas abandonaram suas terras e buscaram refúgio em 
outras regiões do mundo. São números alarmantes, pois, nunca antes na história da humanidade 
tantas pessoas viveram na condição de migrantes.

O crescimento das migrações internacionais cria diversos focos de tensão, já que muitas 
vezes as regiões que recebem esses grupos em busca de refúgio não aceitam de forma pacífica 
a chegada dos estrangeiros. 

Muitos países estão endurecendo suas políticas migratórias e criando regras cada vez mais 
rígidas para autorizar o ingresso de migrantes em seus territórios. Há também países que permitem 
o ingresso de estrangeiros, mas restringem o espaço onde essas pessoas podem viver, criando 
grandes acampamentos de migrantes. Nesses locais, as condições de vida não são adequadas, e 
as pessoas encontram dificuldades para conseguir trabalho e ser incluídas na sociedade.

  Imigrantes caminham ao longo de uma plataforma de estação ferroviária, em Hegyeshalom, Hungria, 2015.
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Outro efeito preocupante do crescimento das migrações é a intensificação de discursos xenó-
fobos e autoritários. Em muitos países do mundo, políticos de extrema-direita ganharam poder 
por causa desses discursos. 

Esses políticos afirmam que os migrantes são responsáveis pelo agravamento da crise eco-
nômica, pelo crescimento do desemprego e até mesmo pela disseminação de doenças. Esse tipo 
de discurso não condiz com a realidade, já que os problemas econômicos são causados principal-
mente pelas políticas sociais e econômicas adotadas pelos governos. No entanto, diversos setores 
da sociedade aprovam e reproduzem essas ideias e inclusive defendem tais políticos.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 7 e 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3, 5, 6 e 7 
• Específicas de História: 1, 3, 
4 e 5

HABILIDADE
• EF09HI32

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Retome as questões discuti-
das anteriomente sobre guer-
ras e refúgio. Nesse momento, 
busque diferenciar os concei-
tos de imigrante e refugiado: 
o primeiro é aquele que deixa 
o lugar onde vive geralmente 
motivado a buscar condições 
melhores de vida e trabalho. 
Já o segundo enquadra-se no 
Estatuto do Refugiado, docu-
mento elaborado pela ONU em 
1951, que versa, entre outros 
fatores, sobre a proteção àque-
les que vivem em situações de 
guerra, de perseguição política 
ou ameaça de morte.
• Ressalte que a migração não 
é um fenômeno recente, mas 
uma condição humana. Histo-
ricamente inúmeros grupos mi-
graram em busca de melhores 
condições de vida, pelo direito 
a liberdade religiosa ou políti-
ca. É importante que o ato de 
migrar seja compreendido co-
mo um direito e que os povos 
que migram sejam respeitados 
e tratados com empatia. 
• O tema permite ainda o tra-
balho com o contexto de vi-
vência dos alunos, bem como, 
aspectos pedagógicos da dis-
ciplina histórica, tais como a 
observação de permanências. 
Pergunte quem tem migrantes 
e imigrantes na família e con-
vide os alunos a compartilhar 
suas histórias de vida.

PROPOSTA DE 
AVALIAÇÃO 

Estudo das migrações hoje 
• A avaliação tem como ob-
jetivo desenvolver a percepção 
crítica dos alunos em relação 
às motivações que levam à mi-
gração e às políticas atuais li-
gadas aos imigrantes. 

• Reservar um horário no la-
boratório de informática e ins-
truir os alunos a realizar bus-
cas na internet para identificar 
os fluxos migratórios atuais, 
as motivações desses desloca-
mentos, as políticas voltadas a 
eles nos países de destino. Eles 
devem fazer anotações, se ne-
cessário, e imprimir dados e 

imagens que lhes tenham cha-
mado a atenção.
• Em sala de aula, os alu-
nos poderão apresentar as 
considerações alcançadas na 
pesquisa. É importante que 
compreendam a migração 
como uma atividade humana 
e histórica, bem como uma 
forma de garantir a preserva-

ção de direitos humanos. 
• Para avaliar a atividade, ob-
serve se:

 ✓ Houve cooperação entre a 
turma no debate em sala? Se 
não houve, é o momento de 
verificar por que não ocorreu 
e intervir para que todos par-
ticipem e se sintam acolhi-
dos.
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 1. O que foram a perestroika e a glasnost e de que maneira essas reformas contribuíram 
para o fim da Guerra Fria?

 2. Judeus e palestinos estão em conflitos constantes na região da Palestina. Qual a principal 
causa desses conflitos?

 3. A globalização acelerou a circulação de mercadorias e de informações, mas não pro-
moveu melhor distribuição de renda entre ricos e pobres. Que fatos atuais podem 
comprovar essa afirmação?

 4. Com base no que foi estudado no capítulo, monte uma linha do tempo destacando seis 
acontecimentos importantes para a compreensão do mundo contemporâneo a partir 
do final dos anos 1980, período em que passaram a ocorrer mudanças significativas. 
Em seguida, justifique suas escolhas (Veja na seção Como se faz... orientações de como 
fazer uma linha do tempo.).

 5. Observe a charge da página 216. Que crítica ela faz à globalização?

 6. Vimos neste capítulo que cada período histórico tem características que lhes são próprias. 
Uma característica das sociedades humanas das últimas décadas tem sido a globalização. 
Enumere alguns dos principais aspectos da globalização.

 7. Releia a seção “Para saber mais”, sobre o consumismo. Em grupo, produzam um vídeo 
registrando situações de consumismo que ocorrem no cotidiano de vocês. Veja na seção 
Como se faz... orientações sobre como fazer um vídeo.

Veja orientações no Manual do Professor. 

para organizar as ideias

atividades

teste seus conhecimentos

1. A perestroika pôs fim ao comunismo na URSS, abrindo o país à economia de 
mercado. A glasnost promoveu a abertura política da URSS, pondo fim às per-
seguições políticas, à censura etc. Essas reformas culminaram no fim da URSS 
e no consequente fim da Guerra Fria.
2. A luta pela terra. Os judeus defendem que a Palestina, também ocupada por 
árabes e palestinos, é a terra reservada por Deus ao povo judeu. 

Veja orientações no Manual do Professor. 

Veja orientações no Manual do Professor.
5. Ela mostra os benefícios da globalização como algo exclusivo de poucos. Latinos e orientais são representados como 
serviçais das grandes potências, como Estados Unidos e Inglaterra.

 1. As políticas  neoliberais promoveram mudanças importantes na forma de organização 
do Estado e na sua atuação sobre a sociedade. Assinale V para as opções verdadeiras e 
F para as falsas, considerando as seguintes afirmativas sobre as propostas políticas do 
neoliberalismo. Explique o erro das alternativas falsas.

a) Os defensores do neoliberalismo entendiam que a principal função do Estado era 
investir em políticas sociais que ajudassem a diminuir as desigualdades sociais.

b) Uma medida defendida pelos teóricos do neoliberalismo é a estatização de grandes 
empresas, especialmente as que cuidam de saneamento, extração de minérios 
e telefonia.

c) Para intensificar o comércio mundial, os teóricos do neoliberalismo defendem o 
endurecimento das barreiras alfandegárias e das regras do sistema financeiro.

d) As medidas neoliberais se concretizaram após a eleição de Margaret Thatcher para 
primeira-ministra da Inglaterra em 1979.

a) F; b) F; c) F; d) V. Veja orientações no Manual do Professor.
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atividade
• Com base nas informações do esquema-resumo e na leitura do capítulo, explique de que maneira o 

colapso da União Soviética provocou mudanças importantes na maneira como o mundo contemporâneo 
está organizado.

Com o fim da União Soviética, a ordem econômica capitalista se tornou hegemônica, o que 
possibilitou a intensificação de alguns processos sociais que já vinham se desenvolvendo 
antes desse acontecimento, como a disseminação do neoliberalismo. Essa política ganhou 

esquema-resumo

para organizar as ideias

teste seus conhecimentos

força, ajudando a promover a globalização e a formação de uma economia transnacional. Além disso, pro-
vocou o crescimento das desigualdades sociais, fortaleceu grupos terroristas, criou novos conflitos e zonas 
de instabilidade e estimulou movimentos de contestação à globalização.

Perestroika Glasnost

Conflitos entre 
palestinos e israelenses 
para a criação de um 

Estado Palestino

Falta de liberdade 
política, social e 

cultural

Economia 
planificada impede 

diversificação

Governo Gorbachev
Reformas a partir de 1985

Políticas neoliberais

Intervenção mínima do Estado na economia

Economia transnacional

Aumento da desigualdade social

Estímulo ao consumo

Lutas antiglobalização

Intensificação das migrações

Privatizações

Terrorismo

Crescimento da desigualdade social

Fim da União 
Soviética

O fim da Guerra Fria e o mundo contemporâneo

Crise do comunismo 
soviético

Conflitos no 
Oriente Médio

Mundo 
contemporâneo

Palestina

Criação do Estado 
de Israel (1948)
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A BNCC NESTA PÁGINA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 4, 5, 7 e 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3, 5 e 6 
• Específicas de História: 1, 3, 
4 e 5

HABILIDADES
• EF09HI32
• EF09HI35

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

Para organizar as ideias
• 3. Muitos estudos apontam 
que os efeitos práticos da glo-
balização foram, basicamen-
te, deixar a população pobre 
mais pobre e sem assistência 
do Estado e dar às empresas 
privadas e às pessoas ricas lu-
cros maiores. Nas últimas dé-
cadas, surgiram várias crises 
econômicas (como a inicia-
da em 2008 nos Estados Uni-
dos) que levaram o desempre-
go a patamares extremamen-
te altos, principalmente nas 
nações defensoras do neoli-
beralismo, como os Estados 
Unidos e alguns países da Eu-
ropa. A fome e a falta de sa-
neamento básico em muitas 
regiões aumentaram depois 
da crise, causando doenças e 
morte de milhares de pessoas
diariamente. 
• 4. Os alunos podem esco-
lher diversos acontecimentos 
para a composição da linha 
do tempo, tais como: as refor-
mas soviéticas a partir do final 
dos anos 1980, a dissemina-
ção do neoliberalismo a partir 
dos anos 1980, a tentativa de 
golpe contra Gorbachev em 
1991 e também o fim do re-
gime soviético, a organização 
da União Europeia em 1992, a 
crise do capitalismo em 2008, 
o reconhecimento de Jerusa-
lém como capital de Israel pe-
los Estados Unidos em 2017.

TESTE SEUS 
CONHECIMENTOS

• O erro da primeira afirmati-
va é indicar que o neoliberalis-
mo defende que o Estado de-
ve investir em políticas sociais. 
Na realidade, eles defendem o 
contrário disso.

• Na segunda afirmativa, o 
erro está no pressuposto de 
que o neoliberalismo defen-
de a estatização de empresas, 
quando, na verdade, o neoli-
beralismo defende a privatiza-
ção das empresas.
• A terceira afirmativa está 
errada ao indicar que o neo-

liberalismo defende barreiras 
alfandegárias, já que este de-
fende o fim dessas barreiras.
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SUGESTÕES
Sugestões de sites, livros, jogos digitais 
e vídeos para os alunos e para você, 
professor, que contextualizam um tema ou 
um conceito estudado.

PROPOSTA DE 
AVALIAÇÃO
Nesse tópico, 
apresentamos sugestões 
de avaliação que podem 
complementar o trabalho 
de avaliação realizado na 
abertura de unidade, no 
decorrer da unidade ou 
na seção Fechando a 
unidade.

NO audiovisual
Indicações de materiais audiovisuais produzidos exclusivamente para a coleção.

NO DIGITAL
Indicações de atividades extras, leituras complementares, projetos integradores, sugestões de avaliação e outros 
materiais que podem ser encontrados no Manual do Professor – Material digital e que têm o propósito de 
enriquecer a sua prática pedagógica.

VII
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Orientações Gerais
PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DA COLEÇÃO
A HISTÓRIA COMO DISCIPLINA ESCOLAR NO BRASIL

Todos nós, hoje professores, na época em que ocupávamos os bancos escolares, vi-
venciamos algumas etapas que compõem a trajetória do ensino de História nas salas de 
aula do Brasil afora.

Os que frequentaram a escola nos anos 1960 e 1970, em pleno período da Ditadura 
Civil-Militar, vivenciaram a implantação de reformas na educação básica, sobretudo a ins-
taurada pela Lei no 5.692, de 1971 (BRASIL, 1971), que criou o Primeiro Grau, com oito 
séries (antes Primário e Ginásio, com quatro anos cada um), e o Segundo Grau, com três 
séries (antes, Colegial, com três anos). 

No Primeiro Grau, “História e Geografia transformaram-se em Estudos Sociais” 
(BITTENCOURT, 2008). Os estudos de História dividiam-se, na grade curricular, em três 
disciplinas: Estudos Sociais, Educação Moral e Cívica (EMC) e Organização Social e Po-
lítica do Brasil (OSPB), as duas últimas criadas em 1969 (BRASIL, 1969). No Segundo 
Grau, a disciplina de História continuou a existir.

Tanto a disciplina de História como as de Estudos Sociais, EMC e OSPB tinham como 
principal objetivo preservar a ordem autoritária, garantindo, entre outros aspectos,  
“o culto da obediência à Lei, da fidelidade ao trabalho e da integração na comunidade” 
(BRASIL, 1969). A História escolar distanciou-se dos estudos acadêmicos da disciplina, 
concentrando-se na memorização de aspectos políticos, personagens históricos, datas e 
batalhas – em uma perspectiva factual, evolucionista e linear. As comemorações cívicas 
eram realizadas com o intuito de exaltar os símbolos e heróis nacionais.

Por isso, os docentes que lecionaram na Educação Básica nos anos 1980 o fizeram 
em meio a um processo de redemocratização e reorganização da sociedade brasileira. 
A abertura política e a vitória da oposição em alguns estados brasileiros nas eleições de 
1982 permitiram que novas propostas, e principalmente questionamentos, renovassem 
o ensino de História. As propostas de ensino da disciplina voltavam-se para a necessi-
dade de desenvolvimento da consciência crítica dos alunos e tinham como objetivo a 
formação de cidadãos para construir e defender uma sociedade democrática.

Foi uma época de reformulação dos currículos na maioria dos estados. Alguns pro-
punham-se a superar a concepção de educação que atribui ao aluno um papel passivo 
diante do conhecimento. Criticavam o modelo de educação no qual o professor deve 
transmitir informações e os alunos memorizá-las, para depois reproduzi-las fielmente nas 
situações de avaliação. 

AS MUDANÇAS NA DÉCADA DE 1990: A LDB E OS PCN
Ao longo dos anos 1990, o processo de renovação da educação brasileira e do ensino 

de História foi aprofundado com a aprovação de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB), em 1996. A LDB estabeleceu, entre outras medidas, novas 
nomenclaturas para os níveis escolares: o Primeiro Grau passou a ser denominado Ensino 
Fundamental, com oito séries, e o Segundo Grau tornou-se Ensino Médio, mantendo os 
três anos. 

Na LDB (BRASIL, 1996), em seu artigo 22, aponta-se o caminho a ser almejado pela 
educação brasileira:

VIII
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Art. 22. [...] desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da ci-
dadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

Assim, ganhou importância a capacidade de aprender, de adquirir habilidades 
e de formar valores. Em um entendimento da lei que partilhamos com o historiador 
Holien Gonçalves Bezerra (2008, p. 37), os objetivos da escola deixam de promover a 
assimilação para tornar-se um compromisso de:

articular conhecimento, competências e valores, com a finalidade de capacitar os alunos a utilizarem-se das 
informações para a transformação de sua própria personalidade, assim como para atuar de maneira efetiva 
na transformação da sociedade. 

Em 1997, o então Ministério da Educação e do Desporto lançou os Parâmetros Cur-
riculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1998), referentes às quatro primeiras séries do Ensino 
Fundamental, e no ano seguinte, o documento das séries finais do Ensino Fundamental 
e do Ensino Médio. Os PCN centravam-se sobretudo nas disciplinas e trouxeram à tona o 
debate sobre os chamados temas transversais.

Os PCN de História representaram um grande esforço para sistematizar o conhe-
cimento histórico de um novo mundo, que exigia uma nova escola. Definiram, como 
objetivos gerais do ensino de História na educação fundamental, que os alunos ampliem 
“a compreensão da sua própria realidade, confrontando-a e relacionando-a com outras 
realidades históricas” (BRASIL, 1998, p. 43). Objetivos esses pautados no desenvolvimen-
to de habilidades, no domínio de procedimentos e na construção de atitudes de respeito, 
tolerância e valorização da diversidade cultural, da cidadania etc.

A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC)
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é o mais recente e importante marco 

na busca de melhoria da educação brasileira (BRASIL, 2018). Nesse documento foi defini-
do o conjunto de aprendizagens essenciais a que todos os estudantes do país têm direito, 
independentemente de onde moram, estudam ou da condição econômica e social de 
suas famílias. A BNCC atrelou os mecanismos que visam garantir qualidade da educação 
ao conceito de equidade, ou seja, à igualdade de direitos de aprender.

O documento apresenta a organização do Ensino Fundamental em cinco áreas de 
conhecimento (Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e En-
sino Religioso) e os componentes curriculares Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, 
Língua Inglesa, Matemática, Ciências, Geografia, História e Ensino Religioso.

A elaboração de uma Base Nacional Comum Curricular estava prevista desde a 
Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), assim como no Plano Nacional de Educa-
ção1 (BRASIL, 2014). A elaboração da BNCC ocorreu entre 2015 e 2017 e contou com 
a participação de especialistas em políticas educacionais, educadores, secretarias de 
educação e organizações da sociedade civil, estando aberta, inclusive, à participação 
popular.

1 Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela presidente Dilma Rousseff em 
2014. No PNE, a Base está representada em quatro estratégias das 20 metas do Plano. São elas: a estratégia 1.9 da meta 
1; a estratégia 2.1 da meta 2; a estratégia 3.2 da meta 3; e a estratégia 7.1 da meta 7. Disponível em: <http://pne.mec.
gov.br/mais-destaques/484-principios-que-nortearam-a-base-curricular-estao-na-constituicao>. Acesso em: 6 ago. 2018.

IX

D3-PNLD20-MP-F2-HIS-GERAL.indd   9 10/10/18   11:40 AM



Para garantir o compromisso de educação integral dos alunos e a construção de 
uma sociedade justa, democrática e inclusiva, a BNCC foi organizada de acordo com 
fundamentos pedagógicos que atendem à necessidade de não só oferecer aos alunos 
os conteúdos curriculares das disciplinas, mas por meio deles desenvolver habilidades 
cognitivas, como interpretar, refletir e pensar abstratamente, e habilidades socioe-
mocionais, como a busca pela autonomia, a responsabilidade, e o desenvolvimento da 
empatia.2

Esse conjunto de aprendizagens essenciais a ser implantado tanto pelas escolas pú-
blicas quanto pelas particulares é o que vem norteando as equipes pedagógicas na elabo-
ração dos currículos locais (estados e municípios) e que orienta, também, a produção de 
obras didáticas, como esta que você tem em mãos.

Essa perspectiva de uma educação voltada à formação integral do educando não só 
é necessária como também urgente. Vivemos em uma época de acelerado processo de 
mudanças tecnológicas e de desenvolvimento da ciência e da comunicação. Para além 
dos aspectos positivos da realidade atual – avanços da medicina, aumento da produção 
de alimentos, sistemas rápidos de comunicação e transporte –, existem também os pro-
blemas muitas vezes associados a essas realidades. É o caso do consumo desenfreado, 
que coloca em risco a própria sobrevivência do planeta e que leva à concentração de be-
nefícios, de tecnologia e de renda nas mãos de poucos. Além disso, vivemos um período 
marcado pela xenofobia e intolerância, que se traduzem em outros tipos de  violência: de 
rua e doméstica, no bullying escolar3 e em conflitos armados entre nações.

Reconhecer essa complexa realidade leva-nos a repensar nossos modelos educacio-
nais e aponta para a necessidade de instrumentalizar os indivíduos das novas gerações 
para que sejam capazes eles próprios de se apropriar da tecnologia, ao mesmo tempo em 
que demonstrem interesse e empatia pelo outro e consigam resolver conflitos, por exem-
plo. Em termos práticos, é necessário construirmos uma escola na qual o conhecimento 
disciplinar seja tão importante como o esforço em desenvolver habilidades socioemocio-
nais, como a resiliência, o respeito ao coletivo e às diferenças, um ambiente que valorize 
também a importância de práticas voltadas para a saúde física e emocional dos alunos.4

Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos explicitam-se na BNCC 
por meio de dez competências gerais. De acordo com o documento, essas compe-
tências “inter-relacionam-se e desdobram-se no tratamento didático proposto para as 
três etapas da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), 
articulando-se na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e 
na formação de atitudes e valores, nos termos da LDB.” (BRASIL, 2018). A mobilização 
dessas dez competências gerais visa garantir a formação humana e integral dos alunos e 
contribuir para a transformação da nossa sociedade, tornando-a mais justa e voltada para 
a preservação da natureza. 

2 O guia disponível em <http://porvir.org/especiais/socioemocionais/#prettyPhoto> apresenta reflexões essenciais sobre 
habilidades socioemocionais. Acesso em: 18 ago. 2018.
3 Conceituamos bullying, de acordo com especialistas, como caracterizado por três aspectos principais. O primeiro deles 
é o comportamento agressivo e negativo, praticado por um ou mais agressores contra uma vítima. Esse comportamento 
pode ser: a ridicularização da vítima, tomando-se por base aspectos físicos, modo de se vestir, características da persona-
lidade etc.; a intimidação ou até agressão física. O segundo aspecto necessário para caracterizar bullying é a repetição 
das agressões, seja dentro do espaço escolar, seja em outros lugares de convívio do grupo ou mesmo em meios digitais, 
como e-mails e redes sociais. O terceiro aspecto é o comportamento agressivo e negativo que se estabelece dentro de 
uma relação de marcado desequilíbrio de poder entre as partes, decorrente da força física, do prestígio e popularidade 
do agressor, do poder aquisitivo, entre outros.
4 Como preconiza a BNCC: “No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, comunicar-se, 
ser criativo, analítico-crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável requer muito 
mais do que o acúmulo de informações.”. (BRASIL, 2018, p. 14)
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Competências gerais da Educação Básica
1.  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.

2.  Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluin-

do a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para inves-

tigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 

(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

3.  Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, 

e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

4.  Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), cor-

poral, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, mate-

mática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e senti-

mentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

5.  Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de for-

ma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as es-

colares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, 

resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

6.  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 liber-

dade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7.  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, regio-

nal e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e 

do planeta.

8.  Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se 

na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica 

e capacidade para lidar com elas.

9.  Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se res-

peitar 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.

10.  Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliên-

cia e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, 

inclusivos, sustentáveis e solidários. (BRASIL, 2018, p. 9-10)
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Para todos os anos do Ensino Fundamental, a BNCC apresenta as competências 
específicas de área. Elas expressam como as competências gerais se apresentam nas 
áreas. Segundo o documento, “a área de Ciências Humanas deve propiciar aos alunos a 
capacidade de interpretar o mundo, de compreender processos e fenômenos sociais, po-
líticos e culturais e de atuar de forma ética, responsável e autônoma diante de fenômenos 
sociais e naturais” (BRASIL, 2018, p. 354). Esses pressupostos foram articulados em sete 
competências específicas de Ciências Humanas para o Ensino Fundamental. 

Competências específicas de Ciências Humanas para o  
Ensino Fundamental

1.  Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respei-

to à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos.

2.  Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-científico-informacional 

com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, considerando suas variações de 

significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicio-

nar diante de problemas do mundo contemporâneo.

3.  Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na socieda-

de, exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a trans-

formação espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas 

da vida social.

4.  Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos 

outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos de investigação das Ciências 

Humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de 

grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos 

de qualquer natureza.

5.  Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços va-

riados, e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços 

variados.

6.  Construir argumentos, com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, para 

negociar e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos huma-

nos e a consciência socioambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonis-

mo voltados para o bem comum e a construção de uma sociedade justa, democrática 

e inclusiva.

7.  Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais 

e tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio 

espaço-temporal relacionado a localização, distância, direção, duração, simultaneidade, 

sucessão, ritmo e conexão. (BRASIL, 2018, p. 355)
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Competências específicas de História para o  
Ensino Fundamental

1.  Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos 

de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e cultu-

rais ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no 

mundo contemporâneo.

2.  Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e 

processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômi-

cas e culturais, bem como problematizar os significados das lógicas de organização 

cronológica.

3.  Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a docu-

mentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes lin-

guagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a coope-

ração e o respeito.

4.  Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e po-

vos com relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com 

base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

5.  Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no es-

paço e seus significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com 

as diferentes populações.

6.  Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção 

historiográfica.

7.  Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo 

crítico, ético e responsável, compreendendo seus significados para os diferentes grupos 

ou estratos sociais. (BRASIL, 2018, p. 400)

Em relação ao ensino de História, a BNCC apresenta os aspectos de renovação 
historiográfica mais relevantes discutidos nas últimas décadas e a necessidade de in-
corporação desses saberes em sala de aula. Preconizam-se, entre outros aspectos, a 
utilização de diferentes fontes de documentos e o exercício constante de comparação, 
contextualização, interpretação e análise desses documentos, de modo a estimular a 
autonomia do pensamento e a atitude historiadora entre os alunos. Esses pressupostos 
encontram-se articulados às competências gerais, às competências específicas da área 
de Ciências Humanas e expressam-se nas competências específicas de História para o 
Ensino Fundamental.
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O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
A escola é um lugar onde se produz um saber próprio, e a produção desse saber é mar-

cada pela ação e interação de diversos sujeitos – professores, alunos, autores de livros didá-
ticos, pesquisadores, entre outros –, bem como por necessidades e finalidades específicas5.

O professor seleciona conteúdos para fazer recortes na história produzida e ensi-
nada. Escolhe material didático, problematiza temas, discute conceitos, planeja inter-
venções e estratégias de ensino. Cabe também ao docente analisar sua prática e refletir 
sobre ela, para tomar decisões que promovam a aprendizagem e a participação de todos 
os alunos. Acima de tudo, o professor é um mediador entre os alunos e os conteúdos/
habilidades, e deve facilitar o processo de construção de conhecimento pelos estudantes.

O aluno já traz consigo informações e noções históricas, aprendidas tanto no espaço 
escolar como em outros espaços e meios, entre eles livros, televisão, cinema, rádio, jornais, 
monumentos, museus, círculo familiar etc. Esses conhecimentos prévios6, ainda que frag-
mentados, permitirão aos alunos se relacionarem com os novos saberes difundidos na escola.

Sem considerar os conhecimentos prévios, o professor pode não perceber por que, 
apesar de seus esforços, determinados alunos sentem dificuldade em aprender um 
conteúdo específico. 

LIVRO DIDÁTICO: CRENÇAS E CAMINHOS TRILHADOS
O conhecimento histórico é um poderoso instrumento para a compreensão das expe-

riências sociais, culturais, tecnológicas, políticas e econômicas da humanidade ao longo 
do tempo. Permite entender como nossa sociedade foi construída, modificada ou conso-
lidada. O ensino de História, no entanto, não se destina ao mero acúmulo de informações 
de natureza enciclopédica ou à glorificação dos grandes fatos e personagens do passado. 
Por meio da História entendemos a natureza de nosso presente – cotidiano, crenças, 
valores e grupos sociais. “O entendimento do presente escapa a quem tudo ignora do 
passado. Só é possível ser contemporâneo do seu tempo conhecendo e tomando consci-
ência das heranças, sejam elas consentidas ou contestadas”, complementa o historiador 
francês René Rémond (1994, p. 11).

Percebendo-se como integrante da sociedade (com a qual compartilha um passado e 
tem um presente em comum) e fazendo as reflexões adequadas, o aluno também assumirá, 
gradativamente, seu papel na construção de um mundo melhor, mais fraterno e tolerante.

[...] é importante o desenvolvimento da percepção de que a história de vida não é algo puramente indivi-
dual, mas que nossas vivências estão entrelaçadas na vida de outras pessoas, que somos influenciados pelos 
discursos circulantes na sociedade. Os alunos precisam perceber como sua vida está relacionada à dos pais, 
dos avós, dos colegas, por exemplo. Ao incentivá-los a partilhar suas vivências, os professores contribuem 
para promover uma aproximação do conceito de alteridade, o interesse pelo “outro”, ou seja, favorecem uma 
espécie de descentramento. Desse modo, constrói-se a ideia de que a história não é feita exclusivamente pe-
los chamados “grandes homens”, ela deixa de ser apenas “a história dos outros”. (GIL; ALMEIDA, 2012, p. 71)

5 Os PCN de História trazem uma elucidativa definição do saber histórico escolar: “No espaço escolar, o conhecimento 
é uma reelaboração de muitos saberes, constituindo o que se chama de saber histórico escolar. Esse saber é proveniente 
do diálogo entre muitos interlocutores e muitas fontes, e é permanentemente reconstruído a partir de objetivos sociais, 
didáticos e pedagógicos. Dele fazem parte as tradições de ensino da área; as vivências sociais de professores e alunos; 
as representações do que e como estudar; as produções escolares de docentes e discentes; o conhecimento, fruto das 
pesquisas dos historiadores, educadores e especialistas das Ciências Humanas; as formas e conteúdos provenientes dos 
mais diferentes materiais utilizados; as informações organizadas nos manuais e as informações difundidas pelos meios 
de comunicação.”. (BRASIL, 1998, p. 38-39)
6 Veja mais informações sobre o conhecimento prévio no item Metodologia, na página XXI, deste Manual. 
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É nesse contexto que, acreditamos, o livro didático se insere. Ele deve fornecer ins-
trumentos e estratégias pedagógicas que possibilitam ao professor despertar nos alu-
nos interesses e motivações para compreender, questionar e agir como cidadão pleno do 
mundo em que vive. 

Amparados na BNCC e na historiografia renovada das últimas décadas, buscamos 
elaborar uma obra que auxilie o professor de História a formar cidadãos aptos a ler a rea-
lidade e capazes de interferir e mudar o mundo, tendo como pressupostos os valores de-
mocráticos, balizados em nossa Constituição. Para que isso seja possível, lançamos mão 
de diversas estratégias historiográficas e pedagógicas. Nessas estratégias, procuramos, 
por exemplo, abordar vertentes de culturas e sociedades variadas, não restringindo a obra 
apenas à matriz europeia. Por meio da seção Enquanto isso..., que visa trabalhar simul-
taneidade com os alunos, apresentamos civilizações diversas.7 Acreditamos que conhecer 
sociedades diferentes das do mundo ocidental, além de ser importante para o exercício 
de comparação, construção da noção de temporalidade e espacialidade, conforme orien-
ta a BNCC8 (BRASIL, 2018, p. 354), também contribui para incentivar a reflexão sobre 
diversidade e pluralidade étnica, cultural e religiosa, valorizando o respeito às diferenças.

Igualmente valorizamos, nesta coleção, a história de uma multiplicidade de sujeitos, 
tais como minorias étnicas, mulheres, trabalhadores, pessoas com deficiência – enfim, 
todos que constroem a História no seu cotidiano. Ao realizar esse trabalho, procuramos 
evitar os grandes modelos explicativos que se pautam apenas nos conceitos rígidos, como 
de formação econômica e da luta de classes. Dessa maneira, buscamos abordar, de modo 
integrado, as estruturas sociais, políticas, econômicas e ideológicas das sociedades, nas 
quais se inserem as situações do cotidiano.9

A abordagem das sociedades africanas trata de várias culturas da África e dos afrodes-
cendentes ao longo de toda a obra, tanto em capítulos exclusivos como em boxes, seções 
de atividades, imagens, sugestões de leitura, sites, entre outros recursos. Procuramos desta-
car a diversidade de povos que o continente africano abriga e a sua pluralidade de histórias.

Dedicamos atenção especial à história e à cultura dos povos indígenas, destacando 
sua diversidade cultural, sua importante participação na formação do Brasil e da América, 
e também questões atuais relativas aos seus direitos à terra e à preservação da cultura (a 
seguir, retomaremos a discussão sobre as sociedades africanas e indígenas).

Foi nossa intenção oferecer uma diversidade de gêneros textuais (literários, jorna-
lísticos, documentos históricos, entre outros) e imagens como ferramentas para a cons-
trução de conhecimentos que compõem, com o texto principal, um projeto articulado 
e sistematizado de ensino-aprendizagem. Retirando a ênfase exclusiva dos documentos 
escritos, utilizamos uma grande variedade de fontes (visuais, materiais, orais) e lingua-
gens10 (gráficos, tabelas, músicas, símbolos), que constituem indícios da história dos seres 
humanos e expressam formas de pensar e viver de indivíduos, grupos e povos do passado 
e do presente11. 

7 Ver, por exemplo: Enquanto isso...: Escrita chinesa (capítulo 3, 6o ano); Índia (capítulo 4, 6o ano); Império Persa (capí-
tulo 7, 6o ano); Reino Khmer (capítulo 9, 6o ano) e Japão (capítulo 10, 6o ano).
8 Ver página 354 da BNCC (BRASIL, 2018). Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/
uploads/2018/06/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf>. Acesso em: 3 set. 2018. 
9 Esse trabalho encontra-se em algumas atividades seções e boxes da coleção, especialmente nos fechamentos de unida-
de. Ver, por exemplo, no 6o ano: seção Raio X, página 20; a atividade sobre as mulheres egípcias da página 77; a seção 
Hora de refletir do capítulo 9; o boxe Para saber mais, da página 210; e a atividade 4 da página 227.
10 Com o uso de “diferentes linguagens (oral, escrita, cartográfica, estética, técnica etc.) [...] torna-se possível o diálogo, 
a comunicação e a socialização dos indivíduos, condição necessária tanto para a resolução de conflitos quanto para um 
convívio equilibrado entre diferentes povos e culturas. “(BRASIL, 2018, 4.4. A área de Ciências Humanas).
11 A variedade de fontes é apresentada principalmente nas seções Olho vivo, Interpretando documentos e Fechan-
do a unidade. Sobre essas seções, ver o item A organização da obra, deste Manual.
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No lugar de apresentar os fatos “como eles realmente aconteceram” como preconiza 
uma história canônica12, procuramos evidenciar que o historiador não tem o poder de 
retratar o passado exatamente como foi vivido pelos antepassados, mas de criar repre-
sentações dos fatos históricos. “A história não emerge como um dado ou um acidente 
que tudo explica: ela é a correlação de forças, de enfrentamentos e da batalha para a pro-
dução de sentidos e significados, que são constantemente reinterpretados por diferentes 
grupos sociais e suas demandas [...]”. (BRASIL, 2018, 4.4. A área de Ciências Humanas).

O uso da metodologia conceitual (ver explicação no item As unidades conceituais 
e o trabalho com conceitos deste Manual) aliado ao trabalho com documentos e ati-
vidades de natureza variada são estratégias que articulam as relações passado-presente 
e mobilizam os saberes prévios dos alunos. O uso desses subsídios permite, igualmente, 
a compreensão dos conceitos próprios da história, como simultaneidade, rupturas, mu-
danças, permanências, periodização, sucessão, ritmos de tempo, principalmente quando 
os alunos são chamados a comparar, a analisar, a perceber, a diferenciar e a expor suas 
ideias, contribuindo para a condição de protagonismo na história. 

À luz da BNCC, também foi nossa preocupação auxiliar os alunos a compreender o 
“conceito de Estado e dos mecanismos institucionais dos quais as diferentes sociedades 
dispõem para fazer justiça e criar um novo campo republicano de direitos.”.13 Em diversos 
momentos, aproveitamos a abordagem do passado para evidenciar o funcionamento do 
Estado e dos canais institucionais a que a criança, o adolescente, sua família e todos os 
brasileiros hoje têm direito e que nem sempre conhecem ou têm acesso.14

Ao apresentar as experiências do passado, propiciamos aos alunos momentos para 
que reflitam sobre aspectos como emoções, potencialidades, situações do presente e 
objetivos futuros. Essa experiência torna-os aptos a avaliar as consequências de seus atos, 
comportamentos e relações15. Esse tipo de abordagem está em consonância com os pres-
supostos da BNCC e, além de contribuir para a formação pessoal do educando, ajuda 
a estabelecer boas relações em sala de aula e pode apoiar a assimilação de conteúdos 
disciplinares, como indicam estudos sobre a cognição humana produzidos nas áreas de 
Neurociências, Psicologia e Pedagogia. (GATTI, 1997)

Todo esse conjunto de ideias, proposições e encaminhamentos tem como objetivo 
ajudar o aluno a compreender o mundo em que vive, a se conhecer e a se conscienti-
zar da importância de se posicionar contra o preconceito de qualquer natureza e a ter 
respeito às diferenças, para que, juntos, possamos construir uma sociedade mais justa e 
acolhedora. Como reforça a BNCC, “estimular os alunos a desenvolver uma melhor com-
preensão do mundo não só favorece o desenvolvimento autônomo de cada indivíduo, 
como também os torna aptos a uma intervenção mais responsável no mundo em que 
vivem.” (BRASIL, 2018, p. 331-352)

12 De acordo com essa concepção, “a história era o que havia sido registrado pela escrita dos homens sobre a vida 
pública. Com isso, os sujeitos eram somente os que tinham acesso às formas de manifestação escrita ou os que deviam, 
em razão de sua importância pública, ter seus atos registrados pelos seus pares, detentores das formas da escrita.” 
(CARVALHO, 2010, p. XI).
13 Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/BNCC_EI_EF_110518_versao 
final_site.pdf> (p. 354). Ver, no 6o ano, por exemplo, a atividade 4 da página 47; a seção Passado e presente da página 
141; e a atividade da página 157.
14 Ver, por exemplo, o infográfico da página 141, que aborda a divisão de poderes do Estado brasileiro; o boxe e a 
atividade Diálogos que aborda a cidadania hoje no capítulo 8 (página 157); e a atividade 4 do Fechando a unidade 1  
(página 46). 
15 Ver no 6o ano, por exemplo: a atividade 4 da página 62; a atividade 3 da página 196; e a atividade Diálogos da 
página 225. 
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A HISTÓRIA DA ÁFRICA, DOS AFRICANOS E DOS AFRODESCENDENTES
Durante muito tempo, a historiografia privilegiou a narrativa linear dos acontecimen-

tos políticos e da formação dos Estados nacionais. Outro aspecto dessa historiografia é 
seu caráter extremamente eurocêntrico em que os marcos e as referências da história 
eram quase sempre vinculados às experiências do continente europeu16.

Dessa forma, a África e o papel dos africanos e seus descendentes na construção da 
sociedade e da cultura brasileiras eram relegados a um segundo plano; africanos e afro-
descendentes eram apresentados quase sempre em posição subalterna, submetidos ao 
poder econômico e político das populações não africanas, especialmente as europeias.

Nas escolas, de modo geral, não se discutia a questão das origens históricas do pre-
conceito contra os negros, tampouco se abordava a luta dos afrodescendentes contra o 
racismo e a discriminação social. O próprio fim da escravidão era historicamente ensinado 
como resultado da benevolência da monarquia.

Uma das importantes conquistas dos movimentos sociais afro-brasileiros foi a Lei 
no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que alterou a LDB e instituiu nas redes de ensino a 
obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira. Essa lei foi substi-
tuída pela Lei no 11.645, de 10 de março de 2008, que acrescentou o ensino da história 
indígena aos currículos das redes, tornando obrigatório o ensino da História e Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena no Ensino Básico.

Essa conquista contribuiu para uma revisão e ressignificação da participação de afri-
canos e afrodescendentes no passado e no presente do Brasil. Assim, pudemos criar ou 
recriar o ensino dessa temática e enfim transformar as representações sociais dos afrodes-
cendentes encontradas nos materiais didáticos.

Os livros didáticos – que nós autores brasileiros produzimos – passaram, assim como 
outros setores da sociedade17, a refletir essa preocupação e a representar os afrodescen-
dentes em situações diversificadas. Hoje, como afirma Ana Célia da Silva (2003), esse 
grupo aparece com:

status econômico de classe média, com constelação familiar, crianças praticando atividade de lazer, em in-
teração com crianças de outras [...] etnias, com nome próprio, sem aspecto caricatural, frequentando escola, 
adultos negros exercendo funções e papéis diversificados, descritos como cidadãos, interagindo com pessoas 
de outras etnias sem subalternalidade etc.

Dessa forma, esta obra busca contribuir para a visibilidade positiva da população 
afrodescendente, resgatando em vários momentos e de diversas formas a história e a 
cultura dos afro-brasileiros e da África. Para que isso se efetive, procuramos mostrar aos 
alunos que esses grupos têm uma história que vai além da escravidão, da pobreza ou da 
submissão. Buscamos inspiração nessa historiografia renovada, como as reflexões de Ve-
rena Alberti (2013, p. 53) sobre como pode ser feita a abordagem das histórias e culturas 
afro-brasileiras em sala de aula: “voltar a atenção para a diversidade de experiências e 

16 Poucos dos docentes formados antes do ano 2005 tiveram nos seus currículos disciplinas que abordassem as socie-
dades africanas ou as sociedades orientais, por exemplo. Com exceção da história da África (implantada como temática 
por força da lei, como apresentaremos adiante), boa parte dos cursos de História das universidades brasileiras ainda não 
contempla culturas como a chinesa ou a indiana, entre tantas outras, e o foco da formação continua bastante voltado 
para a história europeia. 
17 A Lei no 12.232, de 29 de abril de 2010, por exemplo, estabelece que toda publicidade governamental deve ter a 
representação de afrodescendentes. 
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identidades, trazer experiências em que africanos e seus descendentes são atores sociais e 
políticos, integrar essas experiências à história ‘nacional’ evitando a criação de um ‘nicho’ 
de ensino ‘afro-brasileiro’ e fazer o uso de fontes efetivas e expressivas.”.

Amparados nessas reflexões, buscamos dedicar atenção especial aos fatos e pro-
cessos históricos que apresentam os povos africanos e seus descendentes em situ-
ações políticas, econômicas e sociais diversas. Ainda assim, achamos importante o 
professor reforçar, sempre que possível, aspectos que muitas vezes passam desper-
cebidos, como o fato de os primeiros seres humanos terem surgido no continente 
africano. Ainda na Antiguidade, o Egito, um dos reinos mais poderosos, criativos e 
opulentos desenvolveu-se na África. E existiram várias outras sociedades africanas 
ricas e poderosas, como a cidade-Estado Cartago, a civilização Nok, o Reino de Kush 
e o de Axum. 

Destacamos, dessa forma, a diversidade de povos presentes na África e suas expe-
riências históricas e culturais variadas, distintas e ricas. Buscamos, também enfatizar, 
por meio de textos, imagens e atividades a participação dos africanos e afrodescenden-
tes na construção da sociedade brasileira. Procuramos apresentar os africanos e afro-
descendentes como sujeitos históricos que, ao longo dos séculos, ocuparam espaços 
variados na economia, na política e na cultura brasileiras. Capítulos exclusivos, com 
informações, textos e imagens variadas, buscam demonstrar o quanto nossa cultura é 
marcada pela cultura africana. Discutimos, também, a importância de refletirmos sobre 
esse legado e, paralelamente, sobre as formas de preconceito e exclusão social que 
ainda persistem em nossa sociedade.

Esperamos, assim, contribuir para a formação de uma sociedade mais justa e plural, 
que conceba um novo lugar social e político para os afrodescendentes, ajudando a acabar 
com preconceitos e práticas racistas, e a construir uma verdadeira democracia, fundada 
no respeito à diversidade étnica e cultural da sociedade brasileira.

A HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS
A problemática dos povos indígenas diz respeito a todos. Seu estudo nos permite 

pensar e discutir questões essenciais ao mundo contemporâneo e novas perspectivas para 
o Brasil. Um dos aspectos que podem ser abordados, tomando-se por base a história e a 
cultura dos povos indígenas, é o da pluralidade cultural do nosso país. A esse respeito, o 
antropólogo Mércio Pereira Gomes (2017, p. 200 e 216) ressalta: 

O ser índio e o viver índio, no Brasil, não são constantes históricas de um passado pré-colombiano. [...] [os 
povos indígenas] constituem pluralidades culturais variadas, determinadas por tempos de lutas e derrotas, 
por extinções e sobrevivências, condicionadas pelo presente que se constrói em meio a uma complexidade 
sociopolítica que deixa pouco espaço de manobra e opção existencial para eles. [...] A nova Constituição bra-
sileira definiu o índio como parte essencial da nação brasileira, cidadão com direitos plenos, povos específi-
cos com direitos legitimados pela sua historicidade, coletividades com formas próprias de conduta social e 
cultural. O Estado lhes garante sua proteção contra seus inimigos, os usurpadores de terras, os esbulhadores 
de suas riquezas, as doenças e o preconceito ainda existente.

De fato, em período relativamente recente, era comum nos livros didáticos a repre-
sentação dos povos indígenas apenas sob o ponto de vista do colonizador. Os indígenas 
apareciam em capítulos relacionados à colonização, apresentados de forma genérica, 
sugerindo um grupo coeso e homogêneo do ponto de vista étnico e cultural. Após os 
primeiros capítulos de história do Brasil, tornavam-se praticamente ausentes dos outros 
momentos históricos e da sociedade brasileira contemporânea.
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Contribuindo decisivamente para superar essa lacuna no ensino de História no Brasil, 
a Lei no 11.645, de 10 de março de 2008, tornou obrigatória a incorporação ao conteúdo 
programático da Educação Básica da história dos povos indígenas, pela temática História 
e Cultura Afro-Brasileira e Indígena.

Pautados em tais questões, buscamos nesta obra ressaltar a diversidade de povos 
indígenas, em suas problemáticas históricas e atuais. Dessa maneira, esperamos que a 
coleção seja usada pelo professor para resgatar a figura dos indígenas como sujeitos his-
tóricos e como importante matriz para a formação da sociedade brasileira.

Tomamos como referencial teórico, para orientar a elaboração desta obra, a ideia de 
que o termo “sociedades indígenas” corresponde a “um conjunto grande e diverso de 
culturas e modos de vida”, entre outros conceitos apresentados no livro organizado por 
Silva e Grupioni18. Procuramos, assim, realizar um trabalho que representasse a história 
dos povos indígenas e seu presente, com o objetivo de reforçar sua historicidade. 

Outro ponto que pode ser destacado em sala de aula é a diversidade cultural existen-
te entre os grupos indígenas. É importante mostrar que há diferentes troncos linguísticos, 
distintas formas de morar, de se relacionar com outras sociedades, indígenas ou não, 
entre outros aspectos. Destacar essa diversidade ajuda o aluno a construir uma nova re-
presentação sobre os povos indígenas.

Ao longo dos quatro volumes, apresentamos a história dos povos indígenas brasilei-
ros desde o povoamento da América até contextos históricos contemporâneos, sempre 
procurando destacar os vários aspectos da sua cultura, com ênfase na diversidade de 
concepções dessas sociedades sobre temas como a origem do Universo, a tecnologia, 
o conceito de civilizações19 etc. Além disso, apresentamos aspectos dos modos de viver, 
morar, produzir e ver o mundo desses grupos, assim como suas técnicas e tecnologias ou 
suas histórias, mitos e crenças. Procuramos, ainda, por meio de imagens, textos e ativida-
des, mostrar as transformações sofridas por essas culturas. 

Nesta coleção, buscamos mostrar outra possibilidade de conceber o país: não como 
um todo homogêneo, porém como “o todo social heterogêneo que é, mas que venha 
a se manter articulado por relações de solidariedade democraticamente construídas”. 
(LIMA, 1995, p. 415)

18 TASSINARI, Antonella Maria Imperatriz. Sociedades indígenas: introdução ao tema da diversidade cultural. In: SILVA, 
Aracy Lopes da; GRUPIONI, Luís Donisete Benzi (Org.). A temática indígena na escola: novos subsídios para professores 
de 1o e 2o graus. Brasília: MEC/Mari/Unesco, 1995. p. 447-448.
19 Para apresentar o ponto de vista indígena sobre o conceito de civilização, discutido na unidade 2 do 6o ano, a seção 
Fechando a unidade traz um depoimento do líder de uma aldeia pataxó, Nailton Muniz Pataxó Hã-Hã-Hãe, no qual ele 
expõe suas ideias sobre o que é civilização e ser civilizado.
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METODOLOGIA
A disciplina História aborda as experiências sociais, culturais, tecnológicas, políticas 

e econômicas da humanidade. Contudo, não se destina a um acúmulo de erudição ou 
mera especulação sobre o passado, pois são o conhecimento e a reflexão sobre esses pro-
cessos que contribuirão para a formação de pessoas com habilidades para ler a realidade 
e integrá-la aos contextos regional, nacional e mundial.

O desenvolvimento dessas habilidades está atrelado ao reconhecimento do aluno 
como sujeito histórico, indivíduo capaz de interferir no mundo e modificá-lo para tor-
ná-lo mais justo e solidário. Para alcançar esse objetivo, é preciso criar estratégias peda-
gógicas e historiográficas capazes de levar o aluno a dar significado à herança material e 
imaterial construída pelos seres humanos ao longo do tempo, assim como identificar as 
mudanças, rupturas e permanências nos espaços em que vive. Ou seja, levar o aluno a 
estabelecer relações entre o presente e o passado, bem como a adquirir condições para 
analisar criticamente a sua realidade.

Dentro dessa perspectiva, a História como disciplina escolar contribui para a forma-
ção de cidadãos críticos, assim como propicia a construção de identidades individuais, de 
grupos, étnicas, regionais, nacionais, entre outras.

Dessa forma, a coleção busca articular quatro eixos metodológicos principais: as 
unidades conceituais, que agrupam os capítulos; a leitura de documentos com ênfase na 
leitura de imagens; a relação entre o passado e o presente; e o trabalho com os conheci-
mentos prévios dos alunos, como veremos a seguir.20

AS UNIDADES CONCEITUAIS E O TRABALHO COM CONCEITOS
O primeiro eixo metodológico da nossa proposta de ensino consiste no uso de concei-

tos que articulam os capítulos de cada unidade. No sentido aqui utilizado, conceitos são 
entendidos como uma formulação abstrata e geral, a fim de tornar algo ou ideia inteligível. 
Os conceitos são dinâmicos, possuem historicidades, sendo, portanto, repertórios vivos. 
Nesta coleção, a intenção é usá-los dentro dos limites e capacidades de compreensão da 
faixa etária, como afirma a historiadora Maria Auxiliadora Schmidt (1999, p. 149): “Apren-
der conceitos não significa acumular definições ou conhecimentos formais, mas construir 
uma grade que auxilie o aluno na sua interpretação e explicação da realidade social”. 

Os conceitos foram escolhidos considerando-se dois critérios principais: o primeiro é 
sua relevância para a compreensão do mundo contemporâneo. O segundo é a pertinên-
cia, a relação que tal conceito guarda com os contextos históricos tratados nos capítulos, 
por ter surgido neles ou porque neles passou por importante difusão e utilização.

A coleção adota a perspectiva da história cronológica e integrada, mais familiar às sa-
las de aula brasileiras e balizada também na BNCC. A organização das unidades por eixos 
conceituais abre possibilidades para um processo de significação pedagógica e histórica 
bastante fecundo, permitindo ir além da abordagem linear e sequencial dos conteúdos 
com os alunos.21

20 Destaca a BNCC (BRASIL, 2018, p. 84): “os critérios de organização das habilidades descritos na BNCC (com a expli-
citação dos objetos de conhecimento aos quais se relacionam e do agrupamento desses objetos em unidades temáticas) 
expressam um arranjo possível (dentre outros). Portanto, os agrupamentos propostos não devem ser tomados como 
modelo obrigatório para o desenho dos currículos.”.
21 A forma como esse trabalho conceitual está desenvolvido não se confunde com a perspectiva da história temática, 
uma vez que esta, em geral, busca criar relações entre várias temporalidades em um mesmo momento ou análise (no 
caso do livro didático, quase sempre no capítulo). Ao contrário disso, esta coleção mantém a cronologia e a perspectiva 
integrada (que permeia a história de várias regiões do planeta), inserindo nessa relação a reflexão de alguns conceitos 
centrais das Ciências Humanas que são caros ao nosso presente. 
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Nessa busca de superação, a coleção, além de trabalhar categorias importantes para 
a compreensão da história como as noções de permanência, mudança, ruptura, continui-
dade, simultaneidade, fonte histórica etc., aborda alguns conceitos das Ciências Huma-
nas, como cultura, política, civilização, nação e nacionalismo, território, governo, entre 
outros.

Em termos práticos, o vínculo entre os capítulos e os conceitos-chave da unidade 
(ou seja, entre a apresentação da história cronológica e os conceitos) é estabeleci-
do por meio de vários recursos. Um deles é o texto de abertura de unidade, que se 
apresenta em dupla de páginas: em geral, começamos com exemplos ou situações 
do cotidiano, sugerindo aos alunos que o assunto abordado também diz respeito a 
eles e à sociedade em que vivemos. Em seguida, apresentamos o conceito-chave e o 
problematizamos, para então relacioná-lo ao conteúdo dos capítulos presentes na-
quela unidade. A abertura de unidade conta ainda com perguntas na seção Começo 
de conversa, cujo intuito é mobilizar o conhecimento prévio dos alunos, auxiliando 
o trabalho diagnóstico do professor.

A discussão do(s) conceito(s)-chave de cada unidade continua no interior dos capítu-
los, podendo aparecer tanto no texto principal, boxes e seções, quanto nas atividades. Na 
seção Hora de refletir, situada ao final dos capítulos, retomamos os conceitos fazendo 
ligações mais diretas com o que acabou de ser estudado no capítulo. Na seção Fechando 
a unidade, por meio da análise de documentos diversificados (depoimentos, reporta-
gens, imagens, textos literários etc.), o aluno é convidado a sistematizar ou ampliar os 
seus conhecimentos sobre o(s) conceito(s)-chave. 

Podemos exemplificar nossa proposta citando a unidade 3, do volume do 6o ano, 
cujo conceito central é política. Os capítulos dessa unidade tratam das civilizações grega 
e romana, nas quais o conceito de política foi central. O historiador Moses Finley afirma 
que “o que chamamos de política foi inventado por gregos e romanos” (CHAUI, 1995, 
p. 371). A palavra política é de origem grega (ta politika, derivada de politheia) e relacio-
na-se com a ideia de pólis. A filósofa Marilena Chaui, em um texto sobre o vocabulário 
da política, ressalta a origem greco-romana de palavras que designam regimes e agentes 
políticos, como democracia, oligarquia, monarquia, república, senado, povo etc. (CHAUI, 
Op cit. p. 371-372). Assim, na abertura dessa unidade, o texto e as imagens despertam a 
atenção do aluno para um sentido mais amplo da palavra política, que não se restringe 
apenas ao ato de votar. 

Ao longo dos dois capítulos da unidade, o conceito continua sendo abordado e pro-
blematizado de diversas outras formas, por exemplo, na abertura do capítulo 7 (“Grécia: 
berço da democracia”), que associa a eleição de representantes de turma, em uma sala 
de aula, à experiência política dos gregos; na seção Passado presente, também do ca-
pítulo 7, que aborda o tema da democracia no passado e na atualidade; e na atividade 
da seção Interpretando documentos, do capítulo 8 (“Roma: de aldeia a Império”), que 
aborda os processos eleitorais da República Romana.

Na seção Fechando a unidade, retomamos os principais aspectos discutidos ao 
longo da unidade e apresentamos documentos contemporâneos diversificados para sis-
tematizar e/ou ampliar as reflexões. No caso ainda da unidade 3, do volume do 6o ano, 
uma das atividades, relacionada aos documentos trabalhados na seção, é a proposta de 
produção de um anúncio de rádio a ser feito pelos alunos, com o objetivo de orientar a 
escolha de candidatos aos cargos políticos.

Assim, as unidades conceituais ajudam a problematizar os conteúdos apresentados 
e dão sentido a eles, possibilitando a construção de um conhecimento mais significativo 
pelos alunos.
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O TRABALHO COM DOCUMENTOS E A ÊNFASE NA LEITURA DE IMAGENS
Ao longo de toda a coleção, procuramos desenvolver um trabalho consistente com 

diversos tipos de documentos. Como apresentado na BNCC, os documentos são funda-
mentais para o entendimento da história. Entre outros aspectos são “capazes de facili-
tar a compreensão da relação tempo e espaço e das relações sociais que os geraram. Os 
registros e vestígios das mais diversas naturezas (mobiliário, instrumentos de trabalho, 
música etc.) deixados pelos indivíduos carregam em si mesmos a experiência humana, 
as formas específicas de produção, consumo e circulação, tanto de objetos quanto de 
saberes. Nessa dimensão, o objeto histórico transforma-se em exercício, em laboratório 
da memória voltado para a produção de um saber próprio da história” (BRASIL, 2018, 
p. 396). 

Acreditamos que, para a realização de uma efetiva análise documental em sala de 
aula, não basta apresentar os documentos aos alunos; é necessário criar oportunidades 
para que essas fontes sejam problematizadas, de modo que os alunos reflitam sobre a 
constituição e natureza desses documentos, sejam capazes de questioná-los e perce-
bam quais respostas e informações ausentes eles podem carregar e o que esses dados 
podem indicar.

Um dos momentos privilegiados desse trabalho na coleção é a seção Raio X. 
Presente em alguns capítulos, a seção explora o desenvolvimento do pensamento 

histórico, destacando as particularidades do trabalho 
do historiador e a forma como esse profissional utiliza 
os documentos históricos para construir suas reflexões 
e análises.22 

Outros momentos que reforçam o papel dos docu-
mentos e propiciam o desenvolvimento de habilidades de 
leitura e interpretação são as seções Interpretando do-
cumentos, que, em geral, trabalha com documentos do 
passado; Fechando a unidade, que apresenta documen-
tos contemporâneos de natureza e linguagem variadas e 
reflete o conceito da unidade; a seção Olho vivo e a ima-
gem condutora, que abordam a produção imagética ao 
longo da História.

Acreditamos que a leitura e a análise de imagens são habilidades extremamente 
importantes a serem exercitadas com os alunos. A imagem é uma das primeiras formas 
que o ser humano encontrou de registrar informações. Nas cavernas foram desenhados 
sonhos, desejos, medos, magias e conceitos. De lá para cá esse poder da imagem 
só se intensificou. Hoje, vivemos em um mundo saturado de imagens de diversas 
naturezas. Elas são veiculadas na TV, no cinema, em propagandas impressas ou ao ar 
livre, nas histórias em quadrinhos, videogames, sites etc. Um dos ícones da juventude, 
mas não só dela, é a selfie, uma fotografia tirada de si próprio, geralmente com o 
uso de um smartphone, e que pode ser compartilhada em redes sociais. Fenômeno 
contemporâneo, a selfie é estudada como manifestação de novas relações identitárias.

22 Ver páginas 20 e 97 do livro do 6o ano.

raio X
 O fascismo italiano

Logo que a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) terminou, um grande sen-
timento de insatisfação tomou conta da população italiana. Mesmo tendo sido 
uma das nações vencedoras, a Itália não foi recompensada com a partilha dos 
territórios alemães, como previam os tratados de paz.

As pessoas questionavam a validade da guerra diante da morte de mais de 
600 mil italianos, além de 1 milhão de feridos, entre civis e militares. 

A crise econômica assolava o país. Para piorar, não havia trabalho para 
os soldados que voltavam da frente de batalha. O desemprego atingia 
grande parte da população, obrigada a enfrentar uma inflação descontrolada 
que corroía seu poder de compra.

 As ideias de Mussolini
Nesse contexto, em 1919 um ex-militante socialista, Benito Mussolini 

(1883-1945), reuniu um grupo de ex-combatentes e de desempregados e 
fundou um movimento denominado Fascio di Combattimento. Mussolini 
passou a defender ideias nacionalistas, autoritárias e anticomunistas.

Os militantes fascistas passaram a organizar grupos armados unifor-
mizados com camisas pretas. Essas milícias reprimiam com violência os 
adversários políticos, principalmente comunistas e socialistas.

 O fascismo no poder
Em 1921, foi formado o Partido Nacional Fascista, sob o comando de Mussolini. No ano 

seguinte, militantes fascistas de toda a Itália marcharam até Roma, onde ocuparam prédios públi-
cos e estações ferroviárias. Essa manifestação, conhecida como Marcha sobre Roma, foi o ponto 
de partida para a chegada do Partido Fascista ao poder. Diante da situação, o rei da Itália, Vítor 
Emanuel III, convidou Mussolini a ocupar o cargo de primeiro-ministro.

Aos poucos, Mussolini passou a ganhar mais e mais poder: extinguiu os demais partidos 
e indicou pessoas de sua confiança para cargos políticos e administrativos. Nas escolas e uni-
versidades, os professores eram obrigados a exaltar as realizações do regime e idolatrar a vida 
do ditador. Para ter controle sobre a população, Mussolini se valeu dos meios de comunicação, 
usando amplamente jornais, rádios e documentários para divulgar seu governo.

Em 1927, Mussolini instituiu a Carta del Lavoro (Carta do Trabalho), na qual fazia algumas 
concessões aos trabalhadores (como seguro de acidente de trabalho e jornada de oito horas), mas, 
em contrapartida, instituía sobre eles um rígido controle, proibindo as greves e extinguindo os 
sindicatos. Os opositores eram ferozmente perseguidos por meio de sua polícia secreta, fazendo 
com que 300 mil pessoas se refugiassem no exterior.

Dessa forma, em 1928, o governo fascista já se configurava como uma ditadura comandada 
por Benito Mussolini.

  Fascio, símbolo 
de poder do 
Império Romano, 
transformado 
em símbolo do 
fascismo por 
Mussolini. O nome 
do grupo derivava de 
um símbolo de poder 
do Império Romano: 
um feixe de varas 
(fascio) que sustenta 
um machado.
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raio X

 Que documento é esse?
Trata-se de uma imagem de capa de um calendário italiano do ano de 1938. Ela é resultado 

de uma montagem gráfica de diversos elementos, entre eles, fotos, siglas e símbolos.

 Quem o produziu?
Pelas informações disponíveis não é possível afirmar ao certo quem o produziu, mas deve-se 

considerar como informação pertinente que a produção de artigos como esse era incentivada e 
financiada pelo regime fascista para fins de propaganda.

 O que ele permite afirmar sobre o regime político italiano no período?
A centralidade do retrato de Mussolini e o destaque para a frase de sua autoria ressalta a 

importância política do líder e o culto à sua personalidade. A afirmação “Não nos agrada nos 
determos no passado, porque a nossa vontade nos empurra para o futuro”, acompanhada de 
fotografias de grupos militares em formação, sugere a construção da narrativa de um futuro 
grandioso a partir da ordem, da vontade coletiva e da grande adesão popular.

  Imagem de capa de 
um calendário do ano 
de 1938, produzido 
na Itália, em que se lê, 
em italiano: “Não nos 
agrada nos determos 
no passado, porque 
a nossa vontade nos 
empurra para o futuro”. BR

ID
GE

M
AN

/F
OT

OA
RE

NA

91

D2-2056-HIST-F2_V9-U02-C04-086-111-LA-G20.indd   91 11/21/18   9:18 AM

XXII

D3-PNLD20-MP-F2-HIS-GERAL-AV.indd   22 11/22/18   3:42 PM



A respeito desse poder das imagens nos dias de hoje, o sociólogo Octavio Ianni 
(2003, p. 224-225) reflete: 

estamos vivendo sob uma tempestade de imagens de todos os tipos, qualidades e estéticas. O mundo se 
transformou em uma grande imagem constituída de muitas microimagens que se multiplicam em um ritmo 
alucinado.

Embora vivamos em um mundo cada vez mais imagético, é fato que boa parte 
das crianças e dos jovens encontra dificuldades para compreender essas imagens e, 
principalmente, para refletir sobre o seu significado e poder. É necessário prepará-
-los para identificar e reagir a situações como o cyberbullying – um tipo de bullying 
virtual caracterizado pela rápida propagação de imagens associadas a injúrias e 
outros insultos em redes sociais, por exemplo23. Entre outras questões importan-
tes e urgentes, torna-se essencial instrumentalizar os alunos a reconhecer como a 
objetificação dos corpos femininos nos espaços de mídias é uma violência contra a 
mulher, que se agrava por estimular outras práticas violentas e discriminatórias24.

Para ajudar alunos, professores, pais e responsáveis a enfrentar essas questões 
desafiadoras do tempo presente, adotamos como uma das premissas metodológicas 
desta coleção o trabalho sistemático de análise de imagens, que a nosso entender 
ajuda a refletir não só sobre a produção imagética do passado, mas promove uma 
postura proativa e saudável em relação à produção e ao consumo de imagens na 
atualidade.

Sempre que possível reforçamos nesta coleção o papel das imagens como fontes 
históricas, buscando auxiliar o aluno a reconhecê-las como representações do passa-
do e não como uma cópia fiel da realidade. Também foi nossa preocupação selecionar 
imagens que refletissem a produção iconográfica de diferentes regiões do mundo, 
em tempos distintos, e que representassem tipos e técnicas variadas, como pinturas, 
desenhos, gravuras, fotografias, murais, charges, entre outros. A iconografia da co-
leção é, portanto, mais um recurso para a leitura e a compreensão dos temas, fatos, 
processos, conceitos e realidades estudados ao longo de todas as unidades.

O trabalho com obras iconográficas dispõe de um espaço privilegiado na seção 
Olho vivo. Nessa seção, a leitura de imagens trabalha não apenas o tema retratado, a 
composição da obra ou o estilo, mas também as relações das condições de produção e 
consumo com o contexto histórico no qual as imagens foram criadas. Destacam-se os 
propósitos dos autores dessas obras e procura-se desvendar o caráter parcial e o ideo-
lógico presentes nessas produções iconográficas.

Outro trabalho desenvolvido na coleção é o que chamamos de imagem con-
dutora. Trata-se do uso de imagens como “espinha dorsal” para a construção do 
capítulo (ou parte de capítulo). Aqui, portanto, as imagens recebem um tratamento 
de instrumento pedagógico para a construção do conhecimento. Nesses casos, ini-
cialmente, apresentamos a imagem completa, com informações sobre sua origem, 
produção, técnica, autoria, objetivo e ausências, por exemplo. Ao fazer esse traba-
lho, reforçamos o papel do documento histórico, assim como o caráter parcial de 
sua construção25. 

23 O site da associação civil sem fins lucrativos Safernet, criada para promover a defesa dos Direitos Humanos na inter-
net no Brasil, possui uma série de orientações e relatos sobre situações envolvendo imagens de crianças e adolescentes 
na internet. Disponível em: <https://new.safernet.org.br/>. Acesso em: 31 ago. 2018.
24 Em 2017 o Brasil registrou uma média de um assassinato de mulher a cada duas horas e cerca de 135 estupros por dia. 
25 Ver, por exemplo, no 6o ano, os capítulos 4, 9 e 10; no 7o ano, os capítulos 2 e 6; e no 8o ano, os capítulos 3 e 7.
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O trabalho com a imagem condutora continua nas 
páginas onde são reproduzidos detalhes da imagem com 
o objetivo de contribuir para as reflexões do capítulo. Mais 
do que mera ilustração do texto, a imagem assume prota-
gonismo, pois é capaz de evidenciar a riqueza de informa-
ções e detalhes que podem ser extremamente atraentes, 
principalmente para essa faixa etária.

Reiteramos, portanto, que o uso de imagens em 
sala de aula deva ir além da simples ilustração do texto, 
porque, por meio delas, é possível identificar e criticar 
representações históricas e relacioná-las ao contexto so-
ciocultural em que foram produzidas. Essa abordagem 
permite, ainda, o aprimoramento do olhar e o desenvol-

vimento do senso crítico em relação ao mundo saturado de imagens no qual vivemos. 
Com isso, os alunos podem compreender o papel das imagens como fontes de investi-
gação do passado e adquirir instrumentos para desvendar as imagens que encontrarão 
na coleção e em seu cotidiano.

A RELAÇÃO ENTRE O PASSADO E O PRESENTE
O terceiro eixo da metodologia adotada nesta coleção consiste na relação entre 

o passado e o presente. Segundo o historiador francês Marc Bloch (1886-1944), “a 
incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado” (BLOCH, 
2001, p. 65). Acreditamos, assim como Bloch, que são as problemáticas do tempo 
presente que atribuem sentido ao estudo da História, tanto na academia quanto em 
sala de aula. Desse modo, os conteúdos disciplinares tornam-se mais significativos, já 
que estabelecem uma “relação necessária com o mundo cultural do aluno” (BEZER-
RA, 2008, p. 41).

Além disso, a comparação entre o passado e o presente favorece o desenvolvimento 
das noções de permanência, ruptura, continuidade e mudança. Essas categorias históri-
cas contribuem para o reconhecimento de alguns elementos do passado na realidade dos 
alunos, ajudando-os a identificar a participação de sujeitos e estruturas sociais, econômi-
cas e políticas na dinâmica da vida atual. Assim, gradualmente, os educandos adquirem 
condições para analisar e criticar a sua realidade. 

Procuramos estabelecer relações entre o passado e o presente em diversos momentos 
ao longo da coleção: nas aberturas de unidade e capítulo, na seção Passado presente, 
nas Atividades e na seção Fechando a unidade. No texto de abertura da unidade 1, do 
volume do 6o ano, por exemplo, para refletir sobre tecnologia, partimos da realidade dos 
alunos, daquilo que lhes é mais próximo; a mesma estratégia é usada no texto de abertura 
do capítulo 3, também do volume do 6o ano, que aborda o tema da escrita nas sociedades 
contemporâneas, para depois tratar do desenvolvimento da escrita em outros períodos da 
história da humanidade.

Também utilizamos a relação entre o passado e o presente para trabalhar questões 
contemporâneas complexas, como intolerância, consumismo, violência etc., e para abordar 
os temas transversais, como meio ambiente, ética, pluralidade cultural, saúde, Educação 
sexual e trabalho. Esses assuntos estão presentes de diversas maneiras na coleção, desde os 
eixos conceituais das unidades até o texto central dos capítulos, boxes, seções e atividades.

Outro importante aspecto do mundo contemporâneo destacado por meio da re-
lação presente e passado é o da diversidade cultural. Utilizamos, para isso, diferentes 
estratégias, enfatizamos e valorizamos a convivência das múltiplas culturas entre si. 

A literatura de cordel é uma importante 
manifestação da cultura popular brasileira, espe-
cialmente a nordestina. São característicos desse 
tipo de produção literária os versos de poetas 
populares, geralmente ritmados, que são impres-
sos em folhetos de papel barato e pendurados 
em fios de cordel. 

O primeiro cordel foi escrito em 1980 pelo 
poeta e gravurista baiano Minelvino Francisco 
Silva (1926-1998). O segundo cordel foi escrito 
por Manuel Pedro das Dores Bombinho, tropeiro 
que lutou contra as forças de Canudos em 1897. 
Leia os dois trechos de cordel e depois responda 
ao que se pede.

Antônio Conselheiro e a Guerra de Canudos
[...]
Aconselhava às pessoas
Seguirem Deus verdadeiro.
Pelos conselhos que dava,
Como um fiel mensageiro,
Ficou cognominado
Por Antônio Conselheiro. [...]
Com o tempo, pouco a pouco,
Milhares de sofredores
Em busca de seus conselhos
Tornaram-se seguidores
Sinceros, obedientes,
Verdadeiros servidores.
Todos juntos construíram
Igrejas e mais igrejas.
Embora com sacrifícios,
Trabalhos, duras pelejas,
Os templos foram fincados
Pelas zonas sertanejas.

Assim seguiu Conselheiro,
Dando conselhos, pregando
A seu modo a sua fé,
Às vezes profetizando –
Numa estrada perigosa,
Sem enxergar, foi entrando.
Vendo aquela multidão
Cercá-lo com otimismo,
Cegou-se pela ambição – 
Não viu de frente o abismo,
Que já se abria a seus pés,
Na boca do fanatismo.
Embora continuasse
Dizendo as suas verdades,
Entendeu de criticar
Algumas autoridades,
Contrariando a política
Daquelas capacidades [...].

SILVA, Minelvino Francisco. Antônio Conselheiro e a Guerra de Canudos. São Paulo: Luzeiro, 1980. p. 32.

  Capa do folheto de cordel 
Antônio Conselheiro e a 
Guerra de Canudos (1980), 
de Minelvino Francisco Silva. ED
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 1. Os dois textos abordam a figura de Antônio Conselheiro, mas de formas bastante 
distintas. Compare os poemas e explique como cada um deles descreve o líder da 
comunidade de Canudos.

 2. Ambos os poemas demonstram a importância do messianismo para compreender 
o sucesso de Antônio Conselheiro. Assinale os trechos nos quais essa importância 
fica clara.

 3. O autor do primeiro texto demonstra desacordo com os rumos tomados por Antônio 
Conselheiro. Qual é a crítica que ele faz ao caminho seguido pelo líder religioso?

 4. Os dois documentos apresentam visões opostas sobre Antônio Conselheiro. Isso é 
muito comum em nosso dia a dia, por exemplo, quando ouvimos opiniões distintas 
a respeito de um candidato político ou versões diferentes de um fato. Como você 
elabora sua opinião quando se depara com informações divergentes? Você tem o 
hábito de avaliar os dois lados ou age por impulso? E depois de adotar uma opinião, 
você costuma estar aberto a mudar de ideia?

Cognominado: apelidado.
Peleja: luta com ou sem armas. 
Prédica: sermão.

Canudos, história em versos
[...]
Um fanático sem crença nem fé
Tratou de resistência fazer.
Para isso usou da palavra
Invocando de Deus o perdão
Fazendo-se fervoroso devoto
Com o fim de alarmar o sertão.
Manhoso, malvado era ele
Com capa de santo enganava
Ao bom povo d’aquele sertão
Com doçura a eles falava.
Antônio nome de santo
Que o povo todo iludia
Com prédicas falando em Deus
O povo crente afluía.

BOMBINHO, Manuel Pedro das Dores. Canudos, história 
em versos. São Paulo: Hedra/Imprensa Oficial do Estado de 
São Paulo/Universidade Federal de São Carlos, 2002. p. 22.
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Um exemplo é o texto de abertura do livro (Apresentação) e o trabalho feito na unidade 
4, do volume do 6o ano; na unidade 2, do volume do 7o ano, entre outros. Acreditamos 
que o reconhecimento e o respeito às diferenças físicas, étnicas, de gênero ou de orien-
tação sexual também contribuem para combater formas de violência e intolerância na 
escola, como o bullying. 

Nesta obra, procuramos reafirmar que nosso papel como autores e educadores é 
disseminar na sociedade a tolerância, o respeito pela diversidade e o apreço pelo outro, 
a fim de contribuir para a construção de uma sociedade mais democrática e solidária.

O ENSINO DE HISTÓRIA E OS CONHECIMENTOS PRÉVIOS
O biólogo, psicólogo e filósofo suíço Jean Piaget (1896-1980) foi um dos pionei-

ros a estudar o desenvolvimento cognitivo e intelectual das crianças e o processo de 
aquisição de aprendizado. Em seus estudos, demonstrou que as crianças não nascem 
como invólucros vazios, nas quais o conhecimento é depositado e aprendido tal e 
qual foi transmitido. Segundo o estudioso, o crescimento biológico – responsável 
pela complexificação do sistema nervoso – e a exposição a determinados estímulos e 
interações seriam fatores importantes no processo de desenvolvimento das crianças.

Embora o foco das pesquisas de Piaget não fosse a educação formal, elas servi-
ram de base para que outros estudiosos entendessem que o caminho para a constru-
ção de um novo conhecimento é aquilo que o aluno já sabe.

Amparado nas pesquisas de Piaget, David Ausubel (1918-2008), psicólogo da 
área educacional, foi um dos primeiros a usar o termo “conhecimento prévio”. Para 
ele, o conjunto de saberes que uma criança traz é extremamente importante para a 
elaboração de novos conhecimentos: “o fator isolado mais importante que influen-
cia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. Averigue isso e ensine-o de 
acordo.” (AUSUBEL apud MOREIRA, 2016, p. 6). Mas não se trata simplesmente de 
“sondar” o conhecimento do aluno; é preciso realmente utilizar esse conhecimento 
que ele tem para planejar a abordagem do conteúdo, atingir objetivos maiores, in-
tervir no processo de ensino-aprendizagem e buscar novas estratégias de interação 
entre os alunos e os assuntos apresentados.

Utilizamos como um dos referenciais teóricos sobre a importância do conhecimento 
prévio nas aulas de História as ideias da historiadora Regina Célia Alegro (2008, p. 22-23):

A História alimenta-se da memória e da reconstrução do passado. Essas elaborações ocorrem como 
experiências individuais e coletivas que determinam a identidade dos envolvidos e permitem compreender 
o mundo e nele atuar. Os conteúdos da História são expressos por meio de narrativas que não se reduzem 
a meros discursos, mas efetivam-se como “práticas” que constroem e reconstroem objetos explicitando os 
seus significados. 

Assim, para o ensino de História, mais do que para qualquer outra disciplina ensinada na escola bási-
ca, é necessário considerar os “diferentes discursos”, os diferentes conteúdos que circulam na sala de aula. 
Para além do conhecimento veiculado no livro didático, na fala do professor, na tradição oral e nos meios de 
comunicação de massa, é possível reconhecer, também, o conhecimento elaborado pelo aprendiz. E mais: 
como estabelece a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel e colaboradores, pode-se facilitar o pro-
cesso de aprendizagem ao organizar-se o ensino – de História – a partir do conhecimento prévio manifesto 
pelos estudantes. 

O que o aluno já sabe, o conhecimento prévio (conceitos, proposições, princípios, fatos, ideias, imagens, 
símbolos), é fundamental para a teoria da aprendizagem significativa, uma vez que constitui-se como deter-
minante do processo de aprendizagem [...]. 
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É importante que o professor busque identificar e analisar as relações estabelecidas pe-
los alunos entre os saberes que já adquiriram e os novos saberes, com o objetivo de planejar 
as intervenções adequadas. Para contribuir com esse trabalho, uma das estratégias utiliza-
das na coleção são as aberturas de unidade. Nelas, a seção Começo de conversa propõe 
algumas questões disparadoras que buscam mobilizar os conhecimentos dos alunos pro-
venientes de seu cotidiano e de seu universo cultural. Também ajuda nesse processo o pró-
prio texto de abertura da unidade, uma vez que a abordagem é bastante compreensível e 
adequada à faixa etária, sempre com exemplos para facilitar o entendimento do conteúdo.

Além disso, nas atividades propostas nas seções Hora de refletir e Fechando a unida-
de  os alunos podem integrar as novas ideias e conceitos trabalhados ao longo das unidades 
aos seus conhecimentos anteriores, buscando assim sistematizar novas informações.

Nas orientações específicas deste Manual, o professor também encontrará contribui-
ções para promover uma aprendizagem baseada na interação entre os saberes prévios 
dos alunos e os novos saberes aprendidos na escola.

A ORGANIZAÇÃO DA OBRA
A coleção é composta de quatro volumes, destinados ao 6o ano, 7o ano, 8o ano e 9o 

ano do Ensino Fundamental. Cada volume organiza-se em quatro Unidades conceituais, 
dedicadas a um ou mais conceitos-chave, que são trabalhados em um conjunto de capí-
tulos. Os capítulos desenvolvem de maneira integrada o trabalho com o conceito-chave 
da unidade e a história cronológica.

A distribuição dos conceitos por volume é a seguinte:
• 6 o ano: tecnologia; civilizações; política; diversidade.
• 7 o ano: território e governo; tolerância; trabalho; deslocamentos populacionais.
• 8 o ano: igualdade; liberdade; nação e nacionalismo; terra e meio ambiente. 
• 9 o ano: cidadania; violência; meios de comunicação; equidade.
As unidades conceituais, como já explicamos, articulam os assuntos tratados nos 

capítulos e auxiliam o professor a fazer recortes dos conteúdos apresentados, a fim de 
torná-los mais significativos para os alunos.

O texto de abertura das unidades tem a função, entre outras, de vincular o conceito 
da unidade a aspectos do universo da cultura dos alunos, para que se possa atribuir sen-
tido ao que será abordado e construir um conhecimento escolar significativo.

A ESTRUTURA DAS UNIDADES CONCEITUAIS
Cada unidade inicia-se com um texto e imagens de 

abertura, que, em seu conjunto, introduzem o conceito a 
ser estudado. O texto e a imagem constituem estratégias 
de antecipação, de sensibilização e de problematização do 
eixo conceitual adotado. 

Faz parte desse escopo a seção Começo de conver-
sa, um conjunto de questões que relacionam o conceito a 
ser estudado com a realidade do aluno. As questões par-
tem de situações do cotidiano ou do mundo contempo-
râneo, nas quais os alunos podem verificar a presença do 
conceito apresentado e, com isso, discutir algumas carac-
terísticas dessas situações. Dessa maneira, evidenciam-se 
os conhecimentos prévios sobre o conceito abordado.

1 Técnicas e 
tecnologias

UNIDADE

  O princípio da equidade 
reconhece as diferenças 
entre os seres humanos 
como fator fundamental e 
prevê que recursos jurídicos 
e sociais, por exemplo, 
possam ser utilizados para 
se garantir que a justiça 
realmente se cumpra, 
alcançando, assim, a 
igualdade de direitos.

44 Equidade

Imagine a seguinte situação: diversas pessoas estão no pronto-socorro 
de um hospital esperando para serem atendidas e chega um acidentado 
em situação grave, correndo risco de óbito. Quem você acha que deve 
ser atendido primeiro: as pessoas que já estavam aguardando na fila ou 
o paciente em estado grave que chegou depois de todos? Provavelmente, 
você há de concordar que a prioridade deve ser de quem está em situação 
mais grave, não é mesmo? 

UNIDADE

Em busca do que é justo

  O princípio da equidade 
reconhece as diferenças 
entre os seres humanos 
como fator fundamental e 
prevê que recursos jurídicos 
e sociais, por exemplo, 
possam ser utilizados para 
se garantir que a justiça 

o paciente em estado grave que chegou depois de todos? Provavelmente, 
você há de concordar que a prioridade deve ser de quem está em situação 
mais grave, não é mesmo? 
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Você pode não saber o nome, mas casos como esse, em que existe a adaptação de uma lei 
ou regra visando deixar a situação mais justa, chamamos de equidade. 

Uma das primeiras referências a essa palavra vem da Grécia antiga. Foi o filósofo Aristóteles 
(384 a.C.-322 a.C.) quem afirmou que equidade seria a principal virtude do ser humano, uma vez 
que estaria relacionada às práticas de ações justas para com o próximo. 

Muitos confundem equidade com igualdade, mas os conceitos são diferentes. A igualdade 
pressupõe tratamento igual para todos, independentemente de gênero, grupo étnico, idade etc. 
Se o paciente do exemplo da página anterior tivesse de esperar na fila, teríamos um exemplo de 
igualdade, uma vez que ele deveria, a exemplo dos demais, esperar sua vez para ser atendido.

Atualmente, em diversas sociedades, existem leis que garantem igualdade jurídica de gênero, 
grupos socias etc. No entanto, as práticas cotidianas mostram que isso não é suficiente. É preciso buscar 
a equidade para se resolver os muitos problemas decorrentes das desigualdades no mundo e no Brasil. 

Nesta unidade, veremos o quanto há para se avançar no mundo em termos equidade. 
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começo de CONVERSA
 1. Reflita sobre os diversos problemas da nossa sociedade. 

Em que situações você acha que é preciso aplicar o princí-
pio da equidade? De que maneira isso poderia ser feito?

 2. Em que situações de nossa sociedade você acha que 
existe equidade? 

Resposta pessoal.

2. Resposta pessoal. O aluno pode citar exemplos de diferentes ações afirmativas que esta-
beleceram leis de acesso a negros, indígenas e estudantes da rede pública às universidades 
públicas ou o acesso de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, por exemplo. 179
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Essa estrutura permite, ainda, uma primeira aproximação aos conteúdos dos capítu-
los e a sistematização dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o conceito a ser estu-
dado. Vale lembrar que as perguntas que oferecemos podem ser alteradas e ampliadas 
pelo professor de acordo com a realidade da turma ou com as discussões do momento 
na mídia ou na escola.

As unidades são encerradas por atividades, organizadas na seção Fechando a uni-
dade, na qual, por meio da leitura e interpretação de documentos contemporâneos, pro-
pomos aos alunos que emitam suas opiniões e elaborem, de forma mais sistematizada, 
suas ideias a respeito do conceito trabalhado, indo além do que foi discutido inicialmente. 
Desse modo, requer-se dos alunos que sintetizem, com base em discussões centradas 
no presente, as principais questões conceituais da unidade. Essas atividades possibilitam 
ainda que o professor avalie a apreensão dos conteúdos, o grau de apropriação e o tipo 
de elaboração feitos pela turma em relação aos conceitos estudados.

Quase todos os fechamentos de unidade contam ainda com uma atividade que re-
laciona o conceito trabalhado à produção de tecnologia pelos alunos ou à  inclusão, 
ambos com ícone de destaque. No caso da tecnologia, as propostas apresentadas visam 
contribuir para o letramento digital, que envolve não apenas o domínio técnico de algu-
mas ferramentas tecnológicas, mas também o uso crítico desses dispositivos, de modo 
a formar cidadãos que se relacionem com a tecnologia de maneira ativa, criativa e cons-
ciente. (MOREIRA; NASCIMENTO, 2012) 

Em relação à inclusão, acreditamos que em uma sociedade democrática a escola deve 
respeitar e valorizar a diversidade, de modo a garantir a todos, inclusive às pessoas com 
deficiência, condições para que alcancem a cidadania plena. Assim, procuramos desen-
volver algumas atividades que visam trazer a reflexão desse tema para a sala de aula, com 
o objetivo de mobilizar alunos e comunidade escolar para a superação de preconceitos e 
a valorização das diferenças. 

A ESTRUTURA DOS CAPÍTULOS
A preocupação de formar alunos com domínio de múltiplas habilidades e competên-

cias levou à criação de seções e atividades com propostas variadas, como pesquisa, traba-
lho em grupo, leitura de imagens e de textos escritos, expressão oral ou escrita, entre 
outras possibilidades. Assim, cada capítulo apresenta um conjunto de estratégias e recur-
sos variados como detalhamos a seguir. 

Aberturas de capítulo
Como as aberturas de unidade, as aberturas de capí-

tulo problematizam o conteúdo que será estudado, rela-
cionando-o a algum fato ou acontecimento da atualidade. 
Assumem também as funções de mobilizar e sistematizar 
o conhecimento prévio dos alunos, bem como motivá-los 
para o estudo. Assim, tornam o tema significativo, levan-
do o aluno a identificar diferenças e semelhanças, mudan-
ças e permanências no presente e no passado. 

São compostas de textos e imagens variadas, que po-
dem ser fotografias, quadros, ilustrações, mapas etc.

Texto principal
Compreendemos como texto principal aquele que desenvolve o assunto central do 

qual deriva todo o restante do material, desde a abertura até a seção de atividades, no 
encerramento do capítulo. 

A República 
oligárquica

C
A
P
ÍT

ULO

A República A República 
oligárquicaoligárquica

P
ÍT

ULO 2

Objetivos de aprendizagem
• Identificar as permanências 

e rupturas econômicas, 
políticas, sociais e culturais no 
Brasil no início da República.

• Refletir sobre o conceito 
de cidadania nos primeiros 
tempos republicanos e na 
atualidade. 

O hino nacional e a bandeira são símbolos importantes de uma nação. 
Eles representam o país em eventos internacionais e contribuem para nutrir 
sentimentos de identidade entre as pessoas que dele fazem parte.

Mas as bandeiras e os hinos não são os únicos símbolos de um país. 
Existem muitos outros, como monumentos, pinturas, canções, livros, histó-
rias, heróis, times de futebol, entre outros. Nenhum símbolo, porém, dura 
para sempre. Uma transformação social ou uma mudança na forma de 
governo podem provocar a criação de novos símbolos para representar a 
ruptura com o passado e até mesmo a ressignificação de símbolos antigos.

No caso do Brasil, isso fica muito claro ao analisarmos 
a passagem da Monarquia para a República, em 1889. 
Com a implantação da forma republicana de governo, um 
forte movimento de elaboração de novos símbolos nacio-
nais veio à tona. Uma das expressões disso foi a criação 
de uma nova bandeira para o Brasil. 

Neste capítulo, estudaremos as mudanças ocorridas 
com a ruptura de 1889, mas também veremos que muita 
coisa permaneceu inalterada na sociedade, apesar da subs-
tituição da Monarquia pela forma republicana de governo. 

REINALDO CODDOU H./GETTY IMAGES

  Jogadores da seleção 
brasileira de futebol 
cantam o Hino Nacional 
antes da partida contra 
a seleção da Costa Rica, 
pela copa do Mundo 
de Futebol da FIFA, 
em São Petersburgo, 
Rússia, 2018.
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 O nascimento da República 
A imagem abaixo é uma reprodução da tela intitulada A pátria, pintada pelo artista flu-

minense Pedro Bruno em 1919. Ou seja, a pintura foi feita trinta anos depois da Proclamação 
da República, ocorrida em 1889. O quadro representa um grupo de mulheres que costura uma 
grande bandeira. Também foram representadas algumas crianças.

Alegoria: obra de 
pintura ou escultura 
que representa uma 
ideia abstrata por 
meio de formas ou 
figuras. Nesse caso, a 
costura da bandeira 
representa a criação 
de um novo país.

  A Pátria (1919), 
óleo sobre tela, 
de Pedro Bruno, 
representando o 
nascimento de uma 
nova nação após 
a Proclamação da 
República. O quadro 
está exposto no 
Salão Ministerial do 
Museu da República, 
no Palácio do Catete, 
Rio de Janeiro (RJ).

  Detalhe da tela A Pátria, 
representando as filhas do 
militar Benjamin Constant.

Em primeiro lugar, vamos analisar os personagens da 
cena. Quem são eles? Por que foram escolhidos? 

Esses personagens representam a esposa e as filhas de 
Benjamin Constant, militar que teve papel destacado no pro-
cesso de Proclamação da República.

1
1
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A escolha desses personagens está diretamente rela-
cionada ao tema do quadro. Já a confecção da bandeira 
é, na verdade, uma alegoria do nascimento da nova 
nação. Ela representa uma República sendo construída 
cheia de otimismo. A imagem de crianças, entre elas um 
bebê coberto pela bandeira, reforça esse sentimento de 
esperança em relação ao futuro do Brasil.
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Nesse texto, assim como nos demais, tomamos o cuidado de utilizar sempre uma 
linguagem clara e adequada à faixa etária dos alunos. Organizamos o conteúdo de acor-
do com os princípios conhecidos no universo de livros didáticos, como a ordem cronoló-
gica, mas, conforme já exposto, mantivemos um permanente diálogo com outras tempo-
ralidades. Os diálogos concretizam-se, sobretudo, por meio de boxes, atividades e ima-
gens, que buscam entrelaçar as múltiplas esferas das sociedades, como a política, a eco-
nomia, o cotidiano e a produção cultural.

O fio condutor de alguns capítulos é a imagem condutora, por meio da qual 
apresentamos elementos da organização e do modo de viver, pensar e sentir das 
sociedades abordadas. Ao final da leitura de um capítulo, o aluno deve ser capaz 

de entender a importância do assunto ou do processo 
apresentado e adquirir novos conceitos e desenvolvido 
sua própria visão sobre a realidade.

O texto central, sempre que possível, estabele-
ce relações entre a História e outras áreas do saber, 
principalmente por meio de questões relacionadas 
à pluralidade cultural, à formação cidadã, ao meio 
ambiente e à saúde. Com esse tipo de abordagem, 
acreditamos que, gradualmente, o aluno pode com-
preender que, embora cada área do saber tenha sua 
especificidade, o conhecimento de forma alguma é 
algo compartimentado. 

Boxes e seções
Ao lado do texto principal, apresentamos boxes e seções que têm a função de 

facilitar, para o aluno, a distinção entre conceitos e informações principais e comple-
mentares. 

Boxes e seções desenvolvem tópicos, temas ou conceitos identificados em seu pró-
prio título: 

• Para saber mais: boxe que aprofunda algum aspecto do texto principal.

• Passado presente: seção que acentua a relação de temas do presente com 
temas do passado e destaca permanências e rupturas históricas em temas como 
o papel da mulher em sociedades do passado e na sociedade contemporânea. 
Assim, ressalta a diversidade dos sujeitos que fazem a história.

• Olho vivo: seção que propõe a leitura e a análise 
de imagens, com explicação dos detalhes. Mostra, 
por exemplo, o caráter ideológico da produção de 
obras imagéticas – como uma imagem aparentemen-
te “neutra” pode ter sido produzida com o objetivo 
de transmitir valores, ideologias, convencer pessoas 
ou  consolidar estereótipos. Em geral, esse modelo 
de trabalho com recursos visuais: 

 � promove o exercício de observação e descrição 
minuciosa da imagem, além de desenvolver a 
identificação de personagens, objetos, cenário, 
iluminação, planos, enquadramento, entre ou-
tros elementos; 

 A política dos governadores
Durante o governo de Campos Salles (1898-1902) 

foi estabelecida a Política dos Governadores. Com esse 
acordo, os governos estaduais se comprometiam a 
apoiar o Governo Federal por meio de seus deputados 
e senadores no Congresso Nacional. Comprometiam-se 
também a assegurar que apenas candidatos favoráveis 
ao governo central fossem eleitos.

Em troca, o Governo Federal assumia o compro-
misso de apoiar os grupos dominantes nos estados e 
respeitar sua autonomia e a dos municípios, controla-
dos pelos coronéis.

Essas práticas dificultavam enormemente a atuação 
de forças de oposição e afastavam ainda mais a população 
das decisões políticas. Os grandes proprietários e outros 
grupos economicamente importantes dos estados de São 
Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Bahia e Pernambuco foram os que mais se beneficiaram 
com o controle oligárquico da vida política.

O comando da República por uma pequena elite 
nacional foi garantido por meio da exclusão de grande 
parte da população das decisões políticas. Além disso, quando movimentos populares ameaça-
ram sua hegemonia, as elites não hesitaram em usar a força militar para manterem-se no poder.

 Guerra no campo
Nos primeiros tempos republicanos, ocorreram diversas revoltas populares que ameaçaram 

a estabilidade dos grupos oligárquicos no poder. Suas motivações eram variadas, mas certas 
características eram comuns a todas elas: a pobreza e a marginalização da população.

Havia grandes desigualdades sociais nas áreas rurais nesse período. Um pequeno grupo de 
grandes proprietários era dono da maior parte das terras, enquanto a maioria da população rural 
tinha pouca ou nenhuma terra. Essa era uma herança antiga, que remetia aos tempos coloniais 
e do Império. As mudanças verificadas com a passagem da Monarquia para a República não 
alteraram essa situação. 

Além disso, o controle dos coronéis, a concentração das terras nas mãos de poucos e a 
dificuldade de encontrar trabalho provocavam miséria e insatisfação. A fome era comum em 
muitas regiões do país. 

A religiosidade popular desempenhou papel de grande importância nos movimentos de 
contestação e de revolta da população rural. As dificuldades e a fome estimulavam o apelo à 

  Charge publicada na Revista 
Illustrada, de agosto de 1898 
satiriza Campos Sales e Prudente 
de Morais conversando sobre 
assuntos variados, como viagens, 
manifestações e condições 
sanitárias; menos sobre a política 
do país.
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ajuda divina. Assim, quando surgia nessas regiões alguém que se dizia “santo” ou “milagreiro”, 
milhares de pessoas desesperadas e esquecidas pelo governo começavam a segui-lo. Esse tipo de 
movimento é conhecido como messianismo. 

Movimentos messiânicos ocorreram no Brasil em diversas épocas e lugares. Os mais conhe-
cidos são o de Canudos e o do Contestado. 

  Seção de metralhadoras da Coluna Leste na Guerra do 
Contestado, em Santa Catarina, 1915.

Messianismo: crença na 
vinda de um salvador, um 
messias, enviado por Deus 
para libertar da miséria e do 
sofrimento um povo ou um 
grupo social oprimido.

 Canudos e Contestado
Canudos foi uma comunidade criada no interior da Bahia, por volta de 1893, sob a liderança 

de Antônio Conselheiro, homem considerado santo por seus seguidores. Já o movimento do 
Contestado (1912-1916) ocorreu em uma região entre os estados do Paraná e de Santa Catarina, 
e foi liderado inicialmente pelo monge José Maria.

Ambas as comunidades começaram a 
atrair pessoas de muitas regiões, na maioria 
pobres, e isso ameaçava o controle polí-
tico dos coronéis locais. Convocadas pelo 
governo, as Forças Armadas foram mobi-
lizadas para sufocar os dois movimentos. 
Em Canudos, para onde foram enviados 8 
mil soldados do Exército, o conflito trans-
formou-se numa verdadeira guerra. Após 
muito resistirem, cerca de 30 mil sertanejos 
foram mortos até 1897, quando Canudos foi 
totalmente destruída. Já no movimento do 
Contestado, as forças do governo mataram 
mais de 20 mil pessoas, incluindo mulheres, 
crianças e idosos.

ACERVO ICONOGRAPHIA
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  Expedições científicas de 
Universidades do Sudeste 
visitam propriedades rurais 
no Ceará, em 1912.
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olho vivo

 O baile da Ilha Fiscal

O governo imperial promoveu, na noite de 9 de novembro de 1889, um grande 
baile nos salões do palácio da Ilha Fiscal, na entrada da baía de Guanabara, no Rio de 
Janeiro. Oficialmente, o baile tinha como pretexto homenagear os oficiais do cruzador 
chileno Almirante Cochrane, que havia aportado em terras brasileiras. Contudo, o que 
de fato o governo pretendia era celebrar as bodas de prata – ou seja, os 25 anos de 
casamento – da princesa Isabel com o conde d’Eu.

A ocasião também objetivava fortalecer os representantes da monarquia, 
que se encontravam isolados da sociedade. Mal sabiam os convidados que a 
República seria proclamada seis dias depois.

  O último baile da Ilha Fiscal, também conhecido como 
A ilusão do Terceiro Reinado, óleo sobre tela de Francisco 
Aurélio de Figueiredo e Melo, 1905. 

1    Os convidados foram 
transportados em barcaças 
desde o Cais Pharoux, na 
atual praça XV de Novembro, 
na cidade do Rio de Janeiro, 
até a ilha. Os barcos estavam 
decorados com luxuosos 
tapetes e com bandeiras 
brasileiras e chilenas.

2    O palacete da Ilha Fiscal 
havia sido inaugurado por 
D. Pedro II em abril de 1889, 
com o objetivo de controlar 
as mercadorias vindas de 
outros países em navios 
que aportavam na baía de 
Guanabara.

3    Na frente da entrada 
principal, estão retratados 
D. Pedro II, sua esposa, dona 
Tereza Cristina, a princesa 
Isabel e seu marido, o 
conde d’Eu.

4    Com o braço esquerdo 
esticado, o visconde de Ouro 
Preto, então presidente 
do Conselho de Ministros 
e idealizador do baile, faz 
um discurso para a família 
imperial e os homenageados 
da noite.
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Calcula-se que, além dos trezentos tripulantes do navio chileno, aproximadamente 4 500 
convidados compareceram. Os gastos com o evento foram enormes e custaram aos cofres públicos 
quase 10% do total previsto para ser destinado à província do Rio de Janeiro em 1890. 

Em 1905, o artista Aurélio de Figueiredo (1856-1916) pintou a tela O último baile da Ilha 
Fiscal, também conhecida como A ilusão do Terceiro Reinado. Mais do que mostrar o luxo e 
a grandeza do acontecimento, a obra é uma alegoria do delicado momento pelo qual passava o 
país: a transição do Império para a República.

Fontes: CARMO, Mikelane Almeida do; PÁSCOA, Luciane Viana Barros. Artes Plásticas em Manaus nos séculos XIX 
e XX: reflexões sobre o quadro O último baile da Ilha Fiscal de Aurélio Figueiredo. Revista Aboré. Manaus: 

Universidade, n. 2, 2006. Disponível em: <http://tinyurl.com/l9qnm5s>. Acesso em: out. 2018. EULALIO, Alexandre. 
De um capítulo do Esaú e Jacó, ao painel d’O último baile. Revista Discurso. São Paulo: Polis, n. 14, 1983.  

Disponível em: <https://tinyurl.com/y7f6eb5y>. Acesso em: out. 2018.

5    No final do século XIX, as pessoas da alta sociedade 
se vestiam a rigor para festas e comemorações. As 
mulheres costumavam usar vestidos decotados e 
feitos com muito tecido. Como penteado, adotavam 
o coque. Os homens vestiam fraques e gravatas-
-borboleta, além de usar barba e bigode que, à 
época, eram um símbolo de elegância e nobreza.

6    Lâmpadas elétricas, alimentadas por um gerador, 
iluminavam o baile. O uso da eletricidade era sinal 
dos avanços do país na época.
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7    A festa, propriamente dita, é 
representada na metade inferior 
do quadro.

8    No alto da pintura, em tons 
claros, entre bispos e frades, a 
princesa Isabel é coroada. Na 
sua frente, o papa abençoa a 
cerimônia. Com o advento da 
república, a monarquia deixou 
de existir e a coroação de Isabel, 
como rainha sucessora de D. 
Pedro II, nunca aconteceu. Por 
isso, essa alegoria não está na 
parte principal, que representa o 
período republicano.

9    Repare na luminosidade do céu. 
Aurélio Figueiredo representou 
o final da festa, já ao amanhecer. 
Essa passagem da noite para o 
dia tem uma conotação especial: 
simboliza o fim da monarquia 
(noite) e o início da república 
(dia).

10    Ao amanhecer, surge entre as 
nuvens a alegoria da república, 
que tem o barrete frígio na 
cabeça. Ao seu lado estão 
alguns chefes republicanos 
e comandantes militares dos 
batalhões que se rebelaram em 
15 de novembro de 1889.

11    Aqui vemos representado o 
Pão de Açúcar. Em 1912, seria 
inaugurado um teleférico que 
o ligaria ao morro da Urca: o 
mundialmente famoso bondinho 
do Pão de Açúcar.
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 � apresenta uma pesquisa sobre a obra, com informações sobre o autor, característi-
cas da produção (técnicas e material usado), do consumo e da preservação, ajudan-
do os alunos a compreender melhor a imagem e inseri-la em seu contexto histórico; 

 � mostra uma interpretação do objeto analisado, considerando seu valor como tes-
temunho de uma época. 

 � incentiva os alunos a emitir comentários e expressar suas opiniões.

Essa seção evidencia como as imagens são resultado de seu tempo, sendo condicio-
nadas tanto à evolução técnica e científica das sociedades que as produziram como aos 
propósitos dos seus autores, entre outros elementos determinantes do seu contexto his-
tórico de produção.

• Raio X: a seção tem por objetivo desenvolver no 
aluno a percepção do modo como o historiador 
procura obter informações a respeito do passado, 
questionando evidências históricas. Com as per-
guntas apresentadas nessa seção, o aluno poderá 
refletir sobre os diferentes questionamentos possí-
veis diante de um documento histórico e perceber, 
inclusive, que, para muitas perguntas, podem não 
existir respostas. Esperamos que, dessa maneira, o 
aluno possa construir um tipo de pensamento re-
flexivo sobre as evidências históricas, além, é claro, 
de desenvolver uma postura crítica sobre as produ-
ções materiais do nosso presente.

• Esquema-resumo: aparece ao final de todos os 
capítulos, antes da seção Atividades, e traz uma 
síntese esquemática dos conteúdos trabalhados. 
Sua proposta é organizar visualmente as principais 
ideias desenvolvidas no capítulo, de modo a fun-
cionar como uma ferramenta que possibilite a rápi-
da retomada e revisão do que foi discutido ante-
riormente. Com isso, espera-se auxiliar o aluno a 
refletir sobre os conteúdos históricos e fornecer a 
ele um recurso adicional de estudo e organização 
das ideias do capítulo. Além disso, a seção é acom-
panhada por uma atividade.

• Glossário: situado na lateral do texto principal, apre-
senta a definição de palavras e conceitos mais difí-
ceis, que aparecem em destaque no texto principal.

• Enquanto isso...: presente no final de alguns capítu-
los, a seção trabalha a simultaneidade, com assuntos 
que normalmente não constam do texto principal do 
capítulo. Nessa seção, abordamos povos, processos, 
invenções e descobertas em geral excluídos do coti-
diano escolar, mas nem por isso menos importantes. 
Oferecemos, assim, elementos para o professor tra-
balhar a percepção de que não existe uma história 
linear e única para a humanidade.

raio X

 Espionagem soviética
Mas as disputas não pararam por aí. Ao mesmo tempo que investia em armas cada vez 

mais destrutivas, o governo soviético apoiava movimentos armados – em regiões da África e da 
Ásia – contrários ao domínio imperialista dos países capitalistas. Alguns desses movimentos eram 
claramente comunistas.

Em 1959, triunfou em Cuba, na região da América conhecida como Caribe, uma revolução lide-
rada por Fidel Castro. Nos anos seguintes, esse novo governo cubano se inclinou para o comunismo 
e passou a receber apoio econômico e militar do governo soviético.

Assim como os Estados Unidos, a União Soviética também criou uma agência destinada a 
promover operações secretas no exterior e a organizar serviços de espionagem. Tratava-se da KGB, 
sigla para Comitê para Segurança do Estado. A KGB também desempenhava diversas tarefas de 
espionagem interna, reprimindo e assassinando aqueles que não compactuassem com o regime. 
Esses espiões contavam com sofisticados equipamentos tecnológicos, como podemos ver na 
seção Raio X a seguir.

  Que objeto é esse?
Trata-se da Echo 8, uma câmera fotográ-

fica em miniatura escondida no interior de um 
isqueiro. Foi fabricada no Japão entre 1951 e 1956 
e utilizada pelos serviços de espionagem durante a 
Guerra Fria.

  Como era seu funcionamento?
Na lateral do isqueiro, atrás de uma pequena abertura, 

ficavam escondidas as lentes da câmera. Para tirar uma foto, 
bastava abrir a tampa e, ao acender o isqueiro, a câmera dis-
parava. Com um filme de 6 mm x 6 mm, que ficava no interior 
do isqueiro, era possível tirar até vinte fotos.

  O que essa evidência histórica nos diz acerca do desenvolvimento da tecnologia 
nesse período?

O exemplo nos permite constatar que a Guerra Fria influenciou a tecnologia da época, 
promovendo o desenvolvimento de equipamentos de espionagem que contribuíram para a manu-
tenção das rivalidades ideológicas do período.

, uma câmera fotográ-
fica em miniatura escondida no interior de um 
isqueiro. Foi fabricada no Japão entre 1951 e 1956 
e utilizada pelos serviços de espionagem durante a 

Como era seu funcionamento?
Na lateral do isqueiro, atrás de uma pequena abertura, 

ficavam escondidas as lentes da câmera. Para tirar uma foto, 
bastava abrir a tampa e, ao acender o isqueiro, a câmera dis-

 6 mm, que ficava no interior   Echo 8, câmera/isqueiro 
fabricada em 1951 por indústria 
japonesa.
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 Coexistência pacífica
Josef Stalin, o ditador que governava a União Soviética desde 1924, morreu em 1953. Seu 

sucessor, Nikita Kruschev, propôs então uma política de “coexistência pacífica” entre os blocos 
socialista e capitalista. Mas não era o fim da Guerra Fria nem do regime totalitário na União 
Soviética.

Em 1956, Kruschev denunciou os crimes cometidos durante o governo de Stalin, mas, 
enquanto isso, apertava o controle sobre os países comunistas do Leste Europeu. Assim, ainda 
em 1956, tanques soviéticos esmagaram de forma sangrenta uma rebelião na Hungria. Mais 
tarde, em 1968, tropas soviéticas ocuparam a Tchecoslováquia para impedir que ali florescesse 
uma experiência comunista mais democrática e independente. 

Esse controle soviético sobre os países comunistas do Leste Europeu produziu na Alemanha 
Oriental o Muro de Berlim, um dos maiores símbolos da Guerra Fria. 

Entre 1949 e 1961, cerca de 3,5 milhões de alemães orientais – um sexto da população do 
país – refugiaram-se na Alemanha Ocidental. Na zona alemã capitalista, vigorava uma forma 
democrática de governo, sob a qual as pessoas tinham liberdade de opinião e outros direitos. 
Além disso, a economia voltara a crescer com a ajuda do Plano Marshall. 

Com o objetivo de impedir as fugas de seu território, o governo soviético da Alemanha 
Oriental equipou toda a extensão da fronteira com a Alemanha Ocidental, especialmente na 
cidade de Berlim, onde ergueu 
cercas acompanhadas de torres 
de observação, redes eletrificadas 
com alarmes e outros mecanis-
mos antifuga. 

O Muro, como ficou conhe-
cido, dividiu a cidade de Berlim 
durante 28 anos. Mas sua simbo-
logia vai além da Guerra Fria. Ele 
representa também a intolerância 
a que pode chegar o ser humano. 
Mostra como a incapacidade de 
dialogar, respeitar as diferenças e 
encontrar saídas políticas para os 
problemas da sociedade pode nos 
impedir de viver em liberdade. 

  Um casal segura seus dois bebês 
para mostrar aos avós que estão 
do outro lado do muro, em 
Berlim Oriental. Antiga Berlim 
Ocidental, em 1961. BE
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atividade
• Com base nas informações do esquema-resumo, escreva no caderno um texto explicando 

de que maneira o contexto histórico da Europa no fim do século XIX e começo do XX 
ajuda a entender o início da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Russa.

–  Desigualdades sociais 
–  Instabilidade política e social
–  Nacionalismo 
–  Avanços tecnológicos, científicos e culturais

Crise econômica após a 
Primeira Guerra

1917: Entrada dos Estados Unidos na guerra

Bolcheviques no poder
–  Sovietes ("Paz, Pão e Terra")
–  Confisco de propriedades
–  Estatização de bancos e indústrias

–  Nova configuração do mapa da Europa
–  Criação da Liga das Nações
–  Penalização da Alemanha

1922: Criação da União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS)

–  Estado autoritário e burocrático 
(Josef Stalin)

esquema-resumo

A instabilidade política do período abriu caminho 
para o fortalecimento das tensões internacionais e 

Belle Époque: fim do século XIX e início do século XX na Europa

Primeira Guerra Mundial (1914-1918) 1917: Revolução Russa

Guerra civil (1918-1921)

Tensão internacional e “paz armada” Rússia (início do século XX)
–  Monarquia absolutista
–  Economia agrária
–  Desigualdade social
–  Movimentos de contestação

–  Tecnologia militar contra civis
–  Extrema violência
–  Longa duração
–  Participação das mulheres

–  Ruína da economia
–  Vitória bolchevique–  Vitória da Entente

–  Tratado de Versalhes

–  Guerra de movimento
–  Guerra de trincheiras

Tríplice Entente
–  França
–  Inglaterra
–  Rússia

Tríplice Aliança
–  Alemanha
–  Itália
–  Império Austro-Húngaro

Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa

formação de alianças. As tensões culminaram na eclosão da guerra. Na Rússia, essas tensões se acirravam com a grande 
desigualdade social e existência de um governo absolutista. Camponeses e operários se rebelaram e assumiram o poder.
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atividades

a) Por que a vida na Europa parecia próspera e feliz para as camadas alta e média da 
população?

b) Apesar do clima de felicidade em parte da sociedade, a Europa estava repleta de 
problemas sociais. Cite alguns deles.

 2. Observe a imagem condutora da página 66, um cartaz divulgado na Inglaterra na 
Primeira Guerra Mundial. A partir da análise da imagem, responda:
a) Qual foi a intenção do governo ao produzir esse cartaz?
b) Os cartazes foram muito utilizados pelos países envolvidos na guerra. Em sua opinião, 

por que esse recurso gráfico foi tão utilizado durante o conflito?

 3. Como a Primeira Guerra Mundial afetou o cotidiano das mulheres europeias?

 4. Compare os mapas das páginas 65 e 71 e escreva um resumo das principais medidas previstas no 
Tratado de Versalhes que resultaram em mudanças no mapa da Europa após o fim da guerra.

 5. Descreva como era a estrutura de poder no período anterior ao Revolução de 1917.

 6. Em 1917, os russos foram às ruas para exigir que o governo retirasse o país da guerra e ado-
tasse medidas favoráveis aos trabalhadores, como melhores salários e reforma agrária. Em 
um país democrático, ir às ruas e protestar é considerado um direito do cidadão. Na história 
do Brasil, em vários momentos os brasileiros também foram às ruas protestar por mudanças 
no país. Em grupo, discutam a seguinte questão: qual a importância da participação cidadã 
na luta por mudanças sociais, políticas e econômicas na sociedade em que vivemos?

 7. Neste capítulo, analisamos dois cartazes publicitários. Com base no que você viu e apren-
deu, elabore um cartaz publicitário com uma imagem e uma frase-síntese. Por meio 
dele, você deve convidar a população a se organizar para defender alguma mudança 
que seja importante para a comunidade onde você vive. 

A vida em alguns países da Europa parecia tão próspera e feliz para as camadas 
alta e média da população que esse período ficou conhecido como Belle Époque, expres-
são francesa que significa ‘Bela Época’. 

MINHA BIBLIOTECA
A Revolução Mexicana, de Mariza de Carvalho Soares. São Paulo: FTD, 2000. 
(Coleção Para conhecer melhor).
Uma reflexão sobre esse violento movimento de contestação que contou com 
grande participação popular, especialmente dos camponeses.
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 1. Leia o trecho a seguir, depois responda às questões.

para organizar as ideias

1. a) Foi um período de grandes avanços tecnológicos, científicos e no setor educacional, que 
favoreciam as classes médias e altas da Europa

1. b) A desigualdade social era muito grande, os salários dos trabalhadores 
rurais e urbanos eram baixos e as condições de trabalho, péssimas.
2. a) Mobilizar a população do país para participar do esforço da guerra, se 
envolvendo de alguma maneira no conflito.

2. b) Cartaz é um recurso gráfico capaz de transmitir mensagens fortes e claras por 
meio de imagens, permitindo que sua mensagem chegue a analfabetos e crianças.

3. As mulheres não só passaram a cuidar dos soldados 

4. O Império Austro-Húngaro se fragmentou em Áustria, Hungria e Tchecoslováquia. 
O Império Turco-Otomano, dando origem a Turquia. Outros territórios ficaram sob 

5. A Rússia era uma monarquia absolutista, governada por um czar cujo poder se amparava na força de uma 

6. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno reflita sobre a importância da participação dele 
em sua comunidade na busca por melhorias. Atividade propicia para trabalhar diferentes 
habilidades socioemocionais, como consciência, pensamento crítico, percepção social etc.

7. Resposta pessoal. A atividade permite ao aluno desenvolver um olhar crítico para o seu entorno, detectar 

domínio de países como França, Inglaterra e Arábia.

feridos como assumiram atividades no mercado de trabalho que eram exclusivas dos homens, como na fabricação 
de armamentos, no trabalho agrícola etc.

política secreta, de um exército sempre chamado para reprimir as manifestações populares, de uma nobreza rural 

que possuía boa parte das terras e da Igreja Ortodoxa muito dependente do governo.

problemas e propor soluções.

Interpretando documentos

hora de refletir
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 A Guerra Civil Espanhola
O século XIX foi um período conturbado na Espanha. Internamente, o país passava por dis-

putas entre grupos liberais e conservadores, os quais passaram a se revezar em meio ao sistema 
monárquico constitucional. Por outro lado, a derrota nas guerras Hispano-Americanas e as batalhas 
no Marrocos desgastaram a sociedade espanhola, que passou a se radicalizar.

Com o apoio do monarca Afonso XIII, instaurou-se no país uma ditadura de características 
militares, nacionalistas e clericais, a partir de 1923. Após a crise e queda do regime, o rei abdicou 
o trono e foi proclamada a República. A Espanha passou então por um processo de modernização, 
com abertura ao voto feminino.

Em 1931, as eleições para a Assembleia Constituinte tiveram vitorioso desempenho dos 
grupos de esquerda. No entanto, isso não estabilizou a situação política espanhola. Nos anos 
seguintes, a sociedade dividiu-se em dois grupos. Um deles era a Falange, partido de direita, com 
tendência fascista, apoiado pela Igreja e por grandes proprietários de terra, militares e empresários. 
O outro grupo era a Frente Popular, de esquerda, apoiada por setores democráticos republicanos, 
pelos trabalhadores e por parte da classe média.

Em 1936, sob o comando do general Francisco Franco (1892-1975), os falangistas deram 
um golpe de Estado. Os trabalhadores pegaram em armas para combatê-los. Era o começo da 
Guerra Civil Espanhola. 

Franco recebeu ajuda dos governos de Hitler e Mussolini, os quais buscavam testar táticas 
e aprimorar seu poderio bélico. A Frente Popular contou com a colaboração dos soviéticos e das 
Brigadas Internacionais, formadas por mais de 50 mil pessoas oriundas de 53 países. A guerra 
terminou em 1939 com a vitória dos falangistas. Franco assumiu todo o poder, no qual perma-
neceria até 1975, ano de sua morte.

  Dolores Ibárruri, 
líder comunista 
espanhola conhecida 
como La Pasionaria, 
fala aos soldados 
das Brigadas 
Internacionais, 
durante a Guerra 
Civil Espanhola 
(1936-1939), na 
cidade de Madrid. 
Foto de 1937.
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 A Segunda Guerra Mundial
Na década de 1930, o cenário político europeu era de muita tensão. 

Entre os motivos de descontentamento destacavam-se tanto a crise econô-
mica provocada pela quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, quanto o fato 
de que os acordos assinados após o fim da Primeira Guerra haviam criado 
novos países, separando arbitrariamente etnias e grupos populacionais. 

Para tentar equilibrar as forças e fazer valer seus interesses mais imediatos, os países se juntaram 
em blocos, estabelecidos segundo as afinidades ideológicas e políticas dos participantes. O primeiro 
grupo era formado pelas democracias liberais: Inglaterra, França e Estados Unidos. O segundo, 
por países de economia capitalista, mas com regimes autoritários: Itália, Alemanha, Espanha, Grécia, 
Polônia e Turquia. A União Soviética, isolada politicamente da Europa, formava o terceiro bloco.

Alguns acordos de não agressão e de cooperação foram criados entre os participantes de 
blocos diferentes, como os assinados pelos governos da França e da União Soviética e os que 
foram estabelecidos entre a Alemanha e a Inglaterra.

Entretanto, em 1936, um tratado firmado por representantes da Alemanha e da Itália criou 
o Eixo Roma-Berlim, ao qual veio se juntar, mais tarde, o Japão. Os líderes do Eixo, Hitler e 
Mussolini, não escondiam seu desejo de expansão territorial.

 O começo do conflito
A expansão italiana teve início em 

1935, quando Mussolini ordenou a invasão 
da Etiópia, na África. Pouco tempo depois, 
tropas italianas ocuparam também a Albânia, 
na Europa.

A Alemanha não ficou atrás. Em 1938, 
tropas alemãs ocuparam e anexaram a 
Áustria e regiões da Tchecoslováquia. Em 1o 
de setembro de 1939, invadiram a Polônia.

Diante desses fatos, os governos da 
França e da Inglaterra declararam guerra à 
Alemanha. 

Começava assim a Segunda Guerra 
Mundial, que se estendeu de 1939 a 1945. 

Democracia liberal: 
forma de governo na 
qual a organização 
política é pautada na 
defesa dos direitos dos 
cidadãos e na menor 
interferência possível 
do Estado na economia.

  Hitler e Mussolini em 
Munique, em 1937.

LEEMAGE/AGB PHOTO LIBRARY
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• Minha biblioteca: aparece depois do conjunto de atividades que encerra cada 
capítulo. Seu propósito é indicar livros adequados à faixa etária dos alunos e per-
tinentes aos assuntos do capítulo. Dessa maneira, é possível ampliar o repertório 
do aluno sobre os assuntos estudados e estimular a leitura de outros gêneros 
além do didático. 

• Mundo virtual: aparece junto à seção Minha biblioteca e traz indicações de 
sites relacionados ao assunto estudado no capítulo.

Optamos por não indicar filmes diretamente aos alunos: boa parte dos que são per-
tinentes ao estudo dos temas é recomendada para a idade mínima de 14 ou 16 anos. 
Deixamos tais obras fora do livro do aluno e as indicamos apenas neste Manual, nos 
Procedimentos pedagógicos de cada capítulo. Sugerimos que assista aos filmes antes 
de apresentá-los aos alunos, pois você é a pessoa mais indicada para avaliar se eles têm 
maturidade suficiente para entender o tema tratado. 

As atividades
Planejamos atividades que oferecem um instrumento de sistematização e assi-

milação do conteúdo, estabelecem debates, incentivam o trabalho coletivo e a pes-
quisa. Elas contribuem, assim, para a formação de cada aluno como sujeito ativo e 
consciente na construção do seu próprio conhecimento e na participação no mundo 
contemporâneo. 

As atividades aparecem no meio e no final do capítulo. Acompanham o desen-
volvimento da capacidade cognitiva do aluno, ano após ano. As propostas incluem 
leitura de imagens, sistematização e ampliação do que foi estudado por meio de 
pesquisas, entrevistas, leitura e produção de textos, dramatização etc. Desenvolvem 
habilidades como a comparação entre passado e presente, a identificação de dife-
renças e semelhanças e de mudanças e permanências em diferentes ritmos e níveis 
temporais.

Descrevemos a seguir as seções de atividades, que não aparecem obrigatoriamente 
em todos os capítulos.

Diálogos: a seção busca promover o diálogo entre várias situações e realidades. 
Por exemplo, relaciona o micro (a comunidade do aluno) e o macro (o tema abor-
dado no capítulo); relaciona a História a outras disciplinas e busca fazer o aluno se 
posicionar sobre determinados assuntos contemporâneos, levando em consideração 
valores como respeito e democracia. Desenvolve temas transversais, como pluralidade 
cultural, saúde e consumismo. Apresenta propostas para a produção de textos escri-
tos e expressão oral, além de trabalhos individuais ou em grupos. Enfatiza também a 
multiplicidade de sujeitos que compõem a trajetória histórica das sociedades, assim 
como aspectos socioemocionais.

Interpretando documentos: apresenta atividades para a análise e interpretação 
de variados tipos de documentos históricos, com destaque para a diversidade de fontes 
utilizadas para a escrita da História. Essa seção evidencia que as fontes podem ser escritas, 
sonoras, visuais e que se apresentam sob múltiplas formas e suportes, como inscrições 
rupestres, livros, depoimentos, mapas, anúncios de jornal, fotografias, músicas e poemas. 
A ideia é incentivar a reflexão sobre o trabalho do historiador.

Para organizar as ideias: apresentada no final de todos os capítulos, essa seção 
propõe atividades de verificação de leitura e, de modo geral, promove o desenvolvimento 
das competências de interpretação de texto, localização e sistematização de informações, 
elaboração de textos sintéticos e objetivos etc.
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Teste seus conhecimentos: seção composta de ati-
vidades de verdadeiro ou falso ou perguntas de múltipla 
escolha. Entre os objetivos pedagógicos desse tipo de ati-
vidade, destaca-se o desenvolvimento de habilidades di-
versas, como selecionar, organizar, relacionar e interpretar 
dados e informações. 

Hora de refletir: presentes na parte final de alguns 
capítulos, as atividades trabalham os vínculos entre o 
conceito da unidade e o texto do capítulo. Em geral, re-
lacionam-se com questões do presente, como formação 
cidadã e direitos humanos. Também têm como objetivo 
levar o aluno a questionar valores e rever posições de 
forma responsável e coerente.

Seções de final de volume
As sugestões e informações adicionais que dizem respeito ao volume foram agrupa-

das em duas seções.

• Como se faz...: reúne um conjunto de orientações que ajudam na leitura de ma-
pas e documentos; na organização de seminários; na elaboração de fichamento; 
linha do tempo e escrita de textos, como resumo e resenha etc. 

• Bibliografia: no final de cada volume, entram as referências bibliográficas utiliza-
das na elaboração da obra.

O quadro a seguir fornece uma visão resumida da estrutura da obra.

UNIDADE

ABERTURA DE UNIDADE
Texto de abertura 

Atividade Começo de conversa

Capítulo

Texto central e seções de texto

Abertura de capítulo

Texto central

Para saber mais

Raio X

Olho vivo

Passado presente

Enquanto isso...

Esquema-resumo

Minha biblioteca

Mundo virtual

Glossário

Atividades no meio e ao final do capítulo

Para organizar as ideias

Interpretando documentos

Diálogos

Teste seus conhecimentos

Atividade do Esquema-resumo

Hora de refletir

FECHAMENTO DE UNIDADE Atividade Fechando a unidade

Final de volume
Como se faz...

Bibliografia

a) Por que o pintor representou mulheres costurando a nova bandeira e um bebê 
coberto por ela na tela A Pátria?

b) Por que Tiradentes foi representado na obra de Pedro Bruno?

 2. A Constituição de 1824 estabelecia que, para ser eleitor, era necessário ter uma renda 
mínima anual. A Constituição de 1891 excluiu essa exigência, mas, mesmo assim, isso não 
significou ampliação da participação política. Explique essa característica da Constituição 
de 1891.

 3. Identifique e explique alguns exemplos de permanências que caracterizaram a passagem 
da Monarquia para a República.

 4. O termo República oligárquica é usado como uma referência ao controle exercido por 
uma pequena elite sobre a vida política no Brasil entre 1894 e 1930. De que forma a 
elite oligárquica conseguia garantir esse controle?

 5. Sobre os movimentos populares que surgiram durante a República oligárquica, 
responda:

a) O que significa o termo “messianismo”? 

b) Descreva os principais fatores que contribuíram para o crescimento da popularidade 
de líderes religiosos como Antônio Conselheiro. 

 6. Explique o que era a “imprensa negra” e a sua importância na luta por direitos dos 
negros durante os primeiros tempos da República. 

 1. Observe novamente a 
tela A pátria (na página 
29), pintada por Pedro 
Bruno em 1919. Com 
base na leitura dessa 
imagem e do intertí-
tulo O nascimento da 
República, responda:

atividades

para organizar as ideias
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 1. Abaixo temos duas charges. A primeira delas, de autoria de Angelo 
Agostini, foi publicada na Revista Illustrada, em setembro de 1890, 
cerca de dez meses depois da Proclamação da República. A charge 
fazia alusão às eleições que definiriam os deputados encarrega-
dos de elaborar a primeira Constituição do Brasil republicano. A 
segunda imagem, do cartunista Storni (sob o pseudônimo de Bluff), 
foi publicada na revista O filhote, duas décadas depois, em janeiro 
de 1910.
Observe as duas representações, depois responda ao que se pede.

Interpretando documentos

A primeira imagem representa uma expectativa positiva em torno do Brasil republicano que estava 
nascendo; a segunda, feita 20 anos depois, transmite a ideia de desilusão em relação ao regime republi-
cano, que não chegou a produzir transformações significativas nas instituições como muitos desejavam.

a) De que maneira a figura da República é representada em cada 
charge? Aponte as semelhanças e as diferenças entre elas.

b) Com base em seus estudos, apresente hipóteses para explicar 
as diferenças entre essas formas de representar a República 
brasileira.

  Ilustração de Angelo Agostini 
publicada na Revista Illustrada, 
em 1890.

  Charge de Storni publicada na 
revista O filhote, em 1910.

hora de refletir
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Material digital
Além dos quatro volumes impressos deste Manual, a coleção apresenta quatro 

volumes de Manual do Professor – Material digital. Trata-se de recursos que aju-
dam a enriquecer o trabalho do professor e a potencializar as relações de ensino-
-aprendizagem em sala de aula. Os materiais digitais estão organizados em bimestres 
e cada um deles possui a composição a seguir.

Plano de desenvolvimento: apresenta os temas que serão trabalhados ao longo do 
bimestre, relacionando-os aos objetos de conhecimento, habilidades e competências pre-
sentes na BNCC. Também são sugeridas estratégias didático-pedagógicas que auxiliam o 
professor na gestão da sala de aula e fontes de pesquisa complementares que podem ser 
consultadas pelo professor ou apresentadas aos alunos.

Cada Plano de desenvolvimento apresenta um Projeto integrador, cujo objetivo é 
tornar a aprendizagem dos alunos mais concreta, articulando diferentes componentes 
curriculares a situações de aprendizagem relacionadas ao cotidiano da turma. Por meio 
dos projetos, é possível explorar temas transversais, estimular o desenvolvimento das 
competências socioemocionais e trabalhar com habilidades próprias de diferentes com-
ponentes curriculares.

Sequências didáticas: são um conjunto de atividades estruturadas aula a aula 
que relacionam objetos de conhecimento, habilidades e competências presentes 
na BNCC, de modo a ajudar o aluno a alcançar um objetivo de aprendizagem de-
finido. Nas sequências didáticas, são propostas atividades que podem ser aplica-
das complementarmente ao livro impresso. Também estão presentes sugestões de 
avaliações que ajudam o professor a aferir se os alunos alcançaram os objetivos de 
aprendizagem propostos.

Proposta de acompanhamento da aprendizagem: trata-se de um conjunto 
com dez atividades (e seus respectivos gabaritos) destinadas ao aluno, acompanhadas 
de fichas que podem ser preenchidas pelo professor. Esse material tem o objetivo de 
ajudar a verificar a aprendizagem dos alunos, especialmente quanto ao domínio das 
habilidades previstas para o período, e a mapear as principais dificuldades apresenta-
das pela turma, auxiliando o trabalho de planejamento do professor e a autoavaliação 
da própria prática pedagógica.

Material digital audiovisual: são vídeos, videoaulas e áudios produzidos para 
os alunos. Nesses materiais, tivemos a preocupação de trazer à tona grupos e per-
sonagens pouco privilegiados nos materiais didáticos e dialogar com questões do 
presente, por exemplo, os desdobramentos dos regimes ditatoriais na América Latina.
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AVALIAÇÃO
As questões relacionadas ao tipo de avaliação a utilizar, aos instrumentos mais efica-

zes e mesmo a o que, como e quando avaliar, embora inerentes ao cotidiano dos profes-
sores, por vezes tornam-se preocupantes.

Não há respostas definitivas. O que oferecemos a seguir são algumas propostas 
teóricas e metodológicas que conduzem a reflexões importantes para uma atualização 
da prática docente.

A avaliação formativa é um dos pressupostos teóricos e metodológicos que defi-
nem um tipo de avaliação no qual o mais relevante não é mensurar, atribuir uma nota ou 
conceito, mas obter informações sobre a aprendizagem de cada aluno, com a finalidade 
de ajudá-lo a avançar e aprender. Uma avaliação como essa deve balizar todo o trabalho 
desenvolvido em sala de aula, desde a adequação do planejamento até a análise do de-
sempenho dos alunos e das situações de ensino. 

Esse tipo de avaliação é visto como um processo, ou seja, como uma avaliação com-
posta de diversos instrumentos capazes de avaliar diferentes aspectos e momentos da 
aprendizagem. É importante, para isso, estimular a participação do aluno, explicitando 
os critérios nos quais se baseia a avaliação, os meios utilizados para isso e, sobretudo, os 
objetivos a serem alcançados. 

O professor Charles Hadji é um dos autores que tratam da avaliação formativa. 
Ele aponta três características principais desse modelo de avaliação.

A primeira característica é o fato de ser uma avaliação informativa, que oferece 
dados sobre a condução do processo de ensino e aprendizagem. 

A segunda característica, decorrente da primeira, é a possibilidade de permitir 
ao professor uma reflexão sobre o seu trabalho com base nos dados fornecidos 
pelos alunos. Da mesma forma, os alunos também podem tomar consciência de 
suas dificuldades, possibilitando a ambos o reconhecimento e a correção dos seus 
erros.

A terceira característica é a função “corretiva”  desse tipo de avaliação, que 
é resultado da existência da variabilidade didática, sobre a qual Hadji (2001, p. 48) 
afirma que:

o professor, assim como o aluno, deve poder “corrigir” sua ação, modificando, se necessário, seu dispo-
sitivo pedagógico, com o objetivo de obter melhores efeitos por meio de uma maior “variabilidade di-
dática”. A avaliação formativa implica, por parte do professor, flexibilidade e vontade de adaptação, de 
ajuste. Este é sem dúvida um dos únicos indicativos capazes de fazer com que se reconheça de fora uma 
avaliação formativa: o aumento da “variabilidade didática”. Uma avaliação que não é seguida por uma 
modificação das práticas do professor tem poucas chances de ser formativa! [...] 

As correções a serem feitas com o objetivo de melhorar o desempenho do aluno, e que concernem, por-
tanto, tanto à ação de ensino do professor quanto à atividade de aprendizagem do aluno, são escolhidas em 
função da análise da situação, tornada possível pela avaliação formativa. O remédio baseia-se no diagnósti-
co, o que permite aos atores retificar as modalidades da ação em andamento.

A avaliação formativa, portanto, insere-se em um processo de ensino 
e aprendizagem. E, como vimos, esse processo não é uniforme e depende dos 
conhecimentos e competências desenvolvidos anteriormente pelos alunos. Assim, a 
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avaliação pressupõe certo grau de individualização do processo de aprendizagem. 
Por isso, para Hadji, o que de fato atesta a prática de uma avaliação formativa é a 
existência da variabilidade didática, que decorre da obtenção de informação sobre 
o que e como o aluno aprende.

Em outras palavras, em um processo de avaliação formativa, obtemos informa-
ções que podem ser usadas para ajudar diferentes alunos a aprender. Em consequência 
disso, é necessário pensar em propostas diferenciadas, porque quando a variabilidade 
didática não acontece, o processo pode ter sido presidido por uma intenção formativa, 
mas que não se concretizou de fato.

Uma das formas para viabilizar esse tipo de avaliação é a análise das tarefas pro-
postas aos alunos. Hadji propõe a decomposição da tarefa em suas etapas primor-
diais, para a elaboração de critérios de realização, que norteiam tanto os alunos na 
execução da atividade quanto o professor na apreciação dela. Esses critérios também 
informariam sobre as dificuldades e facilidades encontradas pelos alunos ao cumprir 
a tarefa. 

No fechamento de cada etapa do processo avaliativo, seja ela feita por blocos 
de conteúdos, seja associada a períodos escolares, incentivamos a existência de uma 
autoavaliação, momento em que o aluno pode fazer um balanço de seu próprio apro-
veitamento, contando com o acompanhamento do professor. Para viabilizar a auto-
avaliação, deve-se explicar, no início do trabalho com a turma, os objetivos mínimos 
a alcançar. Durante a avaliação, retome os temas estudados naquele período, assim 
como as atividades realizadas, e relembre os objetivos preestabelecidos. 

Esses dados servirão de parâmetro para a autoavaliação, que pode ser oral ou 
escrita. É importante lembrar que nem todos os alunos sentem-se suficientemente à 
vontade ou seguros para se expor diante do grupo e que isso deve ser respeitado. 

É fundamental apoiar-se nos resultados do processo avaliativo para discutir con-
quistas e dificuldades, a fim de decidir posteriores mudanças. A respeito dessa função 
autorreguladora da avaliação, César Coll e Elena Martín afirmam (2009, p. 214):

As atividades de avaliação deveriam atender mais a essa possível e desejável função autorregulado-
ra por meio de uma apresentação prévia clara e explícita daquilo que se pretende avaliar, das finalidades 
perseguidas e da análise posterior dos resultados obtidos. [...] Se “aprender a aprender” implica desen-
volver a capacidade de utilizar os conhecimentos adquiridos em toda sua capacidade instrumental para 
adquirir novos conhecimentos, não há dúvida de que o desenvolvimento e a aquisição de procedimentos 
de autorregulação do processo de construção de significados são um componente essencial dessa meta 
educacional.

A seguir, apresentamos algumas propostas de avaliação contínua que podem 
servir de ferramenta para uma avaliação formativa e de ponto de partida para 
que cada professor organize um sistema de avaliação adequado à realidade dos 
alunos. Essas propostas baseiam-se nas unidades conceituais nas quais a obra está 
organizada.

a) Avaliação no início da unidade: busca fornecer informações sobre o nível 
de conhecimento dos alunos em relação ao conceito discutido na unidade. Sugerimos 
que, na seção Começo de conversa, o professor faça uma análise das aptidões, dos 
conhecimentos e dos interesses da turma, já tendo em mente os objetivos que pre-
tende alcançar.
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b) Avaliação no decorrer da unidade: possibilita verificar o processo de aqui-
sição de conhecimentos, o desenvolvimento da capacidade de observar e inter-
pretar criticamente a realidade, bem como a validade das estratégias pedagógicas 
utilizadas. Pode ser feita cotidianamente, pela participação e pelo empenho da tur-
ma em trabalhos individuais ou coletivos, orais ou escritos, em pesquisas, debates, 
provas etc.

c) Avaliação ao final da unidade: tem como objetivos diagnosticar a capacidade de 
assimilar os conhecimentos trabalhados ao longo da unidade, bem como a compreensão 
do conceito estudado.
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QUADRO DE CONTEÚDOS, COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DO 6º ANO 
UNIDADE CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS HABILIDADES

1. Técnicas e 
tecnologias

1. Por que estudar História
Conhecendo nossa realidade / A marcação do tempo / As 
fontes do historiador
2. Os humanos surgem e povoam o planeta
Em busca das origens / O povoamento da América / Os 
primeiros habitantes do atual Brasil / O domínio da agricultura

• Gerais: 1, 2, 3, 6 e 9
• Específicas de Ciências Humanas: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 
• Específicas de História:  
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

• EF06HI01 
• EF06HI02 
• EF06HI03 
• EF06HI04 
• EF06HI05 
• EF06HI06 

2. Civilizações: 
um mundo, 
muitas 
civilizações

3. Os sumérios
Entre o Tigre e o Eufrates / As primeiras cidades / A sociedade 
suméria / A escritura cuneiforme
4. A civilização egípcia
As cheias do Nilo / O poder dos nomarcas / O Alto Egito e 
o Baixo Egito / Os hieróglifos / A pirâmide social egípcia / A 
importância da religião
5. A África antiga
O Saara verde / A civilização Nok / O Reino de Kush / O Reino 
de Axum
6. Povos do Mediterrâneo
O Mediterrâneo / A civilização cretense / Os fenícios / Cartago: 
uma potência africana / A civilização etrusca

• Gerais: 1, 3, 6 e 7
• Específicas de Ciências Humanas: 
1, 2, 3, 4, 5 e 7
• Específicas de História:  
1, 2, 3, 4, 5 e 6

• EF06HI05
• EF06HI07
• EF06HI13
• EF06HI14
• EF06HI15
• EF06HI16
• EF06HI19

3. Política: as 
várias formas de 
fazer política

7. Grécia: o berço da democracia
As origens da Grécia / Chegam os dórios / O nascimento da 
pólis / Duas potências gregas / O Império Greco-Macedônio
8. Roma: de aldeia a Império
Origens de Roma / De monarquia à república / A sociedade 
romana / As conquistas da plebe / O fim da república /  
O Império Romano / Roma: uma cidade com grandes obras /  
O dia a dia dos romanos

• Gerais: 1, 2, 3, 5 e 10
• Específicas de Ciências Humanas: 
3, 5, 6 e 7
• Específicas de História:  
1, 2, 3, 4, 5 e 6

• EF06HI02
• EF06HI10
• EF06HI11
• EF06HI12
• EF06HI13
• EF06HI14
• EF06HI15
• EF06HI16
• EF06HI19

4. Diversidade: 
a riqueza das 
diferenças

9. Os germanos e o fim do Império Romano
Descoberta arqueológica / Os germanos / Os contatos entre 
romanos e germanos / O fim do Império Romano do Ocidente / 
Novas formas de organização da Europa
10. Nos tempos do feudalismo
O poder da terra / O poder da Igreja Católica / Os camponeses / 
Novidades tecnológicas e renascimento comercial / O rei e a 
burguesia se aproximam

• Gerais: 1, 2, 5, 6, 7 e 9
• Específicas de Ciências Humanas: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
• Específicas de História:  
1, 2, 3, 4 e 5

• EF06HI14
• EF06HI16
• EF06HI17
• EF06HI18
• EF06HI19
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AS HABILIDADES DA BNCC PARA O 6º ANO 

HABILIDADES

(EF06HI01) Identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de periodização dos processos históricos 
(continuidades e rupturas).

(EF06HI02) Identificar a gênese da produção do saber histórico e analisar o significado das fontes que originaram 
determinadas formas de registro em sociedades e épocas distintas.

(EF06HI03) Identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana e sua historicidade e analisar os 
significados dos mitos de fundação.

(EF06HI04) Conhecer as teorias sobre a origem do homem americano.

(EF06HI05) Descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas por diferentes tipos de sociedade, com destaque 
para os povos indígenas originários e povos africanos, e discutir a natureza e a lógica das transformações ocorridas.

(EF06HI06) Identificar geograficamente as rotas de povoamento no território americano.

(EF06HI07) Identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas na África, no Oriente Médio e nas Américas, 
distinguindo alguns significados presentes na cultura material e na tradição oral dessas sociedades.

(EF06HI08) Identificar os espaços territoriais ocupados e os aportes culturais, científicos, sociais e econômicos dos astecas, 
maias e incas e dos povos indígenas de diversas regiões brasileiras.

(EF06HI09) Discutir o conceito de Antiguidade Clássica, seu alcance e limite na tradição ocidental, assim como os impactos 
sobre outras sociedades e culturas.

(EF06HI10) Explicar a formação da Grécia Antiga, com ênfase na formação da pólis e nas transformações políticas, sociais e 
culturais.

(EF06HI11) Caracterizar o processo de formação da Roma Antiga e suas configurações sociais e políticas nos períodos 
monárquico e republicano.

(EF06HI12) Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e exclusão na Grécia e Roma antigas.

(EF06HI13) Conceituar “império” no mundo antigo, com vistas à análise das diferentes formas de equilíbrio e desequilíbrio 
entre as partes envolvidas.

(EF06HI14) Identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão entre populações em diferentes 
tempos e espaços.

(EF06HI15) Descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, produtos e culturas no Mediterrâneo e seu significado.

(EF06HI16) Caracterizar e comparar as dinâmicas de abastecimento e as formas de organização do trabalho e da vida social 
em diferentes sociedades e períodos, com destaque para as relações entre senhores e servos.

(EF06HI17) Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo.

(EF06HI18) Analisar o papel da religião cristã na cultura e nos modos de organização social no período medieval.

(EF06HI19) Descrever e analisar os diferentes papéis sociais das mulheres no mundo antigo e nas sociedades medievais.
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QUADRO DE CONTEÚDOS, COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DO 7º ANO
UNIDADE CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS HABILIDADES

1. Território e 
governo: Espaços 
sob controle

1. Das Monarquias Nacionais ao Absolutismo
As sociedades se organizam / O senhor feudal e a burguesia / 
A centralização do poder / A aliança entre o rei e a Igreja / O 
rei se fortalece
2. O mundo moderno: Renascimento e Reforma
Europa em transformação / O Humanismo / Crítica ao 
pensamento medieval / Os novos negócios / Renovação 
científica / O Renascimento artístico / A Reforma Protestante / 
A Contrarreforma

• Gerais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9
• Específicas de Ciências Humanas:  
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
• Específicas de História:  
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

• EF07HI01
• EF07HI04
• EF07HI05
• EF07HI06
• EF07HI07

2. Tolerância: 
O respeito às 
diferenças

3. O islamismo e os reinos africanos
Na Península Arábica / Surge o islamismo / Civilizações 
africanas / Gana, reino do ouro / O Reino do Mali / Os iorubás / 
Os bantos
4. As grandes Navegações
Um mundo desconhecido / O avanço dos saberes náuticos /  
A tripulação / Os desdobramentos da expansão ultramarina
5. Dos povos pré-colombianos à conquista espanhola
Os maias / Os astecas / Os incas / A dominação espanhola /  
A catequização / Ingleses na América do Norte

• Gerais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
• Específicas de Ciências Humanas:  
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 
• Específicas de História:  
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

• EF07HI02
• EF07HI03
• EF07HI04
• EF07HI05
• EF07HI06
• EF07HI08
• EF07HI09
• EF07HI10
• EF07HI13
• EF07HI14
• EF07HI17

3. Trabalho: 
Diferentes 
formas de 
trabalho

6. Primeiros tempos da colonização
Portugueses na América / Terra Brasilis / Os indígenas em 1500 / 
O choque cultural / São Vicente: a primeira vila / Capitanias 
hereditárias / O governo geral / A catequização dos nativos
7. A escravidão africana
Os africanos e a escravidão / O navio negreiro / Desembarque 
na colônia / Violência e resistência / Os quilombos
8. A produção de açúcar e os holandeses
A importância do açúcar / A sociedade do engenho /  
Os holandeses na colônia / A Guerra dos Mascates

• Gerais: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
• Específicas de Ciências Humanas: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7  
• Específicas de História:  
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

• EF07HI02
• EF07HI03
• EF07HI05
• EF07HI06
• EF07HI08
• EF07HI10
• EF07HI11
• EF07HI12
• EF07HI13
• EF07HI14
• EF07HI15
• EF07HI16
• EF07HI17

4. Deslocamentos 
populacionais:  
O direito de ir 
e vir

9. Século XVII: quando a colônia se expande
A expansão colonial / A agricultura de subsistência /  
As fazendas de gado / A colonização do norte / Em busca de 
pessoas para escravizar / Os bandeirantes no sul da colônia
10. O ouro das Minas Gerais
Ouro na colônia / A vida nos garimpos / Fiscalização, impostos 
e contrabando

• Gerais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9
• Específicas de Ciências Humanas:  
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 
• Específicas de História:  
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

• EF07HI08
• EF07HI09
• EF07HI10
• EF07HI11
• EF07HI12
• EF07HI13
• EF07HI14
• EF07HI15
• EF07HI16
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AS HABILIDADES DA BNCC PARA O 7º ANO 

HABILIDADES

(EF07HI01) Explicar o significado de “modernidade” e suas lógicas de inclusão e exclusão, com base em uma concepção 
europeia.

(EF07HI02) Identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo, da Europa, da África e da Ásia no 
contexto das navegações e indicar a complexidade e as interações que ocorrem nos Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico.

(EF07HI03) Identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e americanas antes da chegada dos 
europeus, com destaque para as formas de organização social e o desenvolvimento de saberes e técnicas.

(EF07HI04) Identificar as principais características dos Humanismos e dos Renascimentos e analisar seus significados.

(EF07HI05) Identificar e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas e os processos culturais e sociais do período 
moderno na Europa e na América.

(EF07HI06) Comparar as navegações no Atlântico e no Pacífico entre os séculos XIV e XVI.

(EF07HI07) Descrever os processos de formação e consolidação das monarquias e suas principais características com vistas à 
compreensão das razões da centralização política.

(EF07HI08) Descrever as formas de organização das sociedades americanas no tempo da conquista com vistas à 
compreensão dos mecanismos de alianças, confrontos e resistências.

(EF07HI09) Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para as populações ameríndias e identificar as 
formas de resistência.

(EF07HI10) Analisar, com base em documentos históricos, diferentes interpretações sobre as dinâmicas das sociedades 
americanas no período colonial.

(EF07HI11) Analisar a formação histórico-geográfica do território da América portuguesa por meio de mapas históricos.

(EF07HI12) Identificar a distribuição territorial da população brasileira em diferentes épocas, considerando a diversidade 
étnico-racial e étnico-cultural (indígena, africana, europeia e asiática).

(EF07HI13) Caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis visando ao domínio no mundo atlântico.

(EF07HI14) Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades americanas e africanas e analisar suas interações com outras 
sociedades do Ocidente e do Oriente.

(EF07HI15) Discutir o conceito de escravidão moderna e suas distinções em relação ao escravismo antigo e à servidão 
medieval.

(EF07HI16) Analisar os mecanismos e as dinâmicas de comércio de escravizados em suas diferentes fases, identificando os 
agentes responsáveis pelo tráfico e as regiões e zonas africanas de procedência dos escravizados.

(EF07HI17) Discutir as razões da passagem do mercantilismo para o capitalismo.
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QUADRO DE CONTEÚDOS, COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DO 8º ANO
UNIDADE CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS HABILIDADES

1. Igualdade 
jurídica e social

1. Contra o absolutismo
Nascimento do Iluminismo / Iluminismo na França / 
A Enciclopédia / A presença feminina 
2. A Revolução Industrial
Artesanato e manufatura / A maquinofatura /  
A Inglaterra no século XVIII /
Condições de vida dos trabalhadores /
As relações entre burgueses e proletários / Organizações dos 
trabalhadores

• Gerais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10
• Específicas de Ciências Humanas:  
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
• Específicas de História:  
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

• EF08HI01
• EF08HI02
• EF08HI03
• EF08HI04

2. Liberdade:  
o que significa 
ser livre?

3. Revoluções iluministas: Estados Unidos e França
A Revolução Americana / Influência iluminista / A Revolução 
Francesa / Período napoleônico
4. Rebeliões na colônia: a Inconfidência Mineira e a 
Conjuração Baiana 
Novos núcleos urbanos / Inconfidência Mineira /  
Conjuração Baiana
5. A independência da América
A crise do sistema colonial americano / A luta contra o domínio 
espanhol / O panteão dos heróis / O poder dos caudilhos /  
Na América portuguesa / Processo da independência

• Gerais: 1, 3, 4, 6, 7 e 9 
• Específicas de Ciências Humanas:  
1, 2, 3, 5, 6 e 7
• Específicas de História:  
1, 2, 3, 4, 6 e 7

• EF08HI04
• EF08HI05
• EF08HI06
• EF08HI07
• EF08HI08
• EF08HI09
• EF08HI10
• EF08HI11
• EF08HI12
• EF08HI13
• EF08HI14

3. Nação e 
nacionalismo:
Compartilhando 
identidades

6. O Primeiro Reinado e o período regencial
O Primeiro Reinado (1822-1831) / A Regência (1831-1840) / 
Golpe da maioridade
7. Neocolonialismo
Segunda Revolução Industrial / Exploração da África /  
Ingleses conquistam a Índia / Investidas inglesas na China

• Gerais: 1, 6, 7, 9 e 10
• Específicas de Ciências Humanas:  
1, 2, 6 e 7
• Específicas de História:  
1, 2, 3 e 6

• EF08HI15
• EF08HI16
• EF08HI19
• EF08HI21
• EF08HI22
• EF08HI23
• EF08HI24
• EF08HI25
• EF08HI26

4. Terra e meio 
ambiente: 
Fonte de riqueza 
e de poder

8. O governo de D. Pedro II
Segundo reinado / O café / Modernização e suas  
contradições / Teorias racistas e a imigração europeia /  
O Império e os indígenas
9. A Guerra do Paraguai e o fim da escravidão
Fronteiras e disputas / O exército brasileiro / Escravidão em 
cheque 

• Gerais: 1, 6, 7, 9 e 10
• Específicas de Ciências Humanas:  
1, 2, 6 e 7
• Específicas de História:  
1, 2, 3 e 6

• EF08HI15
• EF08HI16
• EF08HI17
• EF08HI18
• EF08HI19
• EF08HI20
• EF08HI21
• EF08HI22
• EF08HI27
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AS HABILIDADES DA BNCC PARA O 8º ANO 

HABILIDADES

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

(EF08HI02) Identificar as particularidades político-sociais da Inglaterra do século XVII e analisar os desdobramentos 
posteriores à Revolução Gloriosa.

(EF08HI03) Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos, produtos e culturas.

(EF08HI04) Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo.

(EF08HI05) Explicar os movimentos e as rebeliões da América portuguesa, articulando as temáticas locais e suas interfaces 
com processos ocorridos na Europa e nas Américas.

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

(EF08HI07) Identificar e contextualizar as especificidades dos diversos processos de independência nas Américas, seus 
aspectos populacionais e suas conformações territoriais.

(EF08HI08) Conhecer o ideário dos líderes dos movimentos independentistas e seu papel nas revoluções que levaram à 
independência das colônias hispano-americanas.

(EF08HI09) Conhecer as características e os principais pensadores do Pan-americanismo.

(EF08HI10) Identificar a Revolução de São Domingo como evento singular e desdobramento da Revolução Francesa e avaliar 
suas implicações.

(EF08HI11) Identificar e explicar os protagonismos e a atuação de diferentes grupos sociais e étnicos nas lutas de 
independência no Brasil, na América espanhola e no Haiti.

(EF08HI12) Caracterizar a organização política e social no Brasil desde a chegada da Corte portuguesa, em 1808, até 1822 
e seus desdobramentos para a história política brasileira. 

(EF08HI13) Analisar o processo de independência em diferentes países latino-americanos e comparar as formas de governo 
neles adotadas.

(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.

(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.

(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.

(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.

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

(EF08HI22) Discutir o papel das culturas letradas, não letradas e das artes na produção das identidades no Brasil do  
século XIX.

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

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

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

(EF08HI26) Identificar e contextualizar o protagonismo das populações locais na resistência ao imperialismo na África e Ásia.

(EF08HI27) Identificar as tensões e os significados dos discursos civilizatórios, avaliando seus impactos negativos para os 
povos indígenas originários e as populações negras nas Américas.
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QUADRO DE CONTEÚDOS, COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DO 9º ANO
UNIDADE CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS HABILIDADES

1. Cidadania: 
Os direitos e os 
deveres de todos 
nós

1. A proclamação da República
Alegoria de uma crise / A insatisfação das elites /  
Articulações políticas
2. A República oligárquica
O nascimento da República / Os militares no poder /  
A República oligárquica (1894-1930) / Guerra no campo / 
Mudanças sociais e econômicas / Os militares protestam / 
Política indigenista

• Gerais: 1, 2, 3, 4, 6, e 9
• Específicas de Ciências Humanas:  
1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7
• Específicas de História:  
1, 2, 3, 4 e 7

• EF09HI01 
• EF09HI02
• EF09HI03
• EF09HI04
• EF09HI05
• EF09HI07
• EF09HI09

2. Violência: Diga 
não à violência

3. Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa
Avanços na virada do século / Problemas sociais / A Primeira 
Guerra Mundial / A Revolução Russa
4. O totalitarismo e a Segunda Guerra Mundial  
(1939-1945)
O mundo depois da Primeira Guerra Mundial / O fascismo 
italiano / O nazismo alemão / O totalitarismo soviético /  
Os regimes totalitários e suas diferenças / A Segunda Guerra 
Mundial / O pós-guerra

• Gerais: 1, 2, 5, 6, 8 e 9
• Específicas de Ciências Humanas:  
1, 2,3, 4, 5, 6 e 7
• Específicas de História:  
1, 2, 3, 4 e 7

• EF09HI10
• EF09HI11
• EF09HI12
• EF09HI13
• EF09HI15
• EF09HI16

3. Meios de 
comunição de 
massa: O poder 
da mídia

5. Da Revolução de 1930 à ditadura civil-militar
A Primeira República em crise /A Revolução de 1930 / A Era 
Vargas / O governo JK e os “anos dourados” / Desigualdades 
sociais / Da eleição de Vargas em 1950 ao golpe de 1964
6. A Guerra Fria e a expansão do socialismo
As superpotências / Os Estados Unidos na Guerra Fria /  
A União Soviética e a Guerra Fria / O comunismo se expande
7. África e Ásia lutam pela independência
A autodeterminação dos povos / A Independência da África /
Independências na Ásia

• Gerais: 1, 2, 3, 5, 8 e 10
• Específicas de Ciências Humanas: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
• Específicas de História:  
1, 2, 3, 4 e 7

• EF09HI02
• EF09HI04
• EF09HI06
• EF09HI07
• EF09HI08
• EF09HI09
• EF09HI11
• EF09HI14
• EF09HI15
• EF09HI17
• EF09HI18
• EF09HI28
• EF09HI31

4. Equidade:  
Em busca do que 
é justo

8. As ditaduras na América Latina
Ditaduras civis-militares / Guerra Fria na América Latina / 
Características gerais das ditaduras latino-americanas /  
A ditadura civil-militar no Brasil (1964-1985) / Os anos de 
chumbo (1968-1978) / O regime em crise (1978-1985)
9. O fim da Guerra Fria e o mundo contemporâneo
A desintegração da URSS / Conflitos no Oriente Médio /  
A globalização
10. O Brasil na virada do milênio
A volta do governo civil / O Brasil do século XXI

• Gerais: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 10
• Específicas de Ciências Humanas:  
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
• Específicas de História:  
1, 2, 3, 4 e 7

• EF09HI19
• EF09HI20
• EF09HI21
• EF09HI22
• EF09HI23
• EF09HI24
• EF09HI25
• EF09HI26
• EF09HI27
• EF09HI29
• EF09HI30
• EF09HI32
• EF09HI33
• EF09HI34
• EF09HI35
• EF09HI36
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AS HABILIDADES DA BNCC PARA O 9º ANO 

HABILIDADES

(EF08HI01) Descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos da emergência da 
República no Brasil.

(EF08HI02) Caracterizar e compreender os ciclos da história republicana, identificando particularidades da história local e 
regional até 1954.

(EF08HI03) Identificar os mecanismos de inserção dos negros na sociedade brasileira pós-abolição e avaliar os seus resultados.

(EF08HI04) Discutir a importância da participação da população negra na formação econômica, política e social do Brasil.

(EF08HI05) Identificar os processos de urbanização e modernização da sociedade brasileira e avaliar suas contradições e 
impactos na região em que vive.

(EF08HI06) Identificar e discutir o papel do trabalhismo como força política, social e cultural no Brasil, em diferentes escalas 
(nacional, regional, cidade, comunidade).

(EF08HI07) Identificar e explicar, em meio a lógicas de inclusão e exclusão, as pautas dos povos indígenas, no contexto 
republicano (até 1964), e das populações afrodescendentes.

(EF08HI08) Identificar as transformações ocorridas no debate sobre as questões da diversidade no Brasil durante o século XX 
e compreender o significado das mudanças de abordagem em relação ao tema.

(EF08HI09) Relacionar as conquistas de direitos políticos, sociais e civis à atuação de movimentos sociais.

(EF08HI10) Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos mundiais e os conflitos 
vivenciados na Europa.

(EF08HI11) Identificar as especificidades e os desdobramentos mundiais da Revolução Russa e seu significado histórico.

(EF08HI12) Analisar a crise capitalista de 1929 e seus desdobramentos em relação à economia global. 

(EF08HI13) 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).

(EF08HI14) Caracterizar e discutir as dinâmicas do colonialismo no continente africano e asiático e as lógicas de resistência 
das populações locais diante das questões internacionais.

(EF08HI15) Discutir as motivações que levaram à criação da Organização das Nações Unidas (ONU) no contexto do  
pós-guerra e os propósitos dessa organização.

(EF08HI16) 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.

(EF08HI17) Identificar e analisar processos sociais, econômicos, culturais e políticos do Brasil a partir de 1946.

(EF08HI18) Descrever e analisar as relações entre as transformações urbanas e seus impactos na cultura brasileira entre 1946 
e 1964 e na produção das desigualdades regionais e sociais.

(EF08HI19) Identificar e compreender o processo que resultou na ditadura civil-militar no Brasil e discutir a emergência de 
questões relacionadas à memória e à justiça sobre os casos de violação dos direitos humanos.

(EF08HI20) Discutir os processos de resistência e as propostas de reorganização da sociedade brasileira durante a ditadura 
civil-militar.

(EF08HI21) Identificar e relacionar as demandas indígenas e quilombolas como forma de contestação ao modelo 
desenvolvimentista da ditadura.

(EF08HI22) Discutir o papel da mobilização da sociedade brasileira do final do período ditatorial até a Constituição de 1988.

(EF08HI23) 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.
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AS HABILIDADES DA BNCC PARA O 9º ANO (CONT.)

HABILIDADES

(EF08HI24) 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.

(EF08HI25) Relacionar as transformações da sociedade brasileira aos protagonismos da sociedade civil após 1989.

(EF08HI26) 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.

(EF08HI27) 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.

(EF08HI28) Identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, seus principais conflitos e as tensões geopolíticas no interior dos 
blocos liderados por soviéticos e estadunidenses.

(EF08HI29) Descrever e analisar as experiências ditatoriais na América Latina, seus procedimentos e vínculos com o poder, em 
nível nacional e internacional, e a atuação de movimentos de contestação às ditaduras.

(EF08HI30) Comparar as características dos regimes ditatoriais latino-americanos, com especial atenção para a censura 
política, a opressão e o uso da força, bem como para as reformas econômicas e sociais e seus impactos.

(EF08HI31) Descrever e avaliar os processos de descolonização na África e na Ásia.

(EF08HI32) Analisar mudanças e permanências associadas ao processo de globalização, considerando os argumentos dos 
movimentos críticos às políticas globais.

(EF08HI33) Analisar as transformações nas relações políticas locais e globais geradas pelo desenvolvimento das tecnologias 
digitais de informação e comunicação.

(EF08HI34) Discutir as motivações da adoção de diferentes políticas econômicas na América Latina, assim como seus 
impactos sociais nos países da região.

(EF08HI35) Analisar os aspectos relacionados ao fenômeno do terrorismo na contemporaneidade, incluindo os movimentos 
migratórios e os choques entre diferentes grupos e culturas.

(EF08HI36) Identificar e discutir as diversidades identitárias e seus significados históricos no início do século XXI, combatendo 
qualquer forma de preconceito e violência.
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apresentação

Olhe para seus amigos em sala de aula. Provavelmente você vai observar a presença 
de pessoas com variados gostos, estilos, feições e crenças.

Alguns, por exemplo, têm olhos escuros, outros claros; uns têm cabelos lisos, outros 
encaracolados. Há pessoas com diferentes crenças religiosas e aquelas que não professam 
nenhuma religião. Em geral, tem gente que adora rock e outros que gostam de rap, música 
sertaneja ou regional. Há ainda os que curtem futebol e os que nem querem ouvir falar do 
esporte. É muita diferença, não é mesmo?

Se pensar bem, não é só na sala de aula que você encontra tanta diversidade de 
gostos, crenças etc. Nossa cidade, nosso país e o próprio mundo são formados por pessoas 
e povos bastante variados.

Mas como será que surgiram tantas diferenças? De modo geral, essa diversidade é 
resultado da vivência que as pessoas ou os povos tiveram nos variados lugares do planeta 
ao longo do tempo. Ou seja, a diversidade está relacionada à história dos povos e grupos 
humanos.

Como você pode perceber, o estudo de História é fundamental para entendermos o 
mundo em que vivemos. 

Esta coleção tem entre seus objetivos ajudar você a conhecer a história dos grupos 
humanos que compõem nosso país, assim como a história de outras sociedades e povos 
que viveram em outras épocas, nas mais diversas regiões do planeta.

Acreditamos que o conhecimento sobre as diferenças é o primeiro passo para 
cultivarmos o respeito pelos outros e, dessa maneira, transformar nosso mundo 
em um lugar onde todos possam viver em harmonia. Viver felizes – mesmo com 
nossas diferenças!

Um grande abraço,

Os autores
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apresentação

Olhe para seus amigos em sala de aula. Provavelmente você vai observar a presença 
de pessoas com variados gostos, estilos, feições e crenças.

Alguns, por exemplo, têm olhos escuros, outros claros; uns têm cabelos lisos, outros 
encaracolados. Há pessoas com diferentes crenças religiosas e aquelas que não professam 
nenhuma religião. Em geral, tem gente que adora rock e outros que gostam de rap, música 
sertaneja ou regional. Há ainda os que curtem futebol e os que nem querem ouvir falar do 
esporte. É muita diferença, não é mesmo?

Se pensar bem, não é só na sala de aula que você encontra tanta diversidade de 
gostos, crenças etc. Nossa cidade, nosso país e o próprio mundo são formados por pessoas 
e povos bastante variados.

Mas como será que surgiram tantas diferenças? De modo geral, essa diversidade é 
resultado da vivência que as pessoas ou os povos tiveram nos variados lugares do planeta 
ao longo do tempo. Ou seja, a diversidade está relacionada à história dos povos e grupos 
humanos.

Como você pode perceber, o estudo de História é fundamental para entendermos o 
mundo em que vivemos. 

Esta coleção tem entre seus objetivos ajudar você a conhecer a história dos grupos 
humanos que compõem nosso país, assim como a história de outras sociedades e povos 
que viveram em outras épocas, nas mais diversas regiões do planeta.

Acreditamos que o conhecimento sobre as diferenças é o primeiro passo para 
cultivarmos o respeito pelos outros e, dessa maneira, transformar nosso mundo 
em um lugar onde todos possam viver em harmonia. Viver felizes – mesmo com 
nossas diferenças!

Um grande abraço,

Os autores
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ABERTURA DE CAPÍTULO
Todos os capítulos 
começam com uma ou 
duas imagens e textos 
que tratam de assuntos 
do presente. Assim, você 
perceberá que a História 
tem tudo a ver com o 
dia a dia de todos nós.

Objetivos de aprendizagem
Neste boxe você ficará 
sabendo o que se espera 
que seja aprendido com o 
estudo do capítulo.

A República 
oligárquica

C
A
P
ÍT

ULO

A República A República 
oligárquicaoligárquica

P
ÍT

ULO 2

Objetivos de aprendizagem
• Identificar as permanências 

e rupturas econômicas, 
políticas, sociais e culturais no 
Brasil no início da República.

• Refletir sobre o conceito 
de cidadania nos primeiros 
tempos republicanos e na 
atualidade. 

O hino nacional e a bandeira são símbolos importantes de uma nação. 
Eles representam o país em eventos internacionais e contribuem para nutrir 
sentimentos de identidade entre as pessoas que dele fazem parte.

Mas as bandeiras e os hinos não são os únicos símbolos de um país. 
Existem muitos outros, como monumentos, pinturas, canções, livros, histó-
rias, heróis, times de futebol, entre outros. Nenhum símbolo, porém, dura 
para sempre. Uma transformação social ou uma mudança na forma de 
governo podem provocar a criação de novos símbolos para representar a 
ruptura com o passado e até mesmo a ressignificação de símbolos antigos.

No caso do Brasil, isso fica muito claro ao analisarmos 
a passagem da Monarquia para a República, em 1889. 
Com a implantação da forma republicana de governo, um 
forte movimento de elaboração de novos símbolos nacio-
nais veio à tona. Uma das expressões disso foi a criação 
de uma nova bandeira para o Brasil. 

Neste capítulo, estudaremos as mudanças ocorridas 
com a ruptura de 1889, mas também veremos que muita 
coisa permaneceu inalterada na sociedade, apesar da subs-
tituição da Monarquia pela forma republicana de governo. 

REINALDO CODDOU H./GETTY IMAGES

  Jogadores da seleção 
brasileira de futebol 
cantam o Hino Nacional 
antes da partida contra 
a seleção da Costa Rica, 
pela copa do Mundo 
de Futebol da FIFA, 
em São Petersburgo, 
Rússia, 2018.
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Esta coleção traz aspectos da história do Brasil e do mundo narrados em linguagem atraente, sempre relacio-
nando o passado com o presente. 
Imagens diversas servem de ponto de partida para a apresentação dos assuntos. 
As atividades auxiliam você a revisar o conteúdo estudado e estimulam a reflexão sobre seu cotidiano.

conheça seu livro

 O nascimento da República 
A imagem abaixo é uma reprodução da tela intitulada A pátria, pintada pelo artista flu-

minense Pedro Bruno em 1919. Ou seja, a pintura foi feita trinta anos depois da Proclamação 
da República, ocorrida em 1889. O quadro representa um grupo de mulheres que costura uma 
grande bandeira. Também foram representadas algumas crianças.

Alegoria: obra de 
pintura ou escultura 
que representa uma 
ideia abstrata por 
meio de formas ou 
figuras. Nesse caso, a 
costura da bandeira 
representa a criação 
de um novo país.

  A Pátria (1919), 
óleo sobre tela, 
de Pedro Bruno, 
representando o 
nascimento de uma 
nova nação após 
a Proclamação da 
República. O quadro 
está exposto no 
Salão Ministerial do 
Museu da República, 
no Palácio do Catete, 
Rio de Janeiro (RJ).

  Detalhe da tela A Pátria, 
representando as filhas do 
militar Benjamin Constant.

Em primeiro lugar, vamos analisar os personagens da 
cena. Quem são eles? Por que foram escolhidos? 

Esses personagens representam a esposa e as filhas de 
Benjamin Constant, militar que teve papel destacado no pro-
cesso de Proclamação da República.

1
1

MUSEU DA REPÚBLICA, RIO DE JANEIRO/ACERVO ICONOGRAPHIA

M
US

EU
 D

A 
RE

PÚ
BL

IC
A,

 R
IO

 D
E 

JA
NE

IR
O/

AC
ER

VO
 

IC
ON

OG
RA

PH
IA

M
US

EU
 D

A 
RE

PÚ
BL

IC
A,

 R
IO

 D
E 

JA
NE

IR
O/

AC
ER

VO
 IC

ON
OG

RA
PH

IA

A escolha desses personagens está diretamente rela-
cionada ao tema do quadro. Já a confecção da bandeira 
é, na verdade, uma alegoria do nascimento da nova 
nação. Ela representa uma República sendo construída 
cheia de otimismo. A imagem de crianças, entre elas um 
bebê coberto pela bandeira, reforça esse sentimento de 
esperança em relação ao futuro do Brasil.

29
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Os termos e conceitos destacados no texto 
em verde remetem ao glossário na lateral da 
página, que apresenta sua definição.

IMAGEM CONDUTORA 
Todas as vezes que você vir uma imagem com a indicação de 
uma lupa verde, fique atento. Ela será analisada em detalhes 
nas páginas seguintes e ajudará na compreensão do capítulo.

Abertura de unidade 
Em página dupla, a 
abertura traz um texto com 
imagens apresentando o 
conceito trabalhado na 
unidade. Cada volume tem 
quatro unidades. Foram 
escolhidos conceitos impor-
tantes para a compreensão 
do mundo em que vivemos. 

1 Técnicas e 
tecnologias

UN
IDADE33 Meios de 

comunicação 
de massa

UN
IDADE

O poder da mídia

  <Compor legenda>

Ao assistir a um programa de televisão, escutar uma entrevista no 

rádio, ler um jornal ou navegar pela internet, você não está sozinho. 

A informação que chega até você – seja ela uma notícia, uma música, 

um programa de entretenimento, uma propaganda etc. – é a mesma 

que milhões de pessoas nos mais variados cantos do planeta também 

recebem. A esse fenômeno dá-se o nome de comunicação de massa.

Em virtude desse enorme poder de disseminação, muitos estudiosos 

alertam para a capacidade que os meios de comunicação de massa 

têm também de influenciar a opinião e o comportamento das pessoas. 

Por isso, eles advertem sobre a necessidade de mantermos um olhar 

permanentemente crítico em relação às informações transmitidas por 

esses meios.
DPA PICTURE ALLIANCE ARCHIVE/ALAMY/FOTOARENA

  A TV foi usada em 
muitos momentos da 
história do século XX 
para reforçar poderes 
consolidados, como é 
o caso da família real 
britânica. Na imagem, 
vemos a transmissão do 

casamento do príncipe 

William e da Duquesa 
de Cambridge, Kate 
Middleton, em praça da 

cidade de Londres, na 
Inglaterra, em 2011. O 

evento foi transmitido 
pela TV em diversos 
países do mundo, 
inclusive no Brasil.
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começo de CONVERSA
 1. Quais são os meios de comunicação que você mais utiliza? 

 2. Para você é importante ter acesso a várias fontes de informação? Por quê?

 3. Em sua opinião, as informações divulgadas pelos meios de comunicação de massa 

devem ser analisadas criticamente? Em caso positivo, explique como isso pode ser 

feito.

Uma campanha publicitária, por exemplo, pode levar as pessoas a comprar produtos 

que não são necessários ou benéficos. Muitos jovens adquiriram o vício do tabagismo 

porque viram nas telas de cinema seus ídolos fumando nos anos 1980. Uma notícia geral-

mente transmite a posição ideológica dos grupos que detêm o poder nos grandes veículos 

de comunicação e pode contribuir para consolidar essa ideologia junto ao público.

O poder dos meios de comunicação de massa é um fenômeno da sociedade indus-

trial. Surgiu e se consolidou com o desenvolvimento tecnológico verificado entre as 

últimas décadas do século XIX e meados do século XX, quando foram inventados o 

cinema, o rádio e a televisão. 

Como veremos nesta unidade, o uso desses meios de comunicação contribuiu para 

Getúlio Vargas fazer propaganda de seu governo e foi fundamental para alimentar as 

rivalidades entre comunistas e capitalistas durante a Guerra Fria.
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  A internet é o mais atual meio de comunicação de massa. Na foto, vemos uma cena 

muito comum nos dias de hoje: uma família reunida com cada um de seus membros 

absorvidos pelo mundo virtual. Você já viu ou vivenciou uma situação como essa?
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Começo de conversa
Este boxe traz questões que ajudam 
você a refletir sobre o conceito que 
será trabalhado na unidade. 
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ícones UTILIZADOS

PARA SABER MAIS 
Este boxe está presente 
em diversos capítulos e 
traz informações comple-
mentares ao texto central.

PASSADO PRESENTE 
Seção que aparece em 
diversos capítulos e reforça a 
relação entre as questões do 
passado e do presente.

 O comunismo na China

Ao tomarem o poder na China, os comunistas assumiram um país com grandes contradições. 

A presença imperialista havia tornado a China, entre outros países periféricos, o centro da explora-

ção capitalista. Assim, a organização social e econômica chinesa, de características essencialmente 

feudais, sofreu uma brusca transição ao mundo industrializado. Nesse contexto, proliferaram os 

ideais marxistas sobre a luta de classes e o desejo pela soberania nacional. 

A China comunista foi então construída por meio de um planejamento político centralizado. 

Houve estatização da economia e a sociedade manteve-se fechada ao mundo capitalista durante 

muito tempo. Entretanto, a necessidade de ampliar a capacidade produtiva chinesa motivou a 

realização de diversas reformas a partir de 1976. Essas reformas abriram sua economia aos países 

capitalistas e, com isso, a China se transformou no país de maior crescimento econômico do mundo. 

Atualmente, o país se define como uma “república popular socialista unipartidária”, embora 

adote em alguns setores uma economia de mercado, ou seja, de tipo capitalista.

passado presente

  Vista aérea do porto de Yangshan, na China. No período, a China ocupava o primeiro lugar mundial em 

exportações. Foto de 2018.
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As atividades 
indicadas por este 

ícone trabalham questões 
socioemocionais, como lidar 
com relacionamentos e na 
resolução de problemas.

As atividades 
indicadas por 

este ícone propõem 
tarefas voltadas à 
inclusão de pessoas 
com deficiência.

As atividades 
indicadas por este 

ícone apresentam 
propostas do uso de 
diferentes tecnologias ou 
de algum recurso digital.

p ar a s aber mais
Arte e a imprensa negra no Estado Novo

Junto ao florescimento de diversas manifestações 
culturais na sociedade brasileira, representantes da elite 
negra fundaram a Frente Negra Brasileira (FNB) em 1931. 
Da cidade de São Paulo, a FNB se espalhou pelo país. Suas 
ações voltavam-se, sobretudo para busca da superação 
de desigualdades raciais e do combate à discriminação 
étnica presentes na sociedade brasileira. As áreas de 
atuação da FNB eram amplas, incluindo teatro, música, 
esportes e artes, e a entidade as divulgava pelo jornal A 
Voz da Raça, com tiragens de até 5.000 exemplares.

Anos depois, em 1944, o Teatro Experimental 
do Negro (TEN) nasceu com a proposta de resgatar 
e afirmar os valores humanos e culturais de afrodes-
cendentes no Brasil. Dirigido pelo ator e ativista social 
Abdias do Nascimento (1914-2011), o grupo exerceu 
forte pressão na luta pela igualdade dos afrodes-
cendentes. Suas ideias eram divulgadas pelo jornal 
O Quilombo e por meio das peças que apresentavam. 

Até 1968, ano em que foi extinto pela ditadura, 
o TEN manteve intensa atividade no cenário cultural e 
político, angariando apoio entre intelectuais brasileiros.

  Abdias do Nascimento e 
Lea Garcia em cena da peça 
Sortilégio, de autoria do próprio 
Abdias, na cidade do Rio de 
Janeiro, em 1957.

 O papel dos meios de comunicação
Geralmente, são entendidas como modernas as sociedades com certo grau de industrialização 

e nas quais a vida na cidade predomina sobre a vida no campo. São características da modernidade 
urbana também a oferta de uma grande variedade de serviços (bancos, lojas, escolas, cinemas, 
transportes coletivos, restaurantes, teatros, hospitais e outros). 

No Brasil, como vimos, o processo de moderniza-
ção começou a tomar impulso a partir de 1930. Um dos 
fatores que impulsionaram esse processo foi a expan-
são dos meios de comunicação de massa. Naquele 
momento, o principal veículo de comunicação era o 
rádio, inventado em 1895 e em operação no Brasil desde 
1923. Na década de 1930, o rádio começou a chegar às 
regiões mais remotas do país e a cair no gosto popular.

  Entre os anos 1930 e 1960, as principais emissoras de rádio 
estavam no Rio de Janeiro. Eram famosos seus programas de 
auditório, transmitidos ao vivo e com a presença de artistas no 
palco. Era muito comum ouvir rádio em família, assim como 
essa família da foto, em 1942, na cidade do Rio de Janeiro.

ACERVO ICONOGRAPHIA

ACERVO ICONOGRAPHIA
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RAIO X
Seção especial 
para a análise 

de variados tipos 
de documentos 

históricos.

raio X

 Que documento é esse?
Trata-se de uma imagem de capa de um calendário italiano do ano de 1938. Ela é resultado de uma montagem gráfica de diversos elementos, entre eles, fotos, siglas e símbolos.

 Quem o produziu?
Pelas informações disponíveis não é possível afirmar ao certo quem o produziu, mas deve-se considerar como informação pertinente que a produção de artigos como esse era incentivada e financiada pelo regime fascista para fins de propaganda.

 O que ele permite afirmar sobre o regime político italiano no período?A centralidade do retrato de Mussolini e o destaque para a frase de sua autoria ressalta a importância política do líder e o culto à sua personalidade. A afirmação “Não nos agrada nos determos no passado, porque a nossa vontade nos empurra para o futuro”, acompanhada de fotografias de grupos militares em formação, sugere a construção da narrativa de um futuro grandioso a partir da ordem, da vontade coletiva e da grande adesão popular.

  Imagem de capa de 
um calendário do ano 
de 1938, produzido 
na Itália, em que se lê, 
em italiano: “Não nos 
agrada nos determos 
no passado, porque 
a nossa vontade nos 
empurra para o futuro”.
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OLHO VIVO
Seção que traz imagens de diversas 
épocas e lugares. Por meio da observação 
e leitura, você perceberá que essas 
imagens são documentos históricos que 
representam interesses e visões de mundo 
de pessoas e de grupos sociais.

olho vivo

 Escândalo em São Paulo

A Semana de Arte Moderna reuniu representantes das artes visuais, músicos, 

escritores e intelectuais no Teatro Municipal de São Paulo entre 13 e 17 de fevereiro 

de 1922. O principal objetivo do evento era propor novas formas de expressão artís-

tica e cultural. Em outras palavras, seus membros queriam romper com os antigos 

conceitos do século XIX, que ditavam a produção artística no Brasil, para criar 

uma arte essencialmente brasileira e, ao mesmo tempo, afinada com o movimento 

modernista europeu. 

1    O Vale do Anhangabaú ocupa a área central 

da tela. Em meio às linhas horizontais, as 

curvas que delineiam o jardim dão a sensação 

da profundidade do vale em relação ao 

restante da cena. 

2    Em azul, o riacho do Anhangabaú. Na língua 

tupi, Anhangabaú significa “rio” ou “água 

do mau espírito”. Em 1906, o riacho foi 

canalizado e deixou de ser visto, embora corra 

subterraneamente. Já não era possível ver o 

riacho em 1925, quando Tarsila pintou esta tela.

3    A sensação de profundidade da pintura é 

criada pela sucessão de planos e por uma sutil 

utilização de cores. Por exemplo, o verde-

-escuro dá a ilusão de profundidade do vale. 

Em primeiro plano, vemos a árvore, a bomba 

de gasolina, o poste de luz, o piso amarelo e 

canteiros verdes. Em seguida, vem o Vale do 

Anhangabaú e, sobre ele, o Viaduto do Chá, 

sustentado por duas estruturas metálicas 

pretas. A distribuição das cores também 

contribui para a sensação de profundidade.

4    Nesta tela, Tarsila usa cores chapadas: 

amarelo-claro, azul, verde, laranja, salmão. 

Quase não há gradação de tom ou ideia de 

volume.

5    Algumas linhas verticais (tronco da árvore, 

bomba, poste) se contrapõem às faixas 

horizontais da pintura (o piso amarelo-claro, o 

rio azul e o gramado verde-escuro ao fundo).

6    Os primeiros bondes elétricos começaram a 

circular pelo Viaduto do Chá em 1902. Nessa 

época, São Paulo começou a trocar os bondes 

puxados por burros por equipamentos mais 

modernos, como o que a artista retratou. 

10
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Na época, a Semana provocou escândalo e foi muito atacada pelos críticos e pelas elites, 

acostumados às formas de representação já consagradas. 

A tela reproduzida abaixo foi pintada por Tarsila do Amaral (1886-1973), artista que não 

participou da Semana, mas cuja obra expressa bem os ideais que animaram o movimento moder-

nista brasileiro nos anos 1920. Tarsila soube como ninguém aliar a estética modernista a aspectos 

da cultura popular brasileira. Com isso, criou uma linguagem artística própria e contribuiu para 

revolucionar a pintura no Brasil.

   São Paulo, óleo sobre tela, de Tarsila do 

Amaral, 1925.

Fontes: AMARAL, Aracy. Tarsila: sua obra e 

seu tempo. São Paulo: Edusp/Editora 34, 2003; 

CHIOVATTO, Mila Milene; AIDAR, Gabriela. Material 

de apoio à prática pedagógica: século X, Tarsila do 

Amaral e Lasar Segall. São Paulo: Pinacoteca do 

Estado, 2010; INSTITUTO Itaú Cultural (Ed.). Praça 

Ramos, Viaduto do Chá, Praça do Patriarca. São 

Paulo: ICI, 1994. 

7    Atrás do viaduto, os prédios são 

representados em forma de retângulos.

8    As formas geométricas são características 

de uma das correntes do modernismo. A 

representação dos objetos é simplificada: o 

que vale são as formas e linhas essenciais. 

Veja como o desenho da árvore é 

esquemático: a copa é representada por 

um círculo verde e o tronco é quase um 

cilindro marrom.

9    Essa figura geométrica azulada dá uma 

ideia de montanha. É o penúltimo plano da 

tela, antes do céu em azul mais claro. 

10    Ao contrário dos dias de hoje, era 

permitido afixar painéis de publicidade 

nos edifícios de São Paulo. Atenta a essa 

forma de comunicação urbana, Tarsila 

representou um painel publicitário, mas, 

em vez de um anúncio, pintou apenas 

números. 

11    A bomba de gasolina e o poste de 

eletricidade são referências à vida 

moderna.
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ENQUANTO ISSO...   
Mostra acontecimen-
tos históricos que 
ocorreram em outras 
regiões na mesma 
época tratada no 
capítulo.

 A Primavera Árabe

Em dezembro de 2010, teve início na Tunísia, no norte da África, um movimento popular por 

democracia e contra a corrupção. Milhares de pessoas saíram às ruas para exigir o afastamento 

do presidente, que governava o país desde 1987. O movimento triunfou e logo se estendeu para 

outros países do norte da África e do Oriente Médio. 

Como envolveu países de população árabe e muçulmana em sua maioria, esse movimento 

foi chamado de Primavera Árabe.

Além da Tunísia, os protestos levaram à queda dos chefes de Estado do Egito e da Líbia 

e provocaram inúmeras manifestações na região. No entanto, alguns anos depois do início da 

Primavera Árabe, não se pode dizer que a democracia avançou na região.

No Egito atual, há mais repressão do que no período do governo deposto. Milhares de 

oposicionistas estão presos; há restrições ao uso das mídias e à presença de ONGs e grupos de 

direitos humanos. Além disso, há violência extrema contra as mulheres.

Na Tunísia, onde ocorreu o início da Primavera Árabe, a população elegeu para presidente o 

ex-primeiro-ministro do governo que havia deposto, o que demonstra que algumas práticas do 

regime anterior tendem a permanecer. 

Vários países da região são governados por ditaduras, monarquias absolutistas ou grupos 

religiosos fundamentalistas.

enquanto isso...
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  Manifestantes protestam no Cairo contra o governo 

do Egito, em 29 de janeiro de 2015. No local da 

manifestação, a ativista Shaimaa al-Sabbagh foi 

morta cinco dias antes, durante protestos.
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ABERTURA DE CAPÍTULO
Todos os capítulos 
começam com uma ou 
duas imagens e textos 
que tratam de assuntos 
do presente. Assim, você 
perceberá que a História 
tem tudo a ver com o 
dia a dia de todos nós.

Objetivos de aprendizagem
Neste boxe você ficará 
sabendo o que se espera 
que seja aprendido com o 
estudo do capítulo.

A República 
oligárquica

C
A
P
ÍT

ULO

A República A República 
oligárquicaoligárquica

P
ÍT

ULO 2

Objetivos de aprendizagem
• Identificar as permanências 

e rupturas econômicas, 
políticas, sociais e culturais no 
Brasil no início da República.

• Refletir sobre o conceito 
de cidadania nos primeiros 
tempos republicanos e na 
atualidade. 

O hino nacional e a bandeira são símbolos importantes de uma nação. 
Eles representam o país em eventos internacionais e contribuem para nutrir 
sentimentos de identidade entre as pessoas que dele fazem parte.

Mas as bandeiras e os hinos não são os únicos símbolos de um país. 
Existem muitos outros, como monumentos, pinturas, canções, livros, histó-
rias, heróis, times de futebol, entre outros. Nenhum símbolo, porém, dura 
para sempre. Uma transformação social ou uma mudança na forma de 
governo podem provocar a criação de novos símbolos para representar a 
ruptura com o passado e até mesmo a ressignificação de símbolos antigos.

No caso do Brasil, isso fica muito claro ao analisarmos 
a passagem da Monarquia para a República, em 1889. 
Com a implantação da forma republicana de governo, um 
forte movimento de elaboração de novos símbolos nacio-
nais veio à tona. Uma das expressões disso foi a criação 
de uma nova bandeira para o Brasil. 

Neste capítulo, estudaremos as mudanças ocorridas 
com a ruptura de 1889, mas também veremos que muita 
coisa permaneceu inalterada na sociedade, apesar da subs-
tituição da Monarquia pela forma republicana de governo. 

REINALDO CODDOU H./GETTY IMAGES

  Jogadores da seleção 
brasileira de futebol 
cantam o Hino Nacional 
antes da partida contra 
a seleção da Costa Rica, 
pela copa do Mundo 
de Futebol da FIFA, 
em São Petersburgo, 
Rússia, 2018.
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Esta coleção traz aspectos da história do Brasil e do mundo narrados em linguagem atraente, sempre relacio-
nando o passado com o presente. 
Imagens diversas servem de ponto de partida para a apresentação dos assuntos. 
As atividades auxiliam você a revisar o conteúdo estudado e estimulam a reflexão sobre seu cotidiano.

conheça seu livro

 O nascimento da República 
A imagem abaixo é uma reprodução da tela intitulada A pátria, pintada pelo artista flu-

minense Pedro Bruno em 1919. Ou seja, a pintura foi feita trinta anos depois da Proclamação 
da República, ocorrida em 1889. O quadro representa um grupo de mulheres que costura uma 
grande bandeira. Também foram representadas algumas crianças.

Alegoria: obra de 
pintura ou escultura 
que representa uma 
ideia abstrata por 
meio de formas ou 
figuras. Nesse caso, a 
costura da bandeira 
representa a criação 
de um novo país.

  A Pátria (1919), 
óleo sobre tela, 
de Pedro Bruno, 
representando o 
nascimento de uma 
nova nação após 
a Proclamação da 
República. O quadro 
está exposto no 
Salão Ministerial do 
Museu da República, 
no Palácio do Catete, 
Rio de Janeiro (RJ).

  Detalhe da tela A Pátria, 
representando as filhas do 
militar Benjamin Constant.

Em primeiro lugar, vamos analisar os personagens da 
cena. Quem são eles? Por que foram escolhidos? 

Esses personagens representam a esposa e as filhas de 
Benjamin Constant, militar que teve papel destacado no pro-
cesso de Proclamação da República.

1
1

MUSEU DA REPÚBLICA, RIO DE JANEIRO/ACERVO ICONOGRAPHIA
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A escolha desses personagens está diretamente rela-
cionada ao tema do quadro. Já a confecção da bandeira 
é, na verdade, uma alegoria do nascimento da nova 
nação. Ela representa uma República sendo construída 
cheia de otimismo. A imagem de crianças, entre elas um 
bebê coberto pela bandeira, reforça esse sentimento de 
esperança em relação ao futuro do Brasil.
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Os termos e conceitos destacados no texto 
em verde remetem ao glossário na lateral da 
página, que apresenta sua definição.

IMAGEM CONDUTORA 
Todas as vezes que você vir uma imagem com a indicação de 
uma lupa verde, fique atento. Ela será analisada em detalhes 
nas páginas seguintes e ajudará na compreensão do capítulo.

Abertura de unidade 
Em página dupla, a 
abertura traz um texto com 
imagens apresentando o 
conceito trabalhado na 
unidade. Cada volume tem 
quatro unidades. Foram 
escolhidos conceitos impor-
tantes para a compreensão 
do mundo em que vivemos. 

1 Técnicas e 
tecnologias

UN
IDADE33 Meios de 

comunicação 
de massa

UN
IDADE

O poder da mídia

  <Compor legenda>

Ao assistir a um programa de televisão, escutar uma entrevista no 

rádio, ler um jornal ou navegar pela internet, você não está sozinho. 

A informação que chega até você – seja ela uma notícia, uma música, 

um programa de entretenimento, uma propaganda etc. – é a mesma 

que milhões de pessoas nos mais variados cantos do planeta também 

recebem. A esse fenômeno dá-se o nome de comunicação de massa.

Em virtude desse enorme poder de disseminação, muitos estudiosos 

alertam para a capacidade que os meios de comunicação de massa 

têm também de influenciar a opinião e o comportamento das pessoas. 

Por isso, eles advertem sobre a necessidade de mantermos um olhar 

permanentemente crítico em relação às informações transmitidas por 

esses meios.
DPA PICTURE ALLIANCE ARCHIVE/ALAMY/FOTOARENA

  A TV foi usada em 
muitos momentos da 
história do século XX 
para reforçar poderes 
consolidados, como é 
o caso da família real 
britânica. Na imagem, 
vemos a transmissão do 

casamento do príncipe 

William e da Duquesa 
de Cambridge, Kate 
Middleton, em praça da 

cidade de Londres, na 
Inglaterra, em 2011. O 

evento foi transmitido 
pela TV em diversos 
países do mundo, 
inclusive no Brasil.
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começo de CONVERSA
 1. Quais são os meios de comunicação que você mais utiliza? 

 2. Para você é importante ter acesso a várias fontes de informação? Por quê?

 3. Em sua opinião, as informações divulgadas pelos meios de comunicação de massa 

devem ser analisadas criticamente? Em caso positivo, explique como isso pode ser 

feito.

Uma campanha publicitária, por exemplo, pode levar as pessoas a comprar produtos 

que não são necessários ou benéficos. Muitos jovens adquiriram o vício do tabagismo 

porque viram nas telas de cinema seus ídolos fumando nos anos 1980. Uma notícia geral-

mente transmite a posição ideológica dos grupos que detêm o poder nos grandes veículos 

de comunicação e pode contribuir para consolidar essa ideologia junto ao público.

O poder dos meios de comunicação de massa é um fenômeno da sociedade indus-

trial. Surgiu e se consolidou com o desenvolvimento tecnológico verificado entre as 

últimas décadas do século XIX e meados do século XX, quando foram inventados o 

cinema, o rádio e a televisão. 

Como veremos nesta unidade, o uso desses meios de comunicação contribuiu para 

Getúlio Vargas fazer propaganda de seu governo e foi fundamental para alimentar as 

rivalidades entre comunistas e capitalistas durante a Guerra Fria.
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  A internet é o mais atual meio de comunicação de massa. Na foto, vemos uma cena 

muito comum nos dias de hoje: uma família reunida com cada um de seus membros 

absorvidos pelo mundo virtual. Você já viu ou vivenciou uma situação como essa?
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Começo de conversa
Este boxe traz questões que ajudam 
você a refletir sobre o conceito que 
será trabalhado na unidade. 
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ícones UTILIZADOS

PARA SABER MAIS 
Este boxe está presente 
em diversos capítulos e 
traz informações comple-
mentares ao texto central.

PASSADO PRESENTE 
Seção que aparece em 
diversos capítulos e reforça a 
relação entre as questões do 
passado e do presente.

 O comunismo na China

Ao tomarem o poder na China, os comunistas assumiram um país com grandes contradições. 

A presença imperialista havia tornado a China, entre outros países periféricos, o centro da explora-

ção capitalista. Assim, a organização social e econômica chinesa, de características essencialmente 

feudais, sofreu uma brusca transição ao mundo industrializado. Nesse contexto, proliferaram os 

ideais marxistas sobre a luta de classes e o desejo pela soberania nacional. 

A China comunista foi então construída por meio de um planejamento político centralizado. 

Houve estatização da economia e a sociedade manteve-se fechada ao mundo capitalista durante 

muito tempo. Entretanto, a necessidade de ampliar a capacidade produtiva chinesa motivou a 

realização de diversas reformas a partir de 1976. Essas reformas abriram sua economia aos países 

capitalistas e, com isso, a China se transformou no país de maior crescimento econômico do mundo. 

Atualmente, o país se define como uma “república popular socialista unipartidária”, embora 

adote em alguns setores uma economia de mercado, ou seja, de tipo capitalista.

passado presente

  Vista aérea do porto de Yangshan, na China. No período, a China ocupava o primeiro lugar mundial em 

exportações. Foto de 2018.
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As atividades 
indicadas por este 

ícone trabalham questões 
socioemocionais, como lidar 
com relacionamentos e na 
resolução de problemas.

As atividades 
indicadas por 

este ícone propõem 
tarefas voltadas à 
inclusão de pessoas 
com deficiência.

As atividades 
indicadas por este 

ícone apresentam 
propostas do uso de 
diferentes tecnologias ou 
de algum recurso digital.

p ar a s aber mais
Arte e a imprensa negra no Estado Novo

Junto ao florescimento de diversas manifestações 
culturais na sociedade brasileira, representantes da elite 
negra fundaram a Frente Negra Brasileira (FNB) em 1931. 
Da cidade de São Paulo, a FNB se espalhou pelo país. Suas 
ações voltavam-se, sobretudo para busca da superação 
de desigualdades raciais e do combate à discriminação 
étnica presentes na sociedade brasileira. As áreas de 
atuação da FNB eram amplas, incluindo teatro, música, 
esportes e artes, e a entidade as divulgava pelo jornal A 
Voz da Raça, com tiragens de até 5.000 exemplares.

Anos depois, em 1944, o Teatro Experimental 
do Negro (TEN) nasceu com a proposta de resgatar 
e afirmar os valores humanos e culturais de afrodes-
cendentes no Brasil. Dirigido pelo ator e ativista social 
Abdias do Nascimento (1914-2011), o grupo exerceu 
forte pressão na luta pela igualdade dos afrodes-
cendentes. Suas ideias eram divulgadas pelo jornal 
O Quilombo e por meio das peças que apresentavam. 

Até 1968, ano em que foi extinto pela ditadura, 
o TEN manteve intensa atividade no cenário cultural e 
político, angariando apoio entre intelectuais brasileiros.

  Abdias do Nascimento e 
Lea Garcia em cena da peça 
Sortilégio, de autoria do próprio 
Abdias, na cidade do Rio de 
Janeiro, em 1957.

 O papel dos meios de comunicação
Geralmente, são entendidas como modernas as sociedades com certo grau de industrialização 

e nas quais a vida na cidade predomina sobre a vida no campo. São características da modernidade 
urbana também a oferta de uma grande variedade de serviços (bancos, lojas, escolas, cinemas, 
transportes coletivos, restaurantes, teatros, hospitais e outros). 

No Brasil, como vimos, o processo de moderniza-
ção começou a tomar impulso a partir de 1930. Um dos 
fatores que impulsionaram esse processo foi a expan-
são dos meios de comunicação de massa. Naquele 
momento, o principal veículo de comunicação era o 
rádio, inventado em 1895 e em operação no Brasil desde 
1923. Na década de 1930, o rádio começou a chegar às 
regiões mais remotas do país e a cair no gosto popular.

  Entre os anos 1930 e 1960, as principais emissoras de rádio 
estavam no Rio de Janeiro. Eram famosos seus programas de 
auditório, transmitidos ao vivo e com a presença de artistas no 
palco. Era muito comum ouvir rádio em família, assim como 
essa família da foto, em 1942, na cidade do Rio de Janeiro.

ACERVO ICONOGRAPHIA

ACERVO ICONOGRAPHIA
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RAIO X
Seção especial 
para a análise 

de variados tipos 
de documentos 

históricos.

raio X

 Que documento é esse?
Trata-se de uma imagem de capa de um calendário italiano do ano de 1938. Ela é resultado de uma montagem gráfica de diversos elementos, entre eles, fotos, siglas e símbolos.

 Quem o produziu?
Pelas informações disponíveis não é possível afirmar ao certo quem o produziu, mas deve-se considerar como informação pertinente que a produção de artigos como esse era incentivada e financiada pelo regime fascista para fins de propaganda.

 O que ele permite afirmar sobre o regime político italiano no período?A centralidade do retrato de Mussolini e o destaque para a frase de sua autoria ressalta a importância política do líder e o culto à sua personalidade. A afirmação “Não nos agrada nos determos no passado, porque a nossa vontade nos empurra para o futuro”, acompanhada de fotografias de grupos militares em formação, sugere a construção da narrativa de um futuro grandioso a partir da ordem, da vontade coletiva e da grande adesão popular.

  Imagem de capa de 
um calendário do ano 
de 1938, produzido 
na Itália, em que se lê, 
em italiano: “Não nos 
agrada nos determos 
no passado, porque 
a nossa vontade nos 
empurra para o futuro”.
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OLHO VIVO
Seção que traz imagens de diversas 
épocas e lugares. Por meio da observação 
e leitura, você perceberá que essas 
imagens são documentos históricos que 
representam interesses e visões de mundo 
de pessoas e de grupos sociais.

olho vivo

 Escândalo em São Paulo

A Semana de Arte Moderna reuniu representantes das artes visuais, músicos, 

escritores e intelectuais no Teatro Municipal de São Paulo entre 13 e 17 de fevereiro 

de 1922. O principal objetivo do evento era propor novas formas de expressão artís-

tica e cultural. Em outras palavras, seus membros queriam romper com os antigos 

conceitos do século XIX, que ditavam a produção artística no Brasil, para criar 

uma arte essencialmente brasileira e, ao mesmo tempo, afinada com o movimento 

modernista europeu. 

1    O Vale do Anhangabaú ocupa a área central 

da tela. Em meio às linhas horizontais, as 

curvas que delineiam o jardim dão a sensação 

da profundidade do vale em relação ao 

restante da cena. 

2    Em azul, o riacho do Anhangabaú. Na língua 

tupi, Anhangabaú significa “rio” ou “água 

do mau espírito”. Em 1906, o riacho foi 

canalizado e deixou de ser visto, embora corra 

subterraneamente. Já não era possível ver o 

riacho em 1925, quando Tarsila pintou esta tela.

3    A sensação de profundidade da pintura é 

criada pela sucessão de planos e por uma sutil 

utilização de cores. Por exemplo, o verde-

-escuro dá a ilusão de profundidade do vale. 

Em primeiro plano, vemos a árvore, a bomba 

de gasolina, o poste de luz, o piso amarelo e 

canteiros verdes. Em seguida, vem o Vale do 

Anhangabaú e, sobre ele, o Viaduto do Chá, 

sustentado por duas estruturas metálicas 

pretas. A distribuição das cores também 

contribui para a sensação de profundidade.

4    Nesta tela, Tarsila usa cores chapadas: 

amarelo-claro, azul, verde, laranja, salmão. 

Quase não há gradação de tom ou ideia de 

volume.

5    Algumas linhas verticais (tronco da árvore, 

bomba, poste) se contrapõem às faixas 

horizontais da pintura (o piso amarelo-claro, o 

rio azul e o gramado verde-escuro ao fundo).

6    Os primeiros bondes elétricos começaram a 

circular pelo Viaduto do Chá em 1902. Nessa 

época, São Paulo começou a trocar os bondes 

puxados por burros por equipamentos mais 

modernos, como o que a artista retratou. 

10
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Na época, a Semana provocou escândalo e foi muito atacada pelos críticos e pelas elites, 

acostumados às formas de representação já consagradas. 

A tela reproduzida abaixo foi pintada por Tarsila do Amaral (1886-1973), artista que não 

participou da Semana, mas cuja obra expressa bem os ideais que animaram o movimento moder-

nista brasileiro nos anos 1920. Tarsila soube como ninguém aliar a estética modernista a aspectos 

da cultura popular brasileira. Com isso, criou uma linguagem artística própria e contribuiu para 

revolucionar a pintura no Brasil.

   São Paulo, óleo sobre tela, de Tarsila do 

Amaral, 1925.

Fontes: AMARAL, Aracy. Tarsila: sua obra e 

seu tempo. São Paulo: Edusp/Editora 34, 2003; 

CHIOVATTO, Mila Milene; AIDAR, Gabriela. Material 

de apoio à prática pedagógica: século X, Tarsila do 

Amaral e Lasar Segall. São Paulo: Pinacoteca do 

Estado, 2010; INSTITUTO Itaú Cultural (Ed.). Praça 

Ramos, Viaduto do Chá, Praça do Patriarca. São 

Paulo: ICI, 1994. 

7    Atrás do viaduto, os prédios são 

representados em forma de retângulos.

8    As formas geométricas são características 

de uma das correntes do modernismo. A 

representação dos objetos é simplificada: o 

que vale são as formas e linhas essenciais. 

Veja como o desenho da árvore é 

esquemático: a copa é representada por 

um círculo verde e o tronco é quase um 

cilindro marrom.

9    Essa figura geométrica azulada dá uma 

ideia de montanha. É o penúltimo plano da 

tela, antes do céu em azul mais claro. 

10    Ao contrário dos dias de hoje, era 

permitido afixar painéis de publicidade 

nos edifícios de São Paulo. Atenta a essa 

forma de comunicação urbana, Tarsila 

representou um painel publicitário, mas, 

em vez de um anúncio, pintou apenas 

números. 

11    A bomba de gasolina e o poste de 

eletricidade são referências à vida 

moderna.
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ENQUANTO ISSO...   
Mostra acontecimen-
tos históricos que 
ocorreram em outras 
regiões na mesma 
época tratada no 
capítulo.

 A Primavera Árabe

Em dezembro de 2010, teve início na Tunísia, no norte da África, um movimento popular por 

democracia e contra a corrupção. Milhares de pessoas saíram às ruas para exigir o afastamento 

do presidente, que governava o país desde 1987. O movimento triunfou e logo se estendeu para 

outros países do norte da África e do Oriente Médio. 

Como envolveu países de população árabe e muçulmana em sua maioria, esse movimento 

foi chamado de Primavera Árabe.

Além da Tunísia, os protestos levaram à queda dos chefes de Estado do Egito e da Líbia 

e provocaram inúmeras manifestações na região. No entanto, alguns anos depois do início da 

Primavera Árabe, não se pode dizer que a democracia avançou na região.

No Egito atual, há mais repressão do que no período do governo deposto. Milhares de 

oposicionistas estão presos; há restrições ao uso das mídias e à presença de ONGs e grupos de 

direitos humanos. Além disso, há violência extrema contra as mulheres.

Na Tunísia, onde ocorreu o início da Primavera Árabe, a população elegeu para presidente o 

ex-primeiro-ministro do governo que havia deposto, o que demonstra que algumas práticas do 

regime anterior tendem a permanecer. 

Vários países da região são governados por ditaduras, monarquias absolutistas ou grupos 

religiosos fundamentalistas.

enquanto isso...
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  Manifestantes protestam no Cairo contra o governo 

do Egito, em 29 de janeiro de 2015. No local da 

manifestação, a ativista Shaimaa al-Sabbagh foi 

morta cinco dias antes, durante protestos.
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Lembre-se: não escreva em 
seu livro, pois outros alunos 
irão usá-lo depois de você.

COMO SE FAZ…
Esta seção contribui para o seu 

desenvolvimento escolar. Por meio dela, 
você vai receber orientações sobre como 

fazer fichamentos, entrevistas, pesquisas, 
resumos, entre outras tarefas.

como se faz...

 Vídeo

Com a popularização da internet e das tecnologias de comunicação, tornou-se muito mais 

fácil gravar vídeos sobre os mais diversos assuntos. Atualmente, algumas das redes sociais mais 

populares são espaços nos quais é possível compartilhar vídeos, que vão de gravações curtas até 

longas apresentações sobre temas diversos.

Um dos aspectos interessantes desses vídeos on-line é que eles podem tratar temas variados, 

inclusive conteúdos educacionais. É possível criar vídeos que abordem temas históricos e outras 

questões discutidas em sala de aula. Para isso, é importante seguir algumas etapas de trabalho, 

que devem ser discutidas e planejadas previamente. 

 1o passo

Providenciar equipamentos

Façam um levantamento das condições técnicas para a produção do vídeo. Verifiquem quais 

aparelhos podem ser utilizados para as gravações (aparelhos celulares e câmeras de computador 

são as opções mais práticas) e se há acesso à internet na escola e entre os integrantes do grupo, 

para que os vídeos possam ser carregados e exibidos. 

Procurem saber se alguém do grupo já produziu vídeos antes e como foi a experiência. 

 2o passo

Escolher os temas

Discutam em conjunto os temas a serem abordados no vídeo. Anotem todas as ideias dis-

cutidas. Cada pessoa do grupo pode ficar responsável pela elaboração de uma parte ou seção 

do vídeo, levantando informações e materiais em diferentes fontes para enriquecer o trabalho. 

 3o passo

Providenciar outros materiais

É interessante pesquisar imagens, músicas, outros vídeos e materiais diversos que podem 

ser incluídos no vídeo que está sendo produzido. Porém, é importante que esse material tenha 

relação com o conteúdo proposto e esteja devidamente identificado.

• Toda e qualquer utilização de material não produzido pelo grupo deve ter indicação de 

autor e fonte (livro, jornal, revista etc., em que o material foi publicado ou veiculado) e a 

data de publicação ou produção (em caso de filme, música ou fotografia).

 4o passo

Elaboração do roteiro

Após a organização das ideias e dos materiais complementares que serão utilizados, é impor-

tante elaborar um roteiro para a filmagem. Incluir nesse roteiro ideias para o cenário da filmagem, 
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ATIVIDADES
No miolo e no final dos capítulos, você vai encontrar atividades variadas: 
Para organizar as ideias – exercícios de compreensão de texto.
Teste seus conhecimentos – questões objetivas em formato de testes de 
múltipla escolha.
Diálogos – promovem reflexões sobre a comunidade ou que propõem o 
trabalho com outras disciplinas.
Hora de refletir – relações entre o conceito do capítulo e o tema da unidade.
Interpretando documentos – análise de diferentes tipos de documentos 
históricos. 

FECHANDO A UNIDADE
Esta seção de encerramento 
apresenta dois ou mais documentos 
que se inter-relacionam para que 
você possa refletir e discutir sobre o 
conceito estudado na unidade.

atividades

a) Por que a vida na Europa parecia próspera e feliz para as camadas alta e média da 
população?

b) Apesar do clima de felicidade em parte da sociedade, a Europa estava repleta de 
problemas sociais. Cite alguns deles. 2. Observe a imagem condutora da página 66, um cartaz divulgado na Inglaterra na 

Primeira Guerra Mundial. A partir da análise da imagem, responda:a) Qual foi a intenção do governo ao produzir esse cartaz?b) Os cartazes foram muito utilizados pelos países envolvidos na guerra. Em sua opinião, 
por que esse recurso gráfico foi tão utilizado durante o conflito? 3. Como a Primeira Guerra Mundial afetou o cotidiano das mulheres europeias? 4. Compare os mapas das páginas 65 e 71 e escreva um resumo das principais medidas previstas no 

Tratado de Versalhes que resultaram em mudanças no mapa da Europa após o fim da guerra.
 5. Descreva como era a estrutura de poder no período anterior ao Revolução de 1917.
 6. Em 1917, os russos foram às ruas para exigir que o governo retirasse o país da guerra e ado-

tasse medidas favoráveis aos trabalhadores, como melhores salários e reforma agrária. Em 
um país democrático, ir às ruas e protestar é considerado um direito do cidadão. Na história 
do Brasil, em vários momentos os brasileiros também foram às ruas protestar por mudanças 
no país. Em grupo, discutam a seguinte questão: qual a importância da participação cidadã 
na luta por mudanças sociais, políticas e econômicas na sociedade em que vivemos? 7. Neste capítulo, analisamos dois cartazes publicitários. Com base no que você viu e apren-
deu, elabore um cartaz publicitário com uma imagem e uma frase-síntese. Por meio 
dele, você deve convidar a população a se organizar para defender alguma mudança 
que seja importante para a comunidade onde você vive. 

A vida em alguns países da Europa parecia tão próspera e feliz para as camadas 
alta e média da população que esse período ficou conhecido como Belle Époque, expres-
são francesa que significa ‘Bela Época’. 

MINHA BIBLIOTECA
A Revolução Mexicana, de Mariza de Carvalho Soares. São Paulo: FTD, 2000. (Coleção Para conhecer melhor).Uma reflexão sobre esse violento movimento de contestação que contou com grande participação popular, especialmente dos camponeses.
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 1. Leia o trecho a seguir, depois responda às questões.

para organizar as ideias

Interpretando documentos

hora de refletir
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fechando a unidade

Muitos políticos utilizam notícias falsas (fake news, em inglês) para 

confundir o eleitorado e ampliar seu apoio popular. As notícias falsas 

também são utilizadas para atacar grupos sociais minoritários e enfra-

quecer propostas de mudanças sociais ou políticas. Por essas e outras 

razões, é muito  importante identificar essas notícias e não as disseminar. 

Os dois documentos a seguir tratam disso. O primeiro é o trecho de uma 

reportagem que analisa o impacto das notícias falsas no plebiscito que 

decidiu a saída do Reino Unido da União Europeia em 2017 (conhecido 

como Brexit). Já o segundo é um infográfico que destaca formas de se 

combater essas notícias.

A partir da análise dos documentos a seguir, responda ao que se 

pede:

 Documento 1: Texto jornalístico

Para muitos britânicos, a inesperada vitória da campanha pela saída da 

União Europeia (UE) no plebiscito de junho de 2016 é resultado da propagação 

de fake news. Opositores da retirada britânica do bloco europeu acusam líderes 

da campanha em favor do chamado “brexit” de terem divulgado mentiras para 

conquistar mais votos.

Visando combater as notícias falsas, uma comissão do Parlamento britânico 

defendeu, em relatório publicado na segunda-feira (30/08/2018), que empresas 

de tecnologia como o Facebook sejam reguladas e que sejam responsabilizadas 

pela circulação de material “ofensivo e enganoso” em suas plataformas.

Como as fake news afetam eleições ao redor do mundo. Folha de S. Paulo, 2 ago. 2018. 

Mundialíssimo. Disponível em: <https://mundialissimo.blogfolha.uol.com.br/2018/08/02/como-

as-fake-news-afetam-eleicoes-ao-redor-do-mundo/>. Acesso em: 1o nov. 2018.
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 1. Hoje em dia somos cercados por uma grande quantidade de notícias falsas (as fake 

news). Que tipo de estratégia você utiliza para identificar as notícias falsas quando se 

informa pela internet ou por outros meios de comunicação?

 2. Por que é importante checar a veracidade das notícias antes de compartilhá-las com 

outras pessoas?

 3. De acordo com o primeiro documento, qual foi o impacto das notícias falsas no Brexit?

  4. Uma forma de se combater as notícias falsas é checar as fontes de referência de todos 

os textos que lemos. Tendo isso em vista, consulte um verbete da Wikipedia indicado 

por seu professor e, comparando com pelo menos duas fontes confiáveis, verifique 

se as informações do verbete são precisas. Se houver erro ou imprecisão, reescreva o 

verbete, ajustando-o onde for necessário. Depois, converse  com seus colegas sobre a 

experiência. Com a orientação do professor, publique as duas versões em um site. 

 Documento 2: Cartaz

  4.

  Cartaz de campanha publicitária promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, 2017.
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ESQUEMA-RESUMO
Encerra os capítulos com uma 
síntese dos assuntos trabalhados. 
Traz sempre uma atividade.

esquema-resumo

Brasil: da Revolução de 1930 à ditadura civil-militar 

1930: Movimento armado derruba a República oligárquica• Getúlio Vargas no poder

Anos 1950 e 1960: instabilidade política

Governo Provisório 
(1930-1934)

–  Nova Constituição
–  Expansão 

dos meios de 
comunicação de 
massa

Governo 
Constitucional 

(1934-1937)
–  Lutas políticas

Período Democrático 
(1951-1954)

–  Eleição de Vargas (1950)–  Redemocratização
–  Suicídio de Vargas

Ditadura do Estado 
Novo (1937-1945)

–  Legislação 
trabalhista

–  Estímulo à 
industrialização

Governo Dutra (1946-1951)–  Desenvolvimentismo
–  Abertura às importações

Governo JK (1956-1961)–  Plano de Metas
–   Construção de Brasília e mudança da capital
–   Industrialização acelerada–  Transformações urbanas–  Expansão da produção cultural

–  Mudanças de 
comportamento e hábitos de consumo

–  Desigualdades econômicas e sociais entre as regiões brasileiras

Governo João Goulart 
(1961-1964)

–   Medidas nacionalistas–  Articulação dos grupos mais ricos da sociedade, oposição e militares

Golpe civil-militar de 1964

atividade
• Com base nos elementos do esquema-resumo e na leitura do capítulo, indique as principais mudanças 

ocorridas na sociedade brasileira a partir do governo Vargas e também as permanências, isto é, aspectos 
que não tiveram alteração significativa na sociedade brasileira.

ZE.ELIAS65/SHUTTERSTOCK.COM
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Na seção Atividades há 
ainda Minha biblioteca, 
que traz indicações de 
leitura, e Mundo virtual, 
com sugestões de sites 
para pesquisa.
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Lembre-se: não escreva em 
seu livro, pois outros alunos 
irão usá-lo depois de você.

COMO SE FAZ…
Esta seção contribui para o seu 

desenvolvimento escolar. Por meio dela, 
você vai receber orientações sobre como 

fazer fichamentos, entrevistas, pesquisas, 
resumos, entre outras tarefas.

como se faz...

 Vídeo

Com a popularização da internet e das tecnologias de comunicação, tornou-se muito mais 

fácil gravar vídeos sobre os mais diversos assuntos. Atualmente, algumas das redes sociais mais 

populares são espaços nos quais é possível compartilhar vídeos, que vão de gravações curtas até 

longas apresentações sobre temas diversos.

Um dos aspectos interessantes desses vídeos on-line é que eles podem tratar temas variados, 

inclusive conteúdos educacionais. É possível criar vídeos que abordem temas históricos e outras 

questões discutidas em sala de aula. Para isso, é importante seguir algumas etapas de trabalho, 

que devem ser discutidas e planejadas previamente. 

 1o passo

Providenciar equipamentos

Façam um levantamento das condições técnicas para a produção do vídeo. Verifiquem quais 

aparelhos podem ser utilizados para as gravações (aparelhos celulares e câmeras de computador 

são as opções mais práticas) e se há acesso à internet na escola e entre os integrantes do grupo, 

para que os vídeos possam ser carregados e exibidos. 

Procurem saber se alguém do grupo já produziu vídeos antes e como foi a experiência. 

 2o passo

Escolher os temas

Discutam em conjunto os temas a serem abordados no vídeo. Anotem todas as ideias dis-

cutidas. Cada pessoa do grupo pode ficar responsável pela elaboração de uma parte ou seção 

do vídeo, levantando informações e materiais em diferentes fontes para enriquecer o trabalho. 

 3o passo

Providenciar outros materiais

É interessante pesquisar imagens, músicas, outros vídeos e materiais diversos que podem 

ser incluídos no vídeo que está sendo produzido. Porém, é importante que esse material tenha 

relação com o conteúdo proposto e esteja devidamente identificado.

• Toda e qualquer utilização de material não produzido pelo grupo deve ter indicação de 

autor e fonte (livro, jornal, revista etc., em que o material foi publicado ou veiculado) e a 

data de publicação ou produção (em caso de filme, música ou fotografia).

 4o passo

Elaboração do roteiro

Após a organização das ideias e dos materiais complementares que serão utilizados, é impor-

tante elaborar um roteiro para a filmagem. Incluir nesse roteiro ideias para o cenário da filmagem, 

248

D2-2056-HIST-F2_V9-FINAIS-LA-G20-AV.indd   248

11/21/18   3:40 PM

ATIVIDADES
No miolo e no final dos capítulos, você vai encontrar atividades variadas: 
Para organizar as ideias – exercícios de compreensão de texto.
Teste seus conhecimentos – questões objetivas em formato de testes de 
múltipla escolha.
Diálogos – promovem reflexões sobre a comunidade ou que propõem o 
trabalho com outras disciplinas.
Hora de refletir – relações entre o conceito do capítulo e o tema da unidade.
Interpretando documentos – análise de diferentes tipos de documentos 
históricos. 

FECHANDO A UNIDADE
Esta seção de encerramento 
apresenta dois ou mais documentos 
que se inter-relacionam para que 
você possa refletir e discutir sobre o 
conceito estudado na unidade.

atividades

a) Por que a vida na Europa parecia próspera e feliz para as camadas alta e média da 
população?

b) Apesar do clima de felicidade em parte da sociedade, a Europa estava repleta de 
problemas sociais. Cite alguns deles. 2. Observe a imagem condutora da página 66, um cartaz divulgado na Inglaterra na 

Primeira Guerra Mundial. A partir da análise da imagem, responda:a) Qual foi a intenção do governo ao produzir esse cartaz?b) Os cartazes foram muito utilizados pelos países envolvidos na guerra. Em sua opinião, 
por que esse recurso gráfico foi tão utilizado durante o conflito? 3. Como a Primeira Guerra Mundial afetou o cotidiano das mulheres europeias? 4. Compare os mapas das páginas 65 e 71 e escreva um resumo das principais medidas previstas no 

Tratado de Versalhes que resultaram em mudanças no mapa da Europa após o fim da guerra.
 5. Descreva como era a estrutura de poder no período anterior ao Revolução de 1917.
 6. Em 1917, os russos foram às ruas para exigir que o governo retirasse o país da guerra e ado-

tasse medidas favoráveis aos trabalhadores, como melhores salários e reforma agrária. Em 
um país democrático, ir às ruas e protestar é considerado um direito do cidadão. Na história 
do Brasil, em vários momentos os brasileiros também foram às ruas protestar por mudanças 
no país. Em grupo, discutam a seguinte questão: qual a importância da participação cidadã 
na luta por mudanças sociais, políticas e econômicas na sociedade em que vivemos? 7. Neste capítulo, analisamos dois cartazes publicitários. Com base no que você viu e apren-
deu, elabore um cartaz publicitário com uma imagem e uma frase-síntese. Por meio 
dele, você deve convidar a população a se organizar para defender alguma mudança 
que seja importante para a comunidade onde você vive. 

A vida em alguns países da Europa parecia tão próspera e feliz para as camadas 
alta e média da população que esse período ficou conhecido como Belle Époque, expres-
são francesa que significa ‘Bela Época’. 

MINHA BIBLIOTECA
A Revolução Mexicana, de Mariza de Carvalho Soares. São Paulo: FTD, 2000. (Coleção Para conhecer melhor).Uma reflexão sobre esse violento movimento de contestação que contou com grande participação popular, especialmente dos camponeses.
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 1. Leia o trecho a seguir, depois responda às questões.

para organizar as ideias

Interpretando documentos

hora de refletir
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fechando a unidade

Muitos políticos utilizam notícias falsas (fake news, em inglês) para 

confundir o eleitorado e ampliar seu apoio popular. As notícias falsas 

também são utilizadas para atacar grupos sociais minoritários e enfra-

quecer propostas de mudanças sociais ou políticas. Por essas e outras 

razões, é muito  importante identificar essas notícias e não as disseminar. 

Os dois documentos a seguir tratam disso. O primeiro é o trecho de uma 

reportagem que analisa o impacto das notícias falsas no plebiscito que 

decidiu a saída do Reino Unido da União Europeia em 2017 (conhecido 

como Brexit). Já o segundo é um infográfico que destaca formas de se 

combater essas notícias.

A partir da análise dos documentos a seguir, responda ao que se 

pede:

 Documento 1: Texto jornalístico

Para muitos britânicos, a inesperada vitória da campanha pela saída da 

União Europeia (UE) no plebiscito de junho de 2016 é resultado da propagação 

de fake news. Opositores da retirada britânica do bloco europeu acusam líderes 

da campanha em favor do chamado “brexit” de terem divulgado mentiras para 

conquistar mais votos.

Visando combater as notícias falsas, uma comissão do Parlamento britânico 

defendeu, em relatório publicado na segunda-feira (30/08/2018), que empresas 

de tecnologia como o Facebook sejam reguladas e que sejam responsabilizadas 

pela circulação de material “ofensivo e enganoso” em suas plataformas.

Como as fake news afetam eleições ao redor do mundo. Folha de S. Paulo, 2 ago. 2018. 

Mundialíssimo. Disponível em: <https://mundialissimo.blogfolha.uol.com.br/2018/08/02/como-

as-fake-news-afetam-eleicoes-ao-redor-do-mundo/>. Acesso em: 1o nov. 2018.
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 1. Hoje em dia somos cercados por uma grande quantidade de notícias falsas (as fake 

news). Que tipo de estratégia você utiliza para identificar as notícias falsas quando se 

informa pela internet ou por outros meios de comunicação?

 2. Por que é importante checar a veracidade das notícias antes de compartilhá-las com 

outras pessoas?

 3. De acordo com o primeiro documento, qual foi o impacto das notícias falsas no Brexit?

  4. Uma forma de se combater as notícias falsas é checar as fontes de referência de todos 

os textos que lemos. Tendo isso em vista, consulte um verbete da Wikipedia indicado 

por seu professor e, comparando com pelo menos duas fontes confiáveis, verifique 

se as informações do verbete são precisas. Se houver erro ou imprecisão, reescreva o 

verbete, ajustando-o onde for necessário. Depois, converse  com seus colegas sobre a 

experiência. Com a orientação do professor, publique as duas versões em um site. 

 Documento 2: Cartaz

  4.

  Cartaz de campanha publicitária promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, 2017.
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ESQUEMA-RESUMO
Encerra os capítulos com uma 
síntese dos assuntos trabalhados. 
Traz sempre uma atividade.

esquema-resumo

Brasil: da Revolução de 1930 à ditadura civil-militar 

1930: Movimento armado derruba a República oligárquica• Getúlio Vargas no poder

Anos 1950 e 1960: instabilidade política

Governo Provisório 
(1930-1934)

–  Nova Constituição
–  Expansão 

dos meios de 
comunicação de 
massa

Governo 
Constitucional 

(1934-1937)
–  Lutas políticas

Período Democrático 
(1951-1954)

–  Eleição de Vargas (1950)–  Redemocratização
–  Suicídio de Vargas

Ditadura do Estado 
Novo (1937-1945)

–  Legislação 
trabalhista

–  Estímulo à 
industrialização

Governo Dutra (1946-1951)–  Desenvolvimentismo
–  Abertura às importações

Governo JK (1956-1961)–  Plano de Metas
–   Construção de Brasília e mudança da capital
–   Industrialização acelerada–  Transformações urbanas–  Expansão da produção cultural

–  Mudanças de 
comportamento e hábitos de consumo

–  Desigualdades econômicas e sociais entre as regiões brasileiras

Governo João Goulart 
(1961-1964)

–   Medidas nacionalistas–  Articulação dos grupos mais ricos da sociedade, oposição e militares

Golpe civil-militar de 1964

atividade
• Com base nos elementos do esquema-resumo e na leitura do capítulo, indique as principais mudanças 

ocorridas na sociedade brasileira a partir do governo Vargas e também as permanências, isto é, aspectos 
que não tiveram alteração significativa na sociedade brasileira.
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Na seção Atividades há 
ainda Minha biblioteca, 
que traz indicações de 
leitura, e Mundo virtual, 
com sugestões de sites 
para pesquisa.
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  Protesto na cidade de São Paulo (SP) contra a escassez de água, ocorrido em fevereiro de 2015.

começo de CONVERSA
1. Em sua opinião, de que forma as pessoas exercem a cidadania no cotidiano?

 2. Como você e seu grupo de amigos podem exercer o papel de cidadãos?
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ES

Esses direitos e deveres, assim como 
a própria ideia de cidadania, não existiram 
sempre. Eles são, na verdade, conquistas 
obtidas após diversas lutas ocorridas ao 
longo do tempo e consolidadas após 
o Iluminismo, principalmente com a 
Revolução Francesa e o movimento de 
independência dos Estados Unidos.

No Brasil, os direitos ligados à cida-
dania começaram a se consolidar após 
a abolição da escravidão, em 1888, e a 
Proclamação da República, em 1889.

Nesta unidade, estudaremos como a 
cidadania foi exercida nos anos iniciais da 
República no Brasil.

1. Resposta pessoal. Espera-se que os alunos compreendam o que são as práticas cidadãs e como elas fazem 
parte do dia a dia, tais como a participa ção política, o respeito às leis e às instituições, e a preservação do 

ambiente e do patrimônio público.

Resposta pessoal. Os alunos poderão argumentar, entre exemplos diversos, que podem participar de grupos de 
discussão na escola, ajudar a cuidar das instalações escolares, acompanhar os políticos eleitos e propor formas 
de melhorar a vida das pessoas da comunidade.

  Cabide para doação de roupas localizado no calçadão de 
Londrina (PR), 2018.

ERNESTO REGHRAN/PULSAR IMAGENS
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1 Técnicas e 
tecnologias

UNIDADE11 Cidadania

Você sabia que tem direitos garantidos pelo Estatuto da Criança e 
do Adolescente? Entre esses direitos estão: o direito de ter um lar e de 
ser criado e educado por uma família; o direito de aprender e, portanto, 
de frequentar a escola; o direito ao lazer e a uma vida saudável; o direito 
de ser protegido contra todo tipo de violência; entre muitos outros.

Mas ser cidadão é também ter deveres, como respeitar as leis e os 
direitos alheios, preservar os bens públicos e o meio ambiente, tratar 
a todos com respeito, ir à escola e estudar, ser tolerante com pessoas 
diferentes de você, seguir as regras dos espaços de convivência, ajudar 
a preservar o meio ambiente e assim por diante.

Direitos e deveres são duas faces da cidadania, ou seja, da condição 
de ser cidadão: ter direito à vida, à liberdade, à igualdade perante a lei, 
à educação, ao trabalho, à saúde etc. Poder participar de movimentos 
sociais, associações de bairro, sindicatos e partidos políticos. Enfim, a 
cidadania está diretamente ligada à liberdade de expressão, de manifes-
tação e de organização coletiva. 

UNIDADE

Os direitos e os deveres 
de todos nós

PAULO PAIVA/AGIF

  Caminhada dos 
terreiros, cortejo 
que reúne adeptos 
de várias religiões 
na luta pelo fim da 
intolerância religiosa, 
em Recife (PE), 2018.
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 A BNCC NESTA UNIDADE

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO
• Experiências republicanas e prá-
ticas autoritárias: as tensões e dis-
putas do mundo contemporâneo.
• A proclamação da República e 
seus primeiros desdobramentos.
• A questão da inserção dos 
negros no período republicano 
do pós-abolição.
• Os movimentos sociais e a 
imprensa negra; a cultura afro-
-brasileira como elemento de re-
sistência e superação das discri-
minações.
• Primeira República e suas ca-
racterísticas.
• Contestações e dinâmicas 
da vida cultural no Brasil entre 
1900 e 1930.
• A questão indígena durante a 
República.
• Anarquismo e protagonismo 
feminino.

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1, 2, 3, 6, 7, 9 e 10
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 2, 3, 
4, 5, 6 e 7

HABILIDADES
• EF09HI01
• EF09HI02
• EF09HI03
• EF09HI04

• EF09HI05
• EF09HI07
• EF09HI09

NO DIGITAL – 1o BIMESTRE

• Veja o plano de desenvol-
vimento para esta unidade: O 
nascimento da República e 
a luta por cidadania. 
• Desenvolva o projeto inte-
grador sobre Vacinas ontem 
e hoje: um contrato social.
• Consulte as sequências di-
dáticas: 1. Primeira Repúbli-
ca: Cidadania e participação 
política. 2. Primeira Repú-
blica: Voto de Cabresto. 3. 
A Primeira República: a luta 
por direitos.
• Acesse a proposta de 
acompanhamento de apren-
dizagem.

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Perguntar aos alunos o que 
eles sabem sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Se 
julgar pertinente, promova a lei-
tura e discussão de alguns arti-
gos do estatuto adaptados para 
esta faixa etária disponível neste 

link: <http://livro.pro/zw8dfr>. 
Acesso em: 6 nov. 2018.
• É importante que os alunos 
reflitam sobre a importância 
do ECA no combate ao des-
respeito aos direitos das crian-
ças e dos adolescentes. Des-
taque que o ECA sofreu algu-
mas alterações e continua sen-
do atualizado.

• Converse com os alunos e 
solicite a eles que comentem as 
imagens que mostram situações 
de defesa de direitos de diferen-
tes grupos na atualidade. É im-
portante que percebam que a 
cidadania também se aprimora 
de acordo com as necessidades 
de cada sociedade.
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  Protesto na cidade de São Paulo (SP) contra a escassez de água, ocorrido em fevereiro de 2015.

começo de CONVERSA
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obtidas após diversas lutas ocorridas ao 
longo do tempo e consolidadas após 
o Iluminismo, principalmente com a 
Revolução Francesa e o movimento de 
independência dos Estados Unidos.

No Brasil, os direitos ligados à cida-
dania começaram a se consolidar após 
a abolição da escravidão, em 1888, e a 
Proclamação da República, em 1889.

Nesta unidade, estudaremos como a 
cidadania foi exercida nos anos iniciais da 
República no Brasil.

1. Resposta pessoal. Espera-se que os alunos compreendam o que são as práticas cidadãs e como elas fazem 
parte do dia a dia, tais como a participa ção política, o respeito às leis e às instituições, e a preservação do 

ambiente e do patrimônio público.

Resposta pessoal. Os alunos poderão argumentar, entre exemplos diversos, que podem participar de grupos de 
discussão na escola, ajudar a cuidar das instalações escolares, acompanhar os políticos eleitos e propor formas 
de melhorar a vida das pessoas da comunidade.

  Cabide para doação de roupas localizado no calçadão de 
Londrina (PR), 2018.
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tecnologias
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Você sabia que tem direitos garantidos pelo Estatuto da Criança e 
do Adolescente? Entre esses direitos estão: o direito de ter um lar e de 
ser criado e educado por uma família; o direito de aprender e, portanto, 
de frequentar a escola; o direito ao lazer e a uma vida saudável; o direito 
de ser protegido contra todo tipo de violência; entre muitos outros.

Mas ser cidadão é também ter deveres, como respeitar as leis e os 
direitos alheios, preservar os bens públicos e o meio ambiente, tratar 
a todos com respeito, ir à escola e estudar, ser tolerante com pessoas 
diferentes de você, seguir as regras dos espaços de convivência, ajudar 
a preservar o meio ambiente e assim por diante.

Direitos e deveres são duas faces da cidadania, ou seja, da condição 
de ser cidadão: ter direito à vida, à liberdade, à igualdade perante a lei, 
à educação, ao trabalho, à saúde etc. Poder participar de movimentos 
sociais, associações de bairro, sindicatos e partidos políticos. Enfim, a 
cidadania está diretamente ligada à liberdade de expressão, de manifes-
tação e de organização coletiva. 

UNIDADE

Os direitos e os deveres 
de todos nós

PAULO PAIVA/AGIF

  Caminhada dos 
terreiros, cortejo 
que reúne adeptos 
de várias religiões 
na luta pelo fim da 
intolerância religiosa, 
em Recife (PE), 2018.
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Para o professor

ECA é referência mundial 
mas precisa ser posto em 
prática

 O Estatuto da Criança e 
do Adolescente é fruto de 
uma luta social.

[...] O processo do Esta-
tuto se deu a partir de di-
versas audiências públicas, 
discussões que reuniram 
juristas, pedagogos, fi lóso-
fos, cientistas sociais, edu-
cadores, psicólogos, setores 
ligados ao serviço social.

[...] Tivemos, primeiro, a 
conquista do artigo 227 na 

Constituição de 1988, que é 
o artigo que trata dos Direi-
tos Fundamentais da Crian-
ça e do Adolescente [com 
base na] Convenção Inter-
nacional dos Direitos da 
Criança em 1989. O Brasil 
se antecipou colocando em 
sua Constituição a doutrina 
que a ONU viria a adotar.

 ALVES, Ariel de Castro. ECA é 
referência mundial mas precisa 
ser posto em prática. Brasil de 

Fato, 20 jul. 2018. Disponível em: 
<https://www.brasildefato.com.
br/2018/07/20/eca-e-referencia-

mundial-mas-precisa-ser-posto-em-
pratica/>. Acesso em: 15 out. 2018.

COMEÇO DE CONVERSA

• 1. Para auxiliar nesta refle-
xão, você pode perguntar aos 
alunos se eles conhecem gru-
pos e entidades que atuam 
na cidade em defesa da edu-
cação, da inclusão, dos ani-
mais abandonados, no com-
bate à violência e à discrimi-
nação, por exemplo. Se julgar 
conveniente, uma listagem 
com os nomes levantados po-
de ser elaborada e divulgada 
na escola.
• 2. A atividade propõe que 
os alunos vinculem a ideia de 
cidadania a práticas do coti-
diano. Procure mostrar como 
pequenas atitudes como ob-
servar os sinais de trânsito, 
colaborar com a limpeza dos 
lugares públicos, respeitar as 
regras da escola são compor-
tamentos que fortalecem a ci-
dadania.
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Alegoria: 
representação de 
pensamento, ideia, 
qualidade sob forma 
figurada.

 Alegoria de uma crise
Observe a imagem ao lado. 

Essa alegoria foi publicada 
pela Revista Illustrada, do Rio 
de Janeiro, em novembro de 
1889, pouco tempo depois da 
Proclamação da República no 
Brasil. Seu autor, Pereira Neto, 
representou nela personagens 
e situações ligados ao aconteci-
mento. Ao publicá-la, a intenção 
dos editores da revista era prestar 
uma homenagem ao que cha-
maram de “heróis do dia 15 de 
novembro de 1889”. 

A imagem feminina remete 
à personagem Marianne, símbolo 
da Revolução francesa que 
representava a liberdade. Com 
o tempo, passou a simbolizar 
a república.

O que você vê na imagem? 
Em primeiro plano, uma mulher 
empunha com a mão esquerda 
um escudo e a bandeira do Brasil. 
Com a direita, segura uma espada decorada com flores. Ela veste uma 
roupa semelhante à dos antigos romanos e tem na cabeça uma espécie 
de gorro que remete aos revolucionários franceses. Calça sandálias e 
camélias espalham-se a seus pés. Um pouco à sua frente, um homem 
que segura a coroa imperial se ajoelha em reverência à república. Ele 
veste uma casaca, peça de roupa geralmente usada por homens ricos, 
pertencentes à elite. Em suas mãos, vê-se uma almofada sobre a qual 
há uma coroa, símbolo da monarquia.

Ao fundo, um homem a cavalo faz uma saudação com o quepe, um 
dos símbolos de sua condição de militar. Essa figura de longas barbas 
representa o marechal Deodoro da Fonseca. Ele comandou a ação militar 
que derrubou a monarquia em 15 de novembro de 1889. Por trás da ban-
deira, há outras figuras que representam militares em posição de sentido.

  Glória à Pátria! 
Honra aos Heroes do 
dia 15 de novembro 
de 1889. Alegoria de 
Pereira Neto publicada 
na Revista Illustrada, 
de 16 de novembro de 
1889, em homenagem 
à Proclamação da 
República.
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Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, Rua Benjamin 
Constant, Praça da República... Em sua cidade há um ou 
mais logradouros com algum desses nomes? Você sabe 
por que eles são tão comuns nas cidades brasileiras?

Esses nomes representam um acontecimento que mudou 
a história do Brasil. No final do século XIX, um movimento 
pôs fim à monarquia e criou uma forma de governo no país: 
a República. Isso ocorreu no dia 15 de novembro de 1889. 

Na República, o chefe do governo é um presidente ou 
então um primeiro-ministro. Tanto um quanto outro são 
eleitos para governar por um tempo limitado e, assim, não 
ocupam os cargos por toda a vida. No Brasil, de acordo com 

a Constituição de 1988, o chefe do governo é um presidente eleito para ocupar o cargo durante 
quatro anos. Caso seja reeleito, poderá cumprir apenas mais um mandato de quatro anos.

Neste capítulo, estudaremos a queda da monarquia e a instauração da República no Brasil. Veja 
a seguir a linha do tempo com destaque para o Período Imperial (ou Monárquico) de nossa história.

Objetivos de aprendizagem
• Identificar o processo de 

enfraquecimento político da 
Monarquia.

• Caracterizar o papel dos 
sujeitos históricos envolvidos 
no processo que levou à 
proclamação da República.

• Refletir sobre as mudanças 
do regime monárquico para o 
regime republicano no Brasil.

MUSEU IMPERIAL, 
PETRÓPOLIS, RIO DE JANEIRO.

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES, ARGENTINA.

MUSEU MURILLO LA 
GRECA, RECIFE.
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ER

VO
 

IC
ON

OG
RA

PH
IA

MUSEU DA REPÚBLICA, 
RIO DE JANEIRO.

Período imperial

1822 
Independência 
do Brasil

1824 
Confederação 
do Equador 

1889 
Proclamação 
da RepúblicaA Proclamação da 

Independência, óleo 
sobre tela de François-
-René Moreaux, 1844. 

A proclamação da 
República, óleo sobre 
tela de Henrique 
Bernardelli, 1900. 

Execução de 
Frei Caneca, 
óleo sobre tela 
de Murillo de 
La Greca, 1825.

1864 
Início da Guerra 
do Paraguai 

Ataque da primeira 
divisão brasileira 
a Curupayti, óleo 
sobre tela de 
Cândido Lopez, 1897.

Período imperial (1822-1889)

A Proclamação
da República

C
A
P
ÍT

ULO

A ProclamaçãoA Proclamação
da Repúblicada República

P
ÍT

ULO 1 Logradouro: todo 
espaço público destinado 
à circulação de pessoas, 
como praça, rua, jardim 
público, parque, avenida.

1888 
Lei Áurea 

Desfile escolar em 
homenagem à abolição 
da escravatura, Rio de 
Janeiro, maio de 1888.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1, 2 e 3
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3 e 6
• Específicas de História:  2 e 3 

HABILIDADES
• EF09HI01
• EF09HI02

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• A abertura do capítulo pro-
picia a reflexão sobre as per-
manências de símbolos e su-
jeitos relacionados à Procla-
mação da República. Identi-
ficar o nome de personagens 
desse período ao nome de lo-
gradouros das cidades atuais 
relaciona alguns conteúdos 
históricos ao cotidiano do alu-
no. Ao questionar sobre os lo-
gradouros públicos, indague o 
que eles sabem a respeito das 
pessoas que lhes emprestam 
o nome. Essa conversa inicial 
pode servir como um impor-
tante diagnóstico sobre os co-
nhecimentos prévios dos alu-
nos e indicar caminhos possí-
veis para a exploração dos te-
mas.
• As diferenças entre monar-
quia e república podem for-
necer subsídios para iniciar a 
abordagem sobre a Proclama-
ção da República no Brasil.
• A linha do tempo na página 
destaca os marcos referenciais 
dos períodos históricos mais 
amplos. Valorize a ideia de 
processo histórico e de que as 
mudanças efetivas não ocor-
rem de um dia para o outro.
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Alegoria: 
representação de 
pensamento, ideia, 
qualidade sob forma 
figurada.

 Alegoria de uma crise
Observe a imagem ao lado. 

Essa alegoria foi publicada 
pela Revista Illustrada, do Rio 
de Janeiro, em novembro de 
1889, pouco tempo depois da 
Proclamação da República no 
Brasil. Seu autor, Pereira Neto, 
representou nela personagens 
e situações ligados ao aconteci-
mento. Ao publicá-la, a intenção 
dos editores da revista era prestar 
uma homenagem ao que cha-
maram de “heróis do dia 15 de 
novembro de 1889”. 

A imagem feminina remete 
à personagem Marianne, símbolo 
da Revolução francesa que 
representava a liberdade. Com 
o tempo, passou a simbolizar 
a república.

O que você vê na imagem? 
Em primeiro plano, uma mulher 
empunha com a mão esquerda 
um escudo e a bandeira do Brasil. 
Com a direita, segura uma espada decorada com flores. Ela veste uma 
roupa semelhante à dos antigos romanos e tem na cabeça uma espécie 
de gorro que remete aos revolucionários franceses. Calça sandálias e 
camélias espalham-se a seus pés. Um pouco à sua frente, um homem 
que segura a coroa imperial se ajoelha em reverência à república. Ele 
veste uma casaca, peça de roupa geralmente usada por homens ricos, 
pertencentes à elite. Em suas mãos, vê-se uma almofada sobre a qual 
há uma coroa, símbolo da monarquia.

Ao fundo, um homem a cavalo faz uma saudação com o quepe, um 
dos símbolos de sua condição de militar. Essa figura de longas barbas 
representa o marechal Deodoro da Fonseca. Ele comandou a ação militar 
que derrubou a monarquia em 15 de novembro de 1889. Por trás da ban-
deira, há outras figuras que representam militares em posição de sentido.

  Glória à Pátria! 
Honra aos Heroes do 
dia 15 de novembro 
de 1889. Alegoria de 
Pereira Neto publicada 
na Revista Illustrada, 
de 16 de novembro de 
1889, em homenagem 
à Proclamação da 
República.
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Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, Rua Benjamin 
Constant, Praça da República... Em sua cidade há um ou 
mais logradouros com algum desses nomes? Você sabe 
por que eles são tão comuns nas cidades brasileiras?

Esses nomes representam um acontecimento que mudou 
a história do Brasil. No final do século XIX, um movimento 
pôs fim à monarquia e criou uma forma de governo no país: 
a República. Isso ocorreu no dia 15 de novembro de 1889. 

Na República, o chefe do governo é um presidente ou 
então um primeiro-ministro. Tanto um quanto outro são 
eleitos para governar por um tempo limitado e, assim, não 
ocupam os cargos por toda a vida. No Brasil, de acordo com 

a Constituição de 1988, o chefe do governo é um presidente eleito para ocupar o cargo durante 
quatro anos. Caso seja reeleito, poderá cumprir apenas mais um mandato de quatro anos.

Neste capítulo, estudaremos a queda da monarquia e a instauração da República no Brasil. Veja 
a seguir a linha do tempo com destaque para o Período Imperial (ou Monárquico) de nossa história.

Objetivos de aprendizagem
• Identificar o processo de 

enfraquecimento político da 
Monarquia.

• Caracterizar o papel dos 
sujeitos históricos envolvidos 
no processo que levou à 
proclamação da República.

• Refletir sobre as mudanças 
do regime monárquico para o 
regime republicano no Brasil.
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Período imperial
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Independência 
do Brasil
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Confederação 
do Equador 

1889 
Proclamação 
da RepúblicaA Proclamação da 

Independência, óleo 
sobre tela de François-
-René Moreaux, 1844. 

A proclamação da 
República, óleo sobre 
tela de Henrique 
Bernardelli, 1900. 
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Frei Caneca, 
óleo sobre tela 
de Murillo de 
La Greca, 1825.
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Início da Guerra 
do Paraguai 

Ataque da primeira 
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a Curupayti, óleo 
sobre tela de 
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da escravatura, Rio de 
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• O que é uma a alegoria? 
Em que contextos você já ou-
viu essa palavra? Você pode 
começar a discussão com os 
alunos com essas perguntas. 
É possível que eles a relacio-
nem ao Carnaval. Caso essa 
associação seja feita pelos alu-
nos, aproveite-a para discutir 
a ideia de representação. No 
caso das escolas de samba, os 
carros alegóricos e as fanta-
sias são chamadas também de 
alegorias, pois são uma forma 
de representar a narrativa do 
samba-enredo. Essa ideia po-
de ajudar na compreensão do 
termo “alegoria” e na com-
preensão da imagem.
• A ideia representada nesta e 
em outras alegorias perpassa-
rá boa parte do capítulo e será 
analisada em cada um de seus 
elementos e sentidos. Por isso, 
neste momento, enfatize aos 
alunos a descrição da imagem 
de forma a despertar neles o 
interesse pela compreensão de 
cada símbolo utilizado nela.
• Indague os alunos sobre 
o que eles observam na ima-
gem. Peça que façam o exercí-
cio de descrever coletivamente 
os elementos da imagem. Em 
seguida, leia com eles a expla-
nação apresentada no texto.

TEXTO DE APOIO

Para o professor

O uso da imagem no 
ensino de História

[...] qualquer imagem 
precisa ser bem utilizada 
e bem explorada e, quando 
necessário, articulada a um 
texto, passível de ser inter-

pretada, pois representa 
uma determinada época. 
Dessa forma, se constitui-
rá em uma autêntica fonte 
de informação, de pesquisa 
e de conhecimento, a par-
tir da qual o aluno pode 
perceber diferenças entre 
épocas, culturas e lugares 
distintos.

[...] cada época tem sua 

própria maneira de ver o 
mundo e que cada gru-
po social tem seu próprio 
modo de interpretar a rea-
lidade. Estudar os aconteci-
mentos do passado faz com 
que compreendamos que 
eles contribuíram de algu-
ma forma para a constru-
ção, organização e funcio-
namento da sociedade.

 LITZ, Valesca Giordano. O uso da 
imagem no ensino de História. Dia 

a dia Educação. Disponível em: 
<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.
br/portals/pde/arquivos/1402-8.pdf>. 

Acesso em: 2 out. 2018.
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Você conhece a brincadeira da cara ou coroa? Essa é uma brincadeira muito antiga. 
Hoje, as moedas brasileiras já não têm o desenho de uma coroa em uma de suas faces, 
como acontecia antigamente, nos tempos do imperador. Mas elas retratam sempre a cara 
(o rosto) de algum personagem de nossa história. Quer ver?

A moeda de um centavo tem a representação de Pedro Álvares Cabral. Na de 
5 centavos, o rosto representado é o de Tiradentes; na de dez centavos, o de D. Pedro I; 
na de 25 centavos, o do marechal Deodoro da Fonseca. Já a de 50 centavos apresenta o 
rosto do barão do Rio Branco, um diplomata brasileiro do início do século XX. Na moeda 
de 1 real, a maior de todas, a representação é de Marianne, símbolo da República.

diálogos

  Anversos das moedas 
de R$  1,00 e R$  0,50, 
nas quais é possível ver a 
representação da República 
e do barão do Rio Branco, 
respectivamente. Imagens 
fora de proporção.

 Influência positivista
Essa influência das ideias francesas estava relacionada, entre outras ques-

tões, a certas ideias de progresso defendidas por uma linha filosófica conhecida 
como positivismo. O criador dessa corrente de pensamento foi o francês Auguste 
Comte (1798-1857). 

Segundo o positivismo, a humanidade deveria passar por etapas sucessivas que 
a levariam a um progresso constante. Essa ideia encontrava terreno fértil na segunda 
metade do século XIX, pois essa época foi de grande desenvolvimento científico e 
tecnológico. Para os positivistas, essas conquistas eram produto da razão humana e 
do espírito científico. Embora timidamente, as novidades europeias e norte-america-
nas chegavam pouco a pouco ao Brasil.

Assim, a utilização da personagem francesa Marianne como representação da 
república estava em parte ligada à adesão ao positivismo por membros da elite 
intelectual do país, tanto civis como militares. Para eles, a relação entre o positivismo 
e a república era clara e direta, pois identificavam a república com o “progresso”, 
enquanto a monarquia representava o “atraso”. 
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2. Resposta pessoal. O importante é explicar a razão pela qual escolheu a figura e quais 
valores essa figura representa.

 1. Com base no que você estudou, responda: por que essas personalidades históricas e 
a figura de Marianne estão representadas nas moedas brasileiras?

 2. Se uma nova moeda fosse lançada hoje, quem você escolheria para ser representado 
nela? Justifique sua escolha.

1. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno reflita sobre o uso de personalidades históricas para criar um sentimento 
de identidade nacional, instigar o patriotismo e mostrar exemplos a serem seguidos. As moedas brasileiras trazem 
figuras que representam diferentes momentos da história: chegada dos portugueses, colônia, império, república. 15
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 Modelo francês
Como ocorreu o processo que culminou no fim da monarquia e na ins-

tauração da república no Brasil? Talvez a imagem da mulher no desenho, a 
única nele representada, tenha alguma coisa a nos dizer sobre isso. 

Ao observá-la, podemos nos perguntar: por que utilizar um símbolo francês 
para representar a proclamação da República no Brasil? A resposta a essa pergunta 
nos leva a compreender outras questões ligadas ao processo 
que levou à instauração da república no Brasil.

A primeira delas é a enorme influência da cultura 
francesa no Brasil do século XIX. A elite brasileira copiava 
hábitos e estilos de vida de países europeus, principal-
mente da França.

Barrete frígio: espécie 
de touca que simboliza 
a liberdade, usada pelos 
escravizados libertos na Grécia 
e em Roma e pelos moradores 
da Frígia (região da Turquia). 
A peça foi adotada (na cor 
vermelha) pelos republicanos 
durante a Revolução Francesa.

 Ausência do povo
Na alegoria da Revista Illustrada há uma representação de três elementos que levaram à 

mudança do regime de governo monárquico para o republicano:

• O descontentamento dos setores da elite com a monarquia, especialmente da elite cafeeira 
do interior paulista. 

• A participação dos militares nos assuntos políticos.

• O triunfo das ideias republicanas no Brasil.

Por último, nota-se na alegoria uma ausência impor-
tante: o povo. Assim como não figura representado no 
desenho, o povo não teve participação efetiva na der-
rubada da monarquia, nem na ascensão da república.

  Este óleo sobre tela, de autor anônimo, é uma alegoria 
da Proclamação da República. Em primeiro plano, uma 
representação do marechal Deodoro da Fonseca, que 
entrega a bandeira nacional a uma mulher, que simboliza 
a República. A mão da Providência segura o barrete frígio 
(branco) sobre a sua cabeça. No segundo plano, a família 
imperial embarca em um navio. Criada em 1889, a tela 
idealiza a implantação da República.

  A figura de uma mulher com 
barrete frígio, utilizada 
pelos revolucionários 
franceses em 1789, foi 
incorporada à representação 
da República brasileira. 
Detalhe da alegoria na obra 
Glória à Pátria! Honra 
aos heroes do dia 15 de 
novembro de 1889. 

FUNDAÇÃO MARIA LUISA E OSCAR AMERICANO, SÃO PAULO
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1, 2 e 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3, 6 e 7
• Específicas de História:  1, 2, 
3 e 6

HABILIDADES
• EF09HI01
• EF09HI02

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Uma imagem apresenta o 
contexto de uma época pelo 
que escolhe representar e tam-
bém pelo que decide esconder. 
No caso da alegoria da Procla-
mação da República, questio-
ne os alunos: onde está o po-
vo nesta imagem? Eles perce-
berão que a população não es-
tá representada. A partir dessa 
constatação, reflita com os alu-
nos sobre a interpretação do 
evento da Proclamação como 
um golpe de Estado, indicada 
a partir da alegoria sobre a Pro-
clamação da República, de au-
tor desconhecido, apresentada 
nesta página.
• Discuta com eles a admi-
ração da elite brasileira pela 
França no campo cultural, e 
como isso marcou a Proclama-
ção da República, por meio, 
entre outros aspectos, dos 
ideais positivistas.

MAIS ATIVIDADES

Pesquisar sobre a bandeira 
do Brasil
• Proponha aos alunos uma 
pesquisa sobre a bandeira na-
cional brasileira. A atividade 
pode ser realizada individual-
mente em casa e, depois, as 
descobertas são socializadas 

em sala de aula com a sua me-
diação. Oriente os alunos a 
pesquisarem: Quando e como 
a bandeira atual foi elaborada? 
Qual ideal e que ideias basea-
ram sua elaboração? Qual o 
significado do lema “Ordem e 
Progresso” representado nela?
• Espera-se que os alunos 
descubram que a atual ban-

deira brasileira foi adotada 
em 19 de novembro de 1889, 
quatro dias após a Proclama-
ção da República. Suas cores e 
suas dimensões foram estabe-
lecidas por um decreto. Já co-
mo ideal, foi baseada no po-
sitivismo e teve como ápice 
de sua influência a inscrição 
do lema “Ordem e Progres-
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Você conhece a brincadeira da cara ou coroa? Essa é uma brincadeira muito antiga. 
Hoje, as moedas brasileiras já não têm o desenho de uma coroa em uma de suas faces, 
como acontecia antigamente, nos tempos do imperador. Mas elas retratam sempre a cara 
(o rosto) de algum personagem de nossa história. Quer ver?

A moeda de um centavo tem a representação de Pedro Álvares Cabral. Na de 
5 centavos, o rosto representado é o de Tiradentes; na de dez centavos, o de D. Pedro I; 
na de 25 centavos, o do marechal Deodoro da Fonseca. Já a de 50 centavos apresenta o 
rosto do barão do Rio Branco, um diplomata brasileiro do início do século XX. Na moeda 
de 1 real, a maior de todas, a representação é de Marianne, símbolo da República.

diálogos

  Anversos das moedas 
de R$  1,00 e R$  0,50, 
nas quais é possível ver a 
representação da República 
e do barão do Rio Branco, 
respectivamente. Imagens 
fora de proporção.

 Influência positivista
Essa influência das ideias francesas estava relacionada, entre outras ques-

tões, a certas ideias de progresso defendidas por uma linha filosófica conhecida 
como positivismo. O criador dessa corrente de pensamento foi o francês Auguste 
Comte (1798-1857). 

Segundo o positivismo, a humanidade deveria passar por etapas sucessivas que 
a levariam a um progresso constante. Essa ideia encontrava terreno fértil na segunda 
metade do século XIX, pois essa época foi de grande desenvolvimento científico e 
tecnológico. Para os positivistas, essas conquistas eram produto da razão humana e 
do espírito científico. Embora timidamente, as novidades europeias e norte-america-
nas chegavam pouco a pouco ao Brasil.

Assim, a utilização da personagem francesa Marianne como representação da 
república estava em parte ligada à adesão ao positivismo por membros da elite 
intelectual do país, tanto civis como militares. Para eles, a relação entre o positivismo 
e a república era clara e direta, pois identificavam a república com o “progresso”, 
enquanto a monarquia representava o “atraso”. 
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2. Resposta pessoal. O importante é explicar a razão pela qual escolheu a figura e quais 
valores essa figura representa.

 1. Com base no que você estudou, responda: por que essas personalidades históricas e 
a figura de Marianne estão representadas nas moedas brasileiras?

 2. Se uma nova moeda fosse lançada hoje, quem você escolheria para ser representado 
nela? Justifique sua escolha.

1. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno reflita sobre o uso de personalidades históricas para criar um sentimento 
de identidade nacional, instigar o patriotismo e mostrar exemplos a serem seguidos. As moedas brasileiras trazem 
figuras que representam diferentes momentos da história: chegada dos portugueses, colônia, império, república. 15
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 Modelo francês
Como ocorreu o processo que culminou no fim da monarquia e na ins-

tauração da república no Brasil? Talvez a imagem da mulher no desenho, a 
única nele representada, tenha alguma coisa a nos dizer sobre isso. 

Ao observá-la, podemos nos perguntar: por que utilizar um símbolo francês 
para representar a proclamação da República no Brasil? A resposta a essa pergunta 
nos leva a compreender outras questões ligadas ao processo 
que levou à instauração da república no Brasil.

A primeira delas é a enorme influência da cultura 
francesa no Brasil do século XIX. A elite brasileira copiava 
hábitos e estilos de vida de países europeus, principal-
mente da França.

Barrete frígio: espécie 
de touca que simboliza 
a liberdade, usada pelos 
escravizados libertos na Grécia 
e em Roma e pelos moradores 
da Frígia (região da Turquia). 
A peça foi adotada (na cor 
vermelha) pelos republicanos 
durante a Revolução Francesa.

 Ausência do povo
Na alegoria da Revista Illustrada há uma representação de três elementos que levaram à 

mudança do regime de governo monárquico para o republicano:

• O descontentamento dos setores da elite com a monarquia, especialmente da elite cafeeira 
do interior paulista. 

• A participação dos militares nos assuntos políticos.

• O triunfo das ideias republicanas no Brasil.

Por último, nota-se na alegoria uma ausência impor-
tante: o povo. Assim como não figura representado no 
desenho, o povo não teve participação efetiva na der-
rubada da monarquia, nem na ascensão da república.

  Este óleo sobre tela, de autor anônimo, é uma alegoria 
da Proclamação da República. Em primeiro plano, uma 
representação do marechal Deodoro da Fonseca, que 
entrega a bandeira nacional a uma mulher, que simboliza 
a República. A mão da Providência segura o barrete frígio 
(branco) sobre a sua cabeça. No segundo plano, a família 
imperial embarca em um navio. Criada em 1889, a tela 
idealiza a implantação da República.

  A figura de uma mulher com 
barrete frígio, utilizada 
pelos revolucionários 
franceses em 1789, foi 
incorporada à representação 
da República brasileira. 
Detalhe da alegoria na obra 
Glória à Pátria! Honra 
aos heroes do dia 15 de 
novembro de 1889. 

FUNDAÇÃO MARIA LUISA E OSCAR AMERICANO, SÃO PAULO
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Verifique se os alunos com-
preenderam as ideias básicas 
do positivismo e sua influência 
na Proclamação da República.

Diálogos
• Sugerimos fazer a brinca-
deira da cara ou coroa. Dispo-
nha moedas de cinco centavos 
a um Real com a face do valor 
virada para cima. Escolha um 
aluno aleatoriamente, que de-
verá desvirar a moeda e des-
crever o papel do personagem 
representado no verso dela.
• Depois da brincadeira de 
aquecimento e da leitura do 
texto da seção, os alunos reali-
zam as atividades.
• A atividade 1 permite que o 
aluno levante hipóteses a par-
tir do que foi estudado e rela-
cione o conteúdo a elementos 
de seu cotidiano. Deverão per-
ceber que as pessoas home-
nageadas nas moedas contri-
buíram para a construção da 
identidade nacional.
• A atividade 2 requer que os 
alunos escolham pessoas da his-
tória recente que merecem ser 
homenageadas por seu papel 
político e social. Valorize as res-
postas, mesmo que represen-
tem eventuais críticas a pessoas 
e valores. Os alunos podem de-
senhar a nova moeda, em suas 
duas faces, no caderno.

so”. A ideia para a constitui-
ção da bandeira foi dada por 
Teixeira Mendes, então presi-
dente do Apostolado Positivis-
ta do Brasil, com colaboração 
de Miguel de Lemos e de Ma-
nuel Pereira Reis, catedrático 
de astronomia da Escola Poli-
técnica. Na bandeira estavam 
representados os ideais repu-

blicanos, que objetivavam pro-
mover a ordenação e o desen-
volvimento do país, na busca 
de “escapar” do atraso repre-
sentado pelo extinto governo 
imperial.
• Mais informações sobre o 
tema estão disponíveis no link 
indicado em Sugestão de site 
para o professor.

SUGESTÃO DE SITE

Para o professor
• A França no Brasil. Dis-
ponível em: <http://livro.pro/
hz9gbb>. Acesso em: 2 out. 
2018.

No site da Biblioteca Nacio-
nal Digital, é possível acessar 
um texto com mais informa-
ções sobre a influência positi-
vista na Proclamação da Repú-
blica no Brasil.
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 A elite rural apoia a República 
A abolição da escravatura, em 1888, provocou profunda insatisfação 

entre os fazendeiros do Vale do Paraíba e de outros locais do Brasil que ainda 
apoiavam a monarquia. Indignados com a Lei Áurea, os fazendeiros exigiam 
que o governo os indenizasse pela perda de seus trabalhadores escravizados. 
Como o governo de D. Pedro II não os indenizou, eles romperam com a 
monarquia e passaram a apoiar o movimento pela república.

Observe o detalhe da imagem: o homem de 
casaca ajoelhado e com a coroa nas mãos repre-
senta esse setor das elites que se curva diante da 
jovem república. Sob os pés de Marianne, as camé-
lias simbolizam a Abolição, fato que desencadeou o 
rompimento da elite escravagista com a monarquia.

  Influência dos militares 
e da Igreja Católica
Ainda na imagem que estamos analisando, há um detalhe 

particularmente importante: a representação do marechal 
Deodoro da Fonseca a cavalo, segurando um quepe. Foi 
Deodoro quem chefiou o golpe de Estado que derrubou a 
monarquia e instaurou a república. A ação militar é reforçada 
aqui pelos soldados em posição de sentido.

A presença de militares na cena política brasileira ganhou 
particular importância logo após a Guerra do Paraguai (1864-
1870). Com a vitória no conflito, a instituição militar se 
organizou e se tornou politicamente significativa. Os militares 
reclamavam que os soldos estavam baixos, que os oficiais 
não eram promovidos por mérito, mas por apadrinhamento, 
e que a verba destinada à corporação era insuficiente.

  O homem simboliza a adesão das elites às 
ideias republicanas, e as camélias representam 
a abolição da escravidão. Detalhe da alegoria 
na obra Glória à Pátria! Honra aos heroes 
do dia 15 de novembro de 1889. 

  Representação do marechal Deodoro da Fonseca em 
detalhe da alegoria na obra Glória à Pátria! Honra 
aos heroes do dia 15 de novembro de 1889.
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 A insatisfação das elites 
Durante muito tempo, os grandes fazendeiros e comerciantes deram todo o seu apoio ao 

Império, mas, na segunda metade do século XIX, muitos deles se mostravam insatisfeitos com 
a monarquia. Assim, o avanço das ideias republicanas esteve ligado à insatisfação das elites 
econômicas e políticas com a monarquia a partir das últimas décadas do século XIX.

Que elites eram essas? Elas eram formadas pelos grandes proprietários de terra, pelos empre-
sários (banqueiros, industriais etc.) e pelos grandes comerciantes.

Havia semelhanças, mas também diferenças entre essas pessoas. Elas atuavam em áreas 
econômicas diferentes e seus interesses podiam variar. Mesmo entre os fazendeiros de café do 
estado de São Paulo havia os que queriam substituir o trabalho escravo pelo trabalho assalariado 
dos imigrantes e aqueles que eram contrários à abolição da escravatura.

Os fazendeiros contrários à abolição eram principalmente os do Vale do Paraíba. As fazendas 
de café dessa região eram as mais antigas de São Paulo. Seus proprietários, mais conservadores 
e apegados às tradições, só admitiam a abolição se o governo os indenizasse pela perda de 
seus escravos.

Essa forma de pensar não era apoiada por outros fazendeiros, como os do Oeste paulista. 
Nessa região, as plantações de café chegaram mais tarde que no Vale do Paraíba. Seus proprie-
tários tinham uma mentalidade mais moderna, eles percebiam que os tempos haviam mudado, 
que já não era mais possível manter a escravidão, e muitos deles condenavam a monarquia e 
apoiavam a república.

Alguns desses cafeicultores participaram da criação do Partido Republicano Paulista, em 1873, 
ampliando o movimento pela república. Pouco antes, em 1870, outro partido republicano já havia 
sido criado no Rio de Janeiro.

BIBLIOTECA NACIONAL DO RIO DE JANEIRO

  Colheita de café em fazenda de 
Araraquara, interior de São Paulo. 
Fotografia da década de 1910. A 
imagem mostra crianças e adultos 
trabalhando na plantação.

16

D2-2056-HIST-F2_V9-U01-LA-G20.indd   16 11/21/18   9:00 AM

A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1 e 2
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3 e 6
• Específicas de História: 1, 2 
e 3

HABILIDADE
• EF09HI01

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Construa na lousa um es-
quema abordando a definição 
de elites. Destaque o sentido 
do uso dessa palavra no plu-
ral, indicando a diversidade 
de grupos que representam as 
elites no contexto da Procla-
mação da República. Valorize 
nesse esquema o posiciona-
mento dos diferentes grupos 
frente à questão da abolição 
da escravidão e os elementos 
que representam a insatisfa-
ção desses grupos com a mo-
narquia.

SUGESTÃO DE LIVRO

Para o professor 
• HEINZ, Flavio (Org.). Por 
outra história das elites. Rio 
de Janeiro: FGV, 2006.

Quem são as elites? O que 
as caracteriza? Este livro discu-
te essas questões através de 
estudos biográficos coletivos 
e do estudo das elites, abor-
dadas em um sentido amplo e 
sociológico.

terceiro reinado e a eman-
cipação escrava.

[...] O PRP ocupou-se 
vastamente da escravidão 
em seu manifesto, mas 
as posições que acentuou 
eram vagas e ambivalen-
tes. Para os perrepistas, 
o imperativo da abolição 
“não nos pertence exclu-

médicos, oito advogados, 
cinco jornalistas, além de 
farmacêuticos, dentistas 
e negociantes. [...] O ma-
nifesto tratou, fundamen-
talmente, de três temas 
básicos: a autonomia das 
províncias através do regi-
me federativo, a inconfor-
midade com a hipótese do 

permanente com o fi m de 
trabalhar na preparação 
da convenção inaugural do 
partido, fi nalmente convo-
cada para a cidade de Itu, 
onde se instalou a 3 de ju-
lho de 1873. [...]

O manifesto extraído 
da convenção foi assina-
do por 78 fazendeiros, dez 

TEXTO DE APOIO

Para o professor

 Partido Republicano 
Paulista (PRP)

A primeira reunião per-
repista foi realizada a 17 de 
janeiro de 1872 [...]. decidi-
ram compor uma comissão 
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 A elite rural apoia a República 
A abolição da escravatura, em 1888, provocou profunda insatisfação 

entre os fazendeiros do Vale do Paraíba e de outros locais do Brasil que ainda 
apoiavam a monarquia. Indignados com a Lei Áurea, os fazendeiros exigiam 
que o governo os indenizasse pela perda de seus trabalhadores escravizados. 
Como o governo de D. Pedro II não os indenizou, eles romperam com a 
monarquia e passaram a apoiar o movimento pela república.

Observe o detalhe da imagem: o homem de 
casaca ajoelhado e com a coroa nas mãos repre-
senta esse setor das elites que se curva diante da 
jovem república. Sob os pés de Marianne, as camé-
lias simbolizam a Abolição, fato que desencadeou o 
rompimento da elite escravagista com a monarquia.

  Influência dos militares 
e da Igreja Católica
Ainda na imagem que estamos analisando, há um detalhe 

particularmente importante: a representação do marechal 
Deodoro da Fonseca a cavalo, segurando um quepe. Foi 
Deodoro quem chefiou o golpe de Estado que derrubou a 
monarquia e instaurou a república. A ação militar é reforçada 
aqui pelos soldados em posição de sentido.

A presença de militares na cena política brasileira ganhou 
particular importância logo após a Guerra do Paraguai (1864-
1870). Com a vitória no conflito, a instituição militar se 
organizou e se tornou politicamente significativa. Os militares 
reclamavam que os soldos estavam baixos, que os oficiais 
não eram promovidos por mérito, mas por apadrinhamento, 
e que a verba destinada à corporação era insuficiente.

  O homem simboliza a adesão das elites às 
ideias republicanas, e as camélias representam 
a abolição da escravidão. Detalhe da alegoria 
na obra Glória à Pátria! Honra aos heroes 
do dia 15 de novembro de 1889. 

  Representação do marechal Deodoro da Fonseca em 
detalhe da alegoria na obra Glória à Pátria! Honra 
aos heroes do dia 15 de novembro de 1889.
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 A insatisfação das elites 
Durante muito tempo, os grandes fazendeiros e comerciantes deram todo o seu apoio ao 

Império, mas, na segunda metade do século XIX, muitos deles se mostravam insatisfeitos com 
a monarquia. Assim, o avanço das ideias republicanas esteve ligado à insatisfação das elites 
econômicas e políticas com a monarquia a partir das últimas décadas do século XIX.

Que elites eram essas? Elas eram formadas pelos grandes proprietários de terra, pelos empre-
sários (banqueiros, industriais etc.) e pelos grandes comerciantes.

Havia semelhanças, mas também diferenças entre essas pessoas. Elas atuavam em áreas 
econômicas diferentes e seus interesses podiam variar. Mesmo entre os fazendeiros de café do 
estado de São Paulo havia os que queriam substituir o trabalho escravo pelo trabalho assalariado 
dos imigrantes e aqueles que eram contrários à abolição da escravatura.

Os fazendeiros contrários à abolição eram principalmente os do Vale do Paraíba. As fazendas 
de café dessa região eram as mais antigas de São Paulo. Seus proprietários, mais conservadores 
e apegados às tradições, só admitiam a abolição se o governo os indenizasse pela perda de 
seus escravos.

Essa forma de pensar não era apoiada por outros fazendeiros, como os do Oeste paulista. 
Nessa região, as plantações de café chegaram mais tarde que no Vale do Paraíba. Seus proprie-
tários tinham uma mentalidade mais moderna, eles percebiam que os tempos haviam mudado, 
que já não era mais possível manter a escravidão, e muitos deles condenavam a monarquia e 
apoiavam a república.

Alguns desses cafeicultores participaram da criação do Partido Republicano Paulista, em 1873, 
ampliando o movimento pela república. Pouco antes, em 1870, outro partido republicano já havia 
sido criado no Rio de Janeiro.

BIBLIOTECA NACIONAL DO RIO DE JANEIRO

  Colheita de café em fazenda de 
Araraquara, interior de São Paulo. 
Fotografia da década de 1910. A 
imagem mostra crianças e adultos 
trabalhando na plantação.

16

D2-2056-HIST-F2_V9-U01-LA-G20.indd   16 11/21/18   9:00 AM sivamente porque é social 
e político; está no domínio 
da opinião nacional e é de 
todos os partidos, e dos 
monarquistas mais, do que 
nossa, porque compete aos 
que estão no poder ou aos 
que pretendem apanhá-
-lo amanhã estabelecer os 
meios de seu desfecho po-

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Retome com os alunos a 
alegoria de Pereira Neto a par-
tir do detalhe do homem ajoe-
lhado em frente a Marianne, 
representando as elites que 
apoiavam a República, e das 
camélias, que representavam 
a abolição da escravidão. Des-
taque os procedimentos neces-
sários para a leitura de imagens 
e a importância da decifração 
dos elementos simbólicos pa-
ra a compreensão dos aspectos 
históricos da alegoria.
• Na mesma alegoria, ques-
tione os alunos sobre a repre-
sentação do marechal Deodo-
ro feita por Pereira Neto. Dis-
cuta com a turma sobre o for-
talecimento do exército após 
a Guerra do Paraguai, sobre a 
insatisfação de membros des-
sa instituição com a monar-
quia e o papel que os militares 
desempenharam na Proclama-
ção da República. Observe se 
os alunos compreenderam es-
sas questões.

sitivo”. Acrescentava ainda 
o pronunciamento perre-
pista que “se o negócio for 
entregue à nossa delibera-
ção, nós chegaremos a ele 
do seguinte modo: 1) em 
respeito ao princípio da 
união federativa, cada pro-
víncia realizará a reforma 
de acordo com seus inte-

resses peculiares, mais ou 
menos lentamente, con-
forme a maior ou menor 
facilidade na substituição 
do trabalho escravo pelo 
trabalho livre; 2) em res-
peito aos direitos adqui-
ridos e para conciliar a 
propriedade de fato com 
o princípio da liberdade, a 

reforma se fará tendo por 
base a indenização e o res-
gate”.

RAMOS, Plínio de Abreu. Partido 
Republicano Paulista (PRP). FGV-
CPDOC. Disponível em: <http://

www.fgv.br/cpdoc/acervo/
dicionarios/verbete-tematico/partido-

republicano-paulista-prp>. Acesso 
em: 13 nov. 2018.
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  O imperador D. Pedro II 
é empurrado para fora 
do trono. Charge de 
Angelo Agostini publicada 
na Revista Illustrada, em 
21 de janeiro de 1882.

 Articulações políticas
Abandonado pelos fazendeiros escravagistas, pelos militares e pelos 

religiosos, o governo tornou-se cada vez mais isolado da sociedade. Fora 
dele, o movimento republicano era apoiado não só por setores importan-
tes das elites, como por fazendeiros do Oeste paulista e também pelas 
camadas médias da população urbana.

Ciente de seu isolamento, o governo tentou reagir em junho de 
1889. Para isso, nomeou presidente do Conselho de Ministros um 
político liberal, mais próximo dos republicanos que dos conservado-
res. O novo ministro, Afonso Celso de Assis Figueiredo (que tinha o 
título de nobreza de visconde de Ouro Preto), apresentou à Câmara de 
Deputados um programa de reformas, entre as quais estava a concessão 
de maior autonomia para as províncias.

De nada adiantou. A Câmara 
rejeitou a proposta e foi então dis-
solvida pelo imperador. O governo 
convocou novas eleições, mas o 
tempo não corria a seu favor.

No dia 9 de novembro de 
1889, reunido sob a presidência 
de Benjamin Constant, um militar 
positivista de grande influên-
cia no período, o Clube Militar 
decidiu pelo fim da monarquia e 
pela Proclamação da República. 
Curiosamente, nesse mesmo dia, 
o governo organizou no Rio de 
Janeiro uma grande festa para 
mostrar a força do regime imperial 
(sobre a festa na Ilha Fiscal, veja a 
seguir a seção Olho vivo).

Título de nobreza: 
durante o Império, o 
governo costumava 
conceder títulos de 
nobreza a pessoas das 
elites que o apoiavam. 
Entre os títulos, havia 
os de barão, visconde, 
marquês e duque. O 
duque de Caxias, por 
exemplo, foi um dos 
contemplados.

INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

19

D2-2056-HIST-F2_V9-U01-LA-G20.indd   19 11/21/18   5:09 PM

  Crise entre Exército e Monarquia
A crise entre o Exército e a Monarquia (que alguns historiadores chamam de Questão militar) 

marcou um momento em que muitos militares passaram a fazer críticas e a exigir reformas no 
sistema político e no governo imperial. As Forças Armadas haviam voltado fortalecidas da cam-
panha na Guerra do Paraguai e buscavam maior participação nas decisões. Os militares também 
defendiam o fim da escravidão e condenavam os poderes excessivos da monarquia. Isso estimulou 
a defesa de ideias republicanas entre muitos de seus membros.

Na década de 1880, diversos militares passaram a se posicionar publicamente contra o 
regime imperial em jornais e outras manifestações públicas. O governo tentou conter essas críticas 
com proibições e ameaças de punição, o que só piorou a crise. Descontentes por não poderem 
demonstrar sua insatisfação, os militares organizaram atos de insubordinação e desobediência.

  O choque com a Igreja
Os problemas com a Igreja (que alguns historiadores chamam de Questão religiosa) come-

çaram na década de 1870. Obedecendo a ordens vindas do Vaticano, os bispos de Olinda e de 
Belém fecharam as irmandades religiosas de suas regiões ligadas à maçonaria (sociedade secreta 
influenciada pelo pensamento iluminista). O fato de membros importantes do governo fazerem 
parte da maçonaria criou um grande atrito entre o governo imperial e a hierarquia eclesiástica. 
Desse modo, o imperador ordenou que os bispos reabrissem as irmandades fechadas, mas eles 
se recusaram a cumprir as ordens.

Os religiosos acabaram presos e condenados a quatro anos de prisão. Em 1875, no entanto, 
após cumprirem cerca de um ano de pena, foram anistiados pelo imperador. Mesmo assim, a 
imagem do imperador havia sofrido um imenso prejuízo. A população, bastante católica, ficou ao 
lado dos bispos, condenando a “arbitrariedade de D. Pedro II”. Ao mesmo tempo, a relação entre o 
imperador e a Igreja, que era uma importante apoiadora da Monarquia, ficou fortemente abalada. 

  Charge publicada no jornal 
O mosquito, de 1875. 
D. Pedro II dá a mão à 
palmatória ao Papa Pio IX 
sobre a Questão religiosa.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Geral: 1 
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2 e 3
• Específica de História:  2

HABILIDADES
• EF09HI01
• EF09HI03

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Construa na lousa um es-
quema sobre a questão reli-
giosa. Indique nele o embate 
entre a Igreja e a Monarquia 
brasileira. Por ordem do Vati-
cano, algumas irmandades re-
ligiosas ligadas à maçonaria 
foram fechadas, o que desa-
gradou membros do governo 
que pertenciam a essa institui-
ção. Contemple no esquema 
os reflexos político-sociais que 
a questão religiosa represen-
tou para o fortalecimento dos 
ideais republicanos.

SUGESTÃO DE LIVRO

Para o professor
• COSTA, Emí lia Viotti da. 
Da Monarquia à  Repú blica: 
momentos decisivos. 9. ed. 
Sã o Paulo: UNESP, 2010.

Emília Viotti da Costa analisa 
os diversos momentos que defi-

niram a instauração da República 
no Brasil. Ao esclarecer o proces-
so, a autora desvela as causas da 
fraqueza das instituições demo-
cráticas e da ideologia liberal, em 
uma tentativa de compreender 
as raízes do processo de margi-
nalização de amplos setores da 
população brasileira.
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  O imperador D. Pedro II 
é empurrado para fora 
do trono. Charge de 
Angelo Agostini publicada 
na Revista Illustrada, em 
21 de janeiro de 1882.

 Articulações políticas
Abandonado pelos fazendeiros escravagistas, pelos militares e pelos 

religiosos, o governo tornou-se cada vez mais isolado da sociedade. Fora 
dele, o movimento republicano era apoiado não só por setores importan-
tes das elites, como por fazendeiros do Oeste paulista e também pelas 
camadas médias da população urbana.

Ciente de seu isolamento, o governo tentou reagir em junho de 
1889. Para isso, nomeou presidente do Conselho de Ministros um 
político liberal, mais próximo dos republicanos que dos conservado-
res. O novo ministro, Afonso Celso de Assis Figueiredo (que tinha o 
título de nobreza de visconde de Ouro Preto), apresentou à Câmara de 
Deputados um programa de reformas, entre as quais estava a concessão 
de maior autonomia para as províncias.

De nada adiantou. A Câmara 
rejeitou a proposta e foi então dis-
solvida pelo imperador. O governo 
convocou novas eleições, mas o 
tempo não corria a seu favor.

No dia 9 de novembro de 
1889, reunido sob a presidência 
de Benjamin Constant, um militar 
positivista de grande influên-
cia no período, o Clube Militar 
decidiu pelo fim da monarquia e 
pela Proclamação da República. 
Curiosamente, nesse mesmo dia, 
o governo organizou no Rio de 
Janeiro uma grande festa para 
mostrar a força do regime imperial 
(sobre a festa na Ilha Fiscal, veja a 
seguir a seção Olho vivo).

Título de nobreza: 
durante o Império, o 
governo costumava 
conceder títulos de 
nobreza a pessoas das 
elites que o apoiavam. 
Entre os títulos, havia 
os de barão, visconde, 
marquês e duque. O 
duque de Caxias, por 
exemplo, foi um dos 
contemplados.

INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
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  Crise entre Exército e Monarquia
A crise entre o Exército e a Monarquia (que alguns historiadores chamam de Questão militar) 

marcou um momento em que muitos militares passaram a fazer críticas e a exigir reformas no 
sistema político e no governo imperial. As Forças Armadas haviam voltado fortalecidas da cam-
panha na Guerra do Paraguai e buscavam maior participação nas decisões. Os militares também 
defendiam o fim da escravidão e condenavam os poderes excessivos da monarquia. Isso estimulou 
a defesa de ideias republicanas entre muitos de seus membros.

Na década de 1880, diversos militares passaram a se posicionar publicamente contra o 
regime imperial em jornais e outras manifestações públicas. O governo tentou conter essas críticas 
com proibições e ameaças de punição, o que só piorou a crise. Descontentes por não poderem 
demonstrar sua insatisfação, os militares organizaram atos de insubordinação e desobediência.

  O choque com a Igreja
Os problemas com a Igreja (que alguns historiadores chamam de Questão religiosa) come-

çaram na década de 1870. Obedecendo a ordens vindas do Vaticano, os bispos de Olinda e de 
Belém fecharam as irmandades religiosas de suas regiões ligadas à maçonaria (sociedade secreta 
influenciada pelo pensamento iluminista). O fato de membros importantes do governo fazerem 
parte da maçonaria criou um grande atrito entre o governo imperial e a hierarquia eclesiástica. 
Desse modo, o imperador ordenou que os bispos reabrissem as irmandades fechadas, mas eles 
se recusaram a cumprir as ordens.

Os religiosos acabaram presos e condenados a quatro anos de prisão. Em 1875, no entanto, 
após cumprirem cerca de um ano de pena, foram anistiados pelo imperador. Mesmo assim, a 
imagem do imperador havia sofrido um imenso prejuízo. A população, bastante católica, ficou ao 
lado dos bispos, condenando a “arbitrariedade de D. Pedro II”. Ao mesmo tempo, a relação entre o 
imperador e a Igreja, que era uma importante apoiadora da Monarquia, ficou fortemente abalada. 

  Charge publicada no jornal 
O mosquito, de 1875. 
D. Pedro II dá a mão à 
palmatória ao Papa Pio IX 
sobre a Questão religiosa.
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Para o professor e o aluno
• Para conhecer um pouco 
mais a vida e a trajetória pú-
blica de Afonso Celso de As-
sis Figueiredo, também conhe-
cido como Visconde de Ouro 
Preto, visite a página do Ins-
tituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro dedicada a ele. Por 
ter sido membro do IHGB, o 
visconde é apresentado como 
um dos sócios falecidos do ins-
tituto. Disponível em: <http://
livro.pro/usq2bh>. Acesso em: 
13 nov. 2018.

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Esclareça aos alunos so-
bre o processo que conduziu 
o Brasil à República. Por meio 
de um esquema na lousa, des-
taque que, para o sucesso do 
movimento, era necessário um 
apoio político amplo, ou seja, 
dos diferentes grupos sociais 
brasileiros. Mostre que milita-
res, clero, elites e setores mé-
dios da população apoiaram o 
movimento republicano moti-
vados por diferentes interes-
ses. Enfatize no esquema que 
esse processo é marcado tam-
bém por reações do governo 
monárquico, que tentava evi-
tar o avanço dos republicanos.

19

D2-HIS-F2-2056-V9-U01-MP-G20.indd   19 11/22/18   1:30 PM



Calcula-se que, além dos trezentos tripulantes do navio chileno, aproximadamente 4 500 
convidados compareceram. Os gastos com o evento foram enormes e custaram aos cofres públicos 
quase 10% do total previsto para ser destinado à província do Rio de Janeiro em 1890. 

Em 1905, o artista Aurélio de Figueiredo (1856-1916) pintou a tela O último baile da Ilha 
Fiscal, também conhecida como A ilusão do Terceiro Reinado. Mais do que mostrar o luxo e 
a grandeza do acontecimento, a obra é uma alegoria do delicado momento pelo qual passava o 
país: a transição do Império para a República.

Fontes: CARMO, Mikelane Almeida do; PÁSCOA, Luciane Viana Barros. Artes Plásticas em Manaus nos séculos XIX 
e XX: reflexões sobre o quadro O último baile da Ilha Fiscal de Aurélio Figueiredo. Revista Aboré. Manaus: 

Universidade, n. 2, 2006. Disponível em: <http://tinyurl.com/l9qnm5s>. Acesso em: out. 2018. EULALIO, Alexandre. 
De um capítulo do Esaú e Jacó, ao painel d’O último baile. Revista Discurso. São Paulo: Polis, n. 14, 1983.  

Disponível em: <https://tinyurl.com/y7f6eb5y>. Acesso em: out. 2018.

5    No final do século XIX, as pessoas da alta sociedade 
se vestiam a rigor para festas e comemorações. As 
mulheres costumavam usar vestidos decotados e 
feitos com muito tecido. Como penteado, adotavam 
o coque. Os homens vestiam fraques e gravatas-
-borboleta, além de usar barba e bigode que, à 
época, eram um símbolo de elegância e nobreza.

6    Lâmpadas elétricas, alimentadas por um gerador, 
iluminavam o baile. O uso da eletricidade era sinal 
dos avanços do país na época.
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7    A festa, propriamente dita, é 
representada na metade inferior 
do quadro.

8    No alto da pintura, em tons 
claros, entre bispos e frades, a 
princesa Isabel é coroada. Na 
sua frente, o papa abençoa a 
cerimônia. Com o advento da 
república, a monarquia deixou 
de existir e a coroação de Isabel, 
como rainha sucessora de D. 
Pedro II, nunca aconteceu. Por 
isso, essa alegoria não está na 
parte principal, que representa o 
período republicano.

9    Repare na luminosidade do céu. 
Aurélio Figueiredo representou 
o final da festa, já ao amanhecer. 
Essa passagem da noite para o 
dia tem uma conotação especial: 
simboliza o fim da monarquia 
(noite) e o início da república 
(dia).

10    Ao amanhecer, surge entre as 
nuvens a alegoria da república, 
que tem o barrete frígio na 
cabeça. Ao seu lado estão 
alguns chefes republicanos 
e comandantes militares dos 
batalhões que se rebelaram em 
15 de novembro de 1889.

11    Aqui vemos representado o 
Pão de Açúcar. Em 1912, seria 
inaugurado um teleférico que 
o ligaria ao morro da Urca: o 
mundialmente famoso bondinho 
do Pão de Açúcar.
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olho vivo

 O baile da Ilha Fiscal

O governo imperial promoveu, na noite de 9 de novembro de 1889, um grande 
baile nos salões do palácio da Ilha Fiscal, na entrada da baía de Guanabara, no Rio de 
Janeiro. Oficialmente, o baile tinha como pretexto homenagear os oficiais do cruzador 
chileno Almirante Cochrane, que havia aportado em terras brasileiras. Contudo, o que 
de fato o governo pretendia era celebrar as bodas de prata – ou seja, os 25 anos de 
casamento – da princesa Isabel com o conde d’Eu.

A ocasião também objetivava fortalecer os representantes da monarquia, 
que se encontravam isolados da sociedade. Mal sabiam os convidados que a 
República seria proclamada seis dias depois.

  O último baile da Ilha Fiscal, também conhecido como 
A ilusão do Terceiro Reinado, óleo sobre tela de Francisco 
Aurélio de Figueiredo e Melo, 1905. 

1    Os convidados foram 
transportados em barcaças 
desde o Cais Pharoux, na 
atual praça XV de Novembro, 
na cidade do Rio de Janeiro, 
até a ilha. Os barcos estavam 
decorados com luxuosos 
tapetes e com bandeiras 
brasileiras e chilenas.

2    O palacete da Ilha Fiscal 
havia sido inaugurado por 
D. Pedro II em abril de 1889, 
com o objetivo de controlar 
as mercadorias vindas de 
outros países em navios 
que aportavam na baía de 
Guanabara.

3    Na frente da entrada 
principal, estão retratados 
D. Pedro II, sua esposa, dona 
Tereza Cristina, a princesa 
Isabel e seu marido, o 
conde d’Eu.

4    Com o braço esquerdo 
esticado, o visconde de Ouro 
Preto, então presidente 
do Conselho de Ministros 
e idealizador do baile, faz 
um discurso para a família 
imperial e os homenageados 
da noite.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1, 2 e 3
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 6 e 7
• Específicas de História: 2, 3 
e 6

HABILIDADES
• EF09HI01
• EF09HI02

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

Olho vivo
• Nesta seção apresentamos 
uma pintura histórica, fei-
ta no início do século XX, na 
qual há numerosas alegorias e 
os simbolismos presentes nes-
se tipo de pintura; nesse caso, 
no entanto, em vez de exaltar 
um Estado ou regime político, 
como faz a alegoria produzi-
da por Pereira Neto e que é a 
imagem condutora do capítu-
lo, a obra de Aurélio de Figuei-
redo representa a decadência 
do Império Brasileiro.
• Retome com os alunos a 
importância da interpretação 
de representações iconográfi-
cas como fontes históricas que 
podem nos revelar elementos 
relevantes do passado.
• Inicie explorando as infor-
mações da legenda da ima-
gem. Questione os alunos so-
bre a data de sua produção e 
esclareça que a representação 
foi feita 16 anos após o evento. 
Ela traz, portanto, a interpreta-
ção de seu autor sobre o sig-
nificado político e histórico do 
acontecimento: o baile da Ilha 
Fiscal.
• Para realizar a leitura da 
obra de arte, peça aos alu-
nos que descrevam o que es-
tão vendo na imagem e anote 
na lousa os elementos princi-
pais. Em seguida, faça a leitu-
ra das informações numeradas 
que acompanham alguns ele-
mentos da pintura. Sintetize 
na lousa o significado desses 
elementos.

SUGESTÕES DE SITES

Para o professor e o aluno
• Castelinho da Ilha Fiscal. 
Se houver disponibilidade de 
computador com acesso à in-
ternet e projetor, consulte com 
os alunos o site da Diretoria 
do Patrimônio Histórico e Do-
cumentação da Marinha, que 

dispõe de informações sobre o 
Castelinho da Ilha Fiscal e orga-
niza visitas ao local. Disponível 
em: <http://livro.pro/hiuwqa>. 
Acesso em: 5 nov. 2018.
• Aurélio de Figueiredo

Para saber um pouco mais da 
vida e obra de Francisco Aurélio 
de Figueiredo e Mello, também 
conhecido apenas como Aurélio 

de Figueiredo, consulte a pági-
na da Enciclopédia Itaú Cultu-
ral dedicada ao artista. Nela é 
possível acessar a biografia do 
artista e as obras produzidas 
por ele. Disponível em: <http://
livro.pro/83jat6>. Acesso em: 
13 nov. 2018.
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Calcula-se que, além dos trezentos tripulantes do navio chileno, aproximadamente 4 500 
convidados compareceram. Os gastos com o evento foram enormes e custaram aos cofres públicos 
quase 10% do total previsto para ser destinado à província do Rio de Janeiro em 1890. 

Em 1905, o artista Aurélio de Figueiredo (1856-1916) pintou a tela O último baile da Ilha 
Fiscal, também conhecida como A ilusão do Terceiro Reinado. Mais do que mostrar o luxo e 
a grandeza do acontecimento, a obra é uma alegoria do delicado momento pelo qual passava o 
país: a transição do Império para a República.

Fontes: CARMO, Mikelane Almeida do; PÁSCOA, Luciane Viana Barros. Artes Plásticas em Manaus nos séculos XIX 
e XX: reflexões sobre o quadro O último baile da Ilha Fiscal de Aurélio Figueiredo. Revista Aboré. Manaus: 

Universidade, n. 2, 2006. Disponível em: <http://tinyurl.com/l9qnm5s>. Acesso em: out. 2018. EULALIO, Alexandre. 
De um capítulo do Esaú e Jacó, ao painel d’O último baile. Revista Discurso. São Paulo: Polis, n. 14, 1983.  

Disponível em: <https://tinyurl.com/y7f6eb5y>. Acesso em: out. 2018.

5    No final do século XIX, as pessoas da alta sociedade 
se vestiam a rigor para festas e comemorações. As 
mulheres costumavam usar vestidos decotados e 
feitos com muito tecido. Como penteado, adotavam 
o coque. Os homens vestiam fraques e gravatas-
-borboleta, além de usar barba e bigode que, à 
época, eram um símbolo de elegância e nobreza.

6    Lâmpadas elétricas, alimentadas por um gerador, 
iluminavam o baile. O uso da eletricidade era sinal 
dos avanços do país na época.
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7    A festa, propriamente dita, é 
representada na metade inferior 
do quadro.

8    No alto da pintura, em tons 
claros, entre bispos e frades, a 
princesa Isabel é coroada. Na 
sua frente, o papa abençoa a 
cerimônia. Com o advento da 
república, a monarquia deixou 
de existir e a coroação de Isabel, 
como rainha sucessora de D. 
Pedro II, nunca aconteceu. Por 
isso, essa alegoria não está na 
parte principal, que representa o 
período republicano.

9    Repare na luminosidade do céu. 
Aurélio Figueiredo representou 
o final da festa, já ao amanhecer. 
Essa passagem da noite para o 
dia tem uma conotação especial: 
simboliza o fim da monarquia 
(noite) e o início da república 
(dia).

10    Ao amanhecer, surge entre as 
nuvens a alegoria da república, 
que tem o barrete frígio na 
cabeça. Ao seu lado estão 
alguns chefes republicanos 
e comandantes militares dos 
batalhões que se rebelaram em 
15 de novembro de 1889.

11    Aqui vemos representado o 
Pão de Açúcar. Em 1912, seria 
inaugurado um teleférico que 
o ligaria ao morro da Urca: o 
mundialmente famoso bondinho 
do Pão de Açúcar.
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olho vivo

 O baile da Ilha Fiscal

O governo imperial promoveu, na noite de 9 de novembro de 1889, um grande 
baile nos salões do palácio da Ilha Fiscal, na entrada da baía de Guanabara, no Rio de 
Janeiro. Oficialmente, o baile tinha como pretexto homenagear os oficiais do cruzador 
chileno Almirante Cochrane, que havia aportado em terras brasileiras. Contudo, o que 
de fato o governo pretendia era celebrar as bodas de prata – ou seja, os 25 anos de 
casamento – da princesa Isabel com o conde d’Eu.

A ocasião também objetivava fortalecer os representantes da monarquia, 
que se encontravam isolados da sociedade. Mal sabiam os convidados que a 
República seria proclamada seis dias depois.

  O último baile da Ilha Fiscal, também conhecido como 
A ilusão do Terceiro Reinado, óleo sobre tela de Francisco 
Aurélio de Figueiredo e Melo, 1905. 

1    Os convidados foram 
transportados em barcaças 
desde o Cais Pharoux, na 
atual praça XV de Novembro, 
na cidade do Rio de Janeiro, 
até a ilha. Os barcos estavam 
decorados com luxuosos 
tapetes e com bandeiras 
brasileiras e chilenas.

2    O palacete da Ilha Fiscal 
havia sido inaugurado por 
D. Pedro II em abril de 1889, 
com o objetivo de controlar 
as mercadorias vindas de 
outros países em navios 
que aportavam na baía de 
Guanabara.

3    Na frente da entrada 
principal, estão retratados 
D. Pedro II, sua esposa, dona 
Tereza Cristina, a princesa 
Isabel e seu marido, o 
conde d’Eu.

4    Com o braço esquerdo 
esticado, o visconde de Ouro 
Preto, então presidente 
do Conselho de Ministros 
e idealizador do baile, faz 
um discurso para a família 
imperial e os homenageados 
da noite.
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MAIS ATIVIDADES

Discutir a importância do 
Patrimônio Histórico
• Se tiver acesso à internet e 
projetor em sala de aula, co-
necte-se a um serviço digital 
de mapas e imagens por saté-
lite e localize a Ilha Fiscal, em 
meio à baía de Guanabara, na 
cidade do Rio de Janeiro. 
• Informe aos alunos que o 
“Castelinho”, como é comu-
mente conhecido, é tombado 
como patrimônio cultural do 
Rio de Janeiro. 
• Discuta com os alunos so-
bre o sentido do tombamento 
dessa edificação seu valor ar-
quitetônico e histórico a partir 
do contexto estudado.

• Baile da Ilha Fiscal. 
Nessa página da Biblioteca 

Nacional, é possível acessar in-
formações complementares so-
bre o baile da Ilha Fiscal, além 
de documentos que fazem parte 
do acervo da biblioteca e que 
estão digitalizados. Há links para 
uma foto do salão do castelo 

preparado para o baile, para o 
cardápio com os pratos que fo-
ram servidos durante os festejos 
e para uma fotografia do pintor 
Aurélio de Figueiredo feita en-
quanto ele produzia a obra ana-
lisada nesta seção. Disponível 
em: <http://livro.pro/de2xwh>. 
Acesso em: 13 nov. 2018.
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O fim da escravidão e a República, contudo, não asseguraram aos negros o acesso ime-
diato ao ensino. Na virada do século XIX para o XX, a educação dessas pessoas dava-se, muito 
mais, por meio de entidades negras de caráter cívico e recreativo, do que por meio das escolas. 
Ainda assim, essas entidades eram insuficientes para tirar a grande maioria dos afrodescen-
dentes do analfabetismo. Impossibilitadas de ler e escrever, essas pessoas ficavam também 
impossibilitadas de participar da vida política do Brasil, pois era proibido aos analfabetos o 
direito de votar nas eleições. 

Passados mais de 120 anos desde o 
fim da escravidão, os negros obtiveram 
diversas conquistas sociais, econômicas 
e políticas. Contudo, como salienta o 
historiador José Murilo de Carvalho, as 
consequências das desigualdades entre 
brancos e negros “foram duradouras 
para a população negra”. 

 O Dia do Trabalhador

No final do século XIX, enquanto no Brasil as elites estavam insatisfeitas com o governo de 
D. Pedro II e muitos reivindicavam a república, trabalhadores dos Estados Unidos se uniam na luta 
por seus direitos. Eles organizaram no dia 1o de maio de 1884 uma passeata pelas ruas de Chicago 
exigindo principalmente a redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias. A manifestação 
se estendeu por vários dias, contou com a participação de milhares de operários e foi duramente 
reprimida pela polícia: oito líderes anarquistas foram presos e quatro deles enforcados.

Em homenagem a essas pessoas, o dia 1o de maio passou a ser lembrado todos os anos como 
um marco na luta dos trabalhadores por seus direitos em todo o mundo. A Segunda Internacional 
Socialista, uma organização internacional que reuniu partidos socialistas e operários, endossou a 
ideia e, em 1890, comemorou-se o primeiro Dia do Trabalhador em escala mundial.

enquanto isso...

LUNARA (LUIZ DO NASCIMENTO RAMOS/ACERVO INSTITUTO MOREIRA SALLES

  Família de ex-escravizados nas 
proximidades de Porto Alegre (RS), 
por volta de 1900.
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 Proclamação da República
Dois dias depois do Baile da Ilha Fiscal, militares e civis republicanos reuniram-se com o 

marechal Deodoro da Fonseca e o convenceram a aderir ao movimento pela República. 
Inicialmente, o movimento militar pela proclamação do novo governo fora marcado para o 

dia 20 de novembro. Entretanto, começaram a correr rumores de que o visconde de Ouro Preto 
havia ordenado a prisão do marechal Deodoro. Diante disso, o golpe de Estado que derrubaria a 
monarquia foi antecipado para 15 de novembro.

Na manhã do dia 15, tropas comandadas pelo marechal Deodoro da Fonseca depuseram o 
gabinete de ministros. Não houve resistência por parte do governo. Em 17 de novembro de 1889, 
D. Pedro II embarcou com a família em um navio em direção a Portugal. De lá, seguiu depois para 
Paris, onde faleceria em dezembro de 1891.

Proclamada a República, os líderes que derrubaram a monarquia constituíram um Governo 
Provisório presidido pelo marechal Deodoro da Fonseca, que durou até 1891.

 Proclamação 
da República, 
óleo sobre tela 
de Benedito 
Calixto, 1893.

 Os negros na nascente república
Como vimos, o golpe que derrubou a monarquia foi organizado e conduzido pelos grupos 

dominantes, ou seja, pelas elites.
Proclamada logo em seguida à abolição da escravidão, a República não significou, por 

exemplo, melhores condições para a população negra que vivia no país. 
No final do século XIX, a grande maioria dos negros não sabia ler nem escrever. Era uma 

herança relacionada aos mais de 350 anos de escravidão, que privou os africanos e seus descen-
dentes do acesso formal à educação e os obrigou a destinar todo o seu tempo ao trabalho. Um 
dos argumentos para justificar essa exclusão era o de que o acesso à leitura e à escrita facilitaria 
a organização de rebeliões de cativos, colocando em risco a sociedade escravocrata. 

PINACOTECA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1 e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3 e 5
• Específicas de História:  1, 2 e 4 

HABILIDADES
• EF09HI01
• EF09HI02
• EF09HI03
• EF09HI04

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Verifique se os alunos com-
preenderam os principais as-
pectos do processo que levou 
à Proclamação da República, 
marcado pela prevalência dos 
interesses das elites e pela ex-
clusão do povo. Como forma 
de síntese, solicite aos alunos 
que façam um resumo no ca-
derno sobre o tema.

SUGESTÃO DE SITE

Para o professor e o aluno
• Para conhecer um pouco 
mais a vida do pintor Benedito 
Calixto, autor da obra reprodu-
zida nesta página, visite o site 
da prefeitura de Itanhaém, ci-
dade do litoral paulista, onde o 
artista nasceu e viveu sua infân-
cia e parte de sua adolescên-
cia. No link, é possível acessar 
sua biografia e conhecer a rela-
ção que manteve com sua terra 
natal. Disponível em: <http://
livro.pro/9a6o9s>. Acesso em: 
13 nov. 2018.

MAIS ATIVIDADES
Representar a Proclamação 
da República
• Solicite aos alunos que ela-
borem uma representação pes-
soal da Proclamação da Repú-
blica. Com a turma, elejam 
quais personagens devem ser 
destacados e que papéis eles 
devem desempenhar. 

• Valorize na atividade a atua-
ção do marechal Deodoro co-
mandando a tropa militar; de 
D. Pedro II, sem opor resistên-
cia e indo embora para a Euro-
pa; e do povo, assistindo aos 
acontecimentos sem entender 
o que de fato acontecia. 
• Deixe-os livres para escolher 
a forma da representação, que 
pode ser desenho, teatro etc. 

• Na aula seguinte, organize 
a apresentação dos grupos e 
discuta com os alunos os ele-
mentos presentes em cada re-
presentação criada.
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O fim da escravidão e a República, contudo, não asseguraram aos negros o acesso ime-
diato ao ensino. Na virada do século XIX para o XX, a educação dessas pessoas dava-se, muito 
mais, por meio de entidades negras de caráter cívico e recreativo, do que por meio das escolas. 
Ainda assim, essas entidades eram insuficientes para tirar a grande maioria dos afrodescen-
dentes do analfabetismo. Impossibilitadas de ler e escrever, essas pessoas ficavam também 
impossibilitadas de participar da vida política do Brasil, pois era proibido aos analfabetos o 
direito de votar nas eleições. 

Passados mais de 120 anos desde o 
fim da escravidão, os negros obtiveram 
diversas conquistas sociais, econômicas 
e políticas. Contudo, como salienta o 
historiador José Murilo de Carvalho, as 
consequências das desigualdades entre 
brancos e negros “foram duradouras 
para a população negra”. 

 O Dia do Trabalhador

No final do século XIX, enquanto no Brasil as elites estavam insatisfeitas com o governo de 
D. Pedro II e muitos reivindicavam a república, trabalhadores dos Estados Unidos se uniam na luta 
por seus direitos. Eles organizaram no dia 1o de maio de 1884 uma passeata pelas ruas de Chicago 
exigindo principalmente a redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias. A manifestação 
se estendeu por vários dias, contou com a participação de milhares de operários e foi duramente 
reprimida pela polícia: oito líderes anarquistas foram presos e quatro deles enforcados.

Em homenagem a essas pessoas, o dia 1o de maio passou a ser lembrado todos os anos como 
um marco na luta dos trabalhadores por seus direitos em todo o mundo. A Segunda Internacional 
Socialista, uma organização internacional que reuniu partidos socialistas e operários, endossou a 
ideia e, em 1890, comemorou-se o primeiro Dia do Trabalhador em escala mundial.

enquanto isso...

LUNARA (LUIZ DO NASCIMENTO RAMOS/ACERVO INSTITUTO MOREIRA SALLES

  Família de ex-escravizados nas 
proximidades de Porto Alegre (RS), 
por volta de 1900.
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Na manhã do dia 15, tropas comandadas pelo marechal Deodoro da Fonseca depuseram o 
gabinete de ministros. Não houve resistência por parte do governo. Em 17 de novembro de 1889, 
D. Pedro II embarcou com a família em um navio em direção a Portugal. De lá, seguiu depois para 
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de Benedito 
Calixto, 1893.
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Como vimos, o golpe que derrubou a monarquia foi organizado e conduzido pelos grupos 

dominantes, ou seja, pelas elites.
Proclamada logo em seguida à abolição da escravidão, a República não significou, por 

exemplo, melhores condições para a população negra que vivia no país. 
No final do século XIX, a grande maioria dos negros não sabia ler nem escrever. Era uma 

herança relacionada aos mais de 350 anos de escravidão, que privou os africanos e seus descen-
dentes do acesso formal à educação e os obrigou a destinar todo o seu tempo ao trabalho. Um 
dos argumentos para justificar essa exclusão era o de que o acesso à leitura e à escrita facilitaria 
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Trabalhe com os alunos a 
exclusão social do negro co-
mo uma permanência histó-
rica brasileira, enquanto al-
gumas estruturas político-so-
ciais se alteraram. 
• Faça na lousa uma linha do 
tempo e represente os mar-
cos gerais da história relacio-
nados aos afrodescendentes 
em nosso país. 
• Destaque o ano de 1530 
como marco da chegada dos 
primeiros africanos escraviza-
dos vindos da Guiné, trazidos 
ao país na expedição de Mar-
tim Afonso de Souza. 
• Na sequência marque 
1888, data da Abolição da Es-
cravidão no país. 
• Ressalte aos alunos que por 
mais de 350 anos os negros 
foram escravizados, perpas-
sando todo o período colonial 
e imperial. 
• Evidencie a data da Procla-
mação da República e ao final 
da linha coloque o ano em que 
estamos. Enfatize que na Repú-
blica, por força da lei, o negro 
já não podia ser escravizado, 
mas, como não houve um pro-
cesso de inclusão social, até ho-
je questões como o racismo e 
a exclusão social cristalizam-se 
como permanências do tempo 
de escravidão, apesar de algu-
mas conquistas. 
• Finalize questionando os 
alunos se eles conseguem per-
ceber essas permanências no 
cotidiano deles. Escute e va-
lorize os relatos, como forma 
de sensibilizá-los a respeito do 
preconceito e de posicioná-los 
a favor da luta pela inclusão 
social do negro no Brasil.

• A partir daí localize no tem-
po a origem da data histórica 
com base no texto.

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

Enquanto isso...

• Nesta seção é possível tra-
balhar com os alunos a ideia 
de simultaneidade. 
• Comece por questioná-los 
sobre o que sabem a respeito 
do 1o de Maio. 
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atividades

O baile ocorreu seis 
dias antes da queda da 
Monarquia, sepultando 
qualquer chance de 
D. Pedro II transferir o trono 
para a princesa Isabel, que 
seria a sua sucessora na 
escala hereditária.

4. Resposta pessoal, podem ser citados o 8 de março, dia da luta das mulheres por igualdade 
de direitos ou 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, por exemplo.

A ruptura política não se refletiu na esfera social. Nos primeiros tempos de repú-
blica, a discriminação e o preconceito continuaram, bem como a dificuldade de 
acesso à educação e aos bens materiais e culturais.

para organizar as ideias
 1. De que forma os participantes e o processo de instau-

ração da república no Brasil foram representados na 
alegoria da Revista Illustrada, reproduzida ao lado?
Releia o capítulo e faça um fichamento sobre os 
principais fatores que fizeram com que parte dos 
proprietários de terras, principalmente os cafeiculto-
res do Oeste paulista, aderisse às ideias republicanas 
(veja, no fim deste volume, na seção Como se faz…, 
orientações para fazer um fichamento).

 2. No final do século XIX, faziam partes das elites os grandes 
proprietários de terras, os banqueiros, os industriários 
e os grandes comerciantes. E hoje, como é a sociedade 
brasileira? Que grupos compõe a elite econômica do 
país? Avalie se a composição social do Brasil apresenta 
uma permanência ou uma ruptura histórica.

 3. O quadro O último baile da Ilha Fiscal, analisado na seção Olho vivo, também é conhe-
cido como A ilusão do Terceiro Reinado. Observe-o novamente a seguir e responda: por 
que você acha que o artista deu a essa obra esse segundo nome?

  Glória à Pátria! Honra aos 
Heroes do dia 15 de Novembro 
de 1889 – Alegoria de Pereira 
Neto publicada na Revista 
Illustrada, de 16 de novembro 
de 1889, em homenagem à 
Proclamação da República.
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 4. Ao explicar a origem do feriado de 1o de Maio, a seção Enquanto isso... mostra que esta 
data se tornou um símbolo da luta dos trabalhadores por seus direitos. Quais outros 
feriados que você conhece também são símbolo de lutas da população? 

 5. A passagem da monarquia para a república é um exemplo de ruptura histórica. Pode-se 
dizer que essa ruptura também promoveu mudanças para a população negra que vivia 
no Brasil no período?

  O último baile da 
Ilha Fiscal, também 
conhecido como A 
ilusão do Terceiro 
Reinado, óleo sobre 
tela de Francisco 
Aurélio de Figueiredo 
e Melo, 1905. 

Ver orientações no Manual do Professor.

Ver orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.
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esquema-resumo

atividade
• De acordo com o esquema, a articulação de processos diferentes contribuiu para o 

fim da monarquia brasileira: o descontentamento de parte da elite com o governo, a 
participação dos militares na política e o avanço das ideias republicanas. Explique como 
cada um desses processos foi relevante para a Proclamação da República brasileira.

O governo perdeu apoio da elite cafeicultora por ter aprovado a abolição; perdeu apoio dos militares, que 

religiosa. Nas camadas médias urbanas surgiram grupos defendendo a república. Esse conjunto de fatores enfra-
queceu a monarquia, facilitando sua queda.

Proclamação da República

Insatisfação de parte 
da elite (cafeicultores 
do Vale do Paraíba) 

com o governo.

Fortalecimento político 
dos militares após a 
Guerra do Paraguai.

Avanço das ideias 
republicanas em razão da 
forte presença da cultura 

francesa no Brasil.

Modelo da 
República 
francesa.

Adesão dos militares ao Positivismo.
–  Elites temem 

participação do 
povo num governo 
republicano.

Parte dos militares articula 
um golpe militar.

Proclamação da República por golpe militar: instalação de governo provisório (1889).

Isolamento e enfraquecimento da monarquia.

Influência do 
Positivismo.

Propostas de mudanças no 
governo.

Fim do apoio ao governo 
em razão da abolição da 

escravatura.

–  Proposta de criação 
de uma república 
sem revolução.

para organizar as ideias

reivindicavam maior participação política e o direito de expressar publicamente suas ideias; 
e também perdeu apoio da igreja ao ordenar a prisão de dois bispos na chamada Questão 
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1, 2, 6 e 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 2, 
3 e 4

HABILIDADES
• EF09HI01
• EF09HI02
• EF09HI03
• EF09HI04

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

Esquema-resumo
• Aproveite o esquema-resu-
mo para avaliar a compreensão 
dos alunos sobre os principais 
temas tratados no capítulo. 
• Valorize nas respostas a 
ideia de enfraquecimento da 
monarquia como decorrência 
de diferentes acontecimentos.
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atividades
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dias antes da queda da 
Monarquia, sepultando 
qualquer chance de 
D. Pedro II transferir o trono 
para a princesa Isabel, que 
seria a sua sucessora na 
escala hereditária.

4. Resposta pessoal, podem ser citados o 8 de março, dia da luta das mulheres por igualdade 
de direitos ou 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, por exemplo.

A ruptura política não se refletiu na esfera social. Nos primeiros tempos de repú-
blica, a discriminação e o preconceito continuaram, bem como a dificuldade de 
acesso à educação e aos bens materiais e culturais.

para organizar as ideias
 1. De que forma os participantes e o processo de instau-

ração da república no Brasil foram representados na 
alegoria da Revista Illustrada, reproduzida ao lado?
Releia o capítulo e faça um fichamento sobre os 
principais fatores que fizeram com que parte dos 
proprietários de terras, principalmente os cafeiculto-
res do Oeste paulista, aderisse às ideias republicanas 
(veja, no fim deste volume, na seção Como se faz…, 
orientações para fazer um fichamento).

 2. No final do século XIX, faziam partes das elites os grandes 
proprietários de terras, os banqueiros, os industriários 
e os grandes comerciantes. E hoje, como é a sociedade 
brasileira? Que grupos compõe a elite econômica do 
país? Avalie se a composição social do Brasil apresenta 
uma permanência ou uma ruptura histórica.

 3. O quadro O último baile da Ilha Fiscal, analisado na seção Olho vivo, também é conhe-
cido como A ilusão do Terceiro Reinado. Observe-o novamente a seguir e responda: por 
que você acha que o artista deu a essa obra esse segundo nome?

  Glória à Pátria! Honra aos 
Heroes do dia 15 de Novembro 
de 1889 – Alegoria de Pereira 
Neto publicada na Revista 
Illustrada, de 16 de novembro 
de 1889, em homenagem à 
Proclamação da República.
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 4. Ao explicar a origem do feriado de 1o de Maio, a seção Enquanto isso... mostra que esta 
data se tornou um símbolo da luta dos trabalhadores por seus direitos. Quais outros 
feriados que você conhece também são símbolo de lutas da população? 

 5. A passagem da monarquia para a república é um exemplo de ruptura histórica. Pode-se 
dizer que essa ruptura também promoveu mudanças para a população negra que vivia 
no Brasil no período?

  O último baile da 
Ilha Fiscal, também 
conhecido como A 
ilusão do Terceiro 
Reinado, óleo sobre 
tela de Francisco 
Aurélio de Figueiredo 
e Melo, 1905. 

Ver orientações no Manual do Professor.

Ver orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.
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esquema-resumo

atividade
• De acordo com o esquema, a articulação de processos diferentes contribuiu para o 

fim da monarquia brasileira: o descontentamento de parte da elite com o governo, a 
participação dos militares na política e o avanço das ideias republicanas. Explique como 
cada um desses processos foi relevante para a Proclamação da República brasileira.

O governo perdeu apoio da elite cafeicultora por ter aprovado a abolição; perdeu apoio dos militares, que 

religiosa. Nas camadas médias urbanas surgiram grupos defendendo a república. Esse conjunto de fatores enfra-
queceu a monarquia, facilitando sua queda.

Proclamação da República

Insatisfação de parte 
da elite (cafeicultores 
do Vale do Paraíba) 

com o governo.

Fortalecimento político 
dos militares após a 
Guerra do Paraguai.

Avanço das ideias 
republicanas em razão da 
forte presença da cultura 

francesa no Brasil.

Modelo da 
República 
francesa.

Adesão dos militares ao Positivismo.
–  Elites temem 

participação do 
povo num governo 
republicano.

Parte dos militares articula 
um golpe militar.

Proclamação da República por golpe militar: instalação de governo provisório (1889).

Isolamento e enfraquecimento da monarquia.

Influência do 
Positivismo.

Propostas de mudanças no 
governo.

Fim do apoio ao governo 
em razão da abolição da 

escravatura.

–  Proposta de criação 
de uma república 
sem revolução.

para organizar as ideias

reivindicavam maior participação política e o direito de expressar publicamente suas ideias; 
e também perdeu apoio da igreja ao ordenar a prisão de dois bispos na chamada Questão 
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Para organizar as ideias
• 1. O homem ajoelhado re-
presenta as elites. Os milita-
res foram representados, prin-
cipalmente, pela imagem do 
marechal Deodoro a cava-
lo. As ideias republicanas es-

tão simbolizadas na figura de 
Marianne. A abolição está re-
presentada nas camélias ao pé 
da figura feminina. Os alunos 
precisam identificar os fatores 
que opuseram parte das elites 
proprietárias de terra ao gover-
no imperial, bem como outros 
agentes, como militares, reli-
giosos e a classe média urbana.

• 2. Pode-se dizer que as elites 
brasileiras pouco mudaram des-
de a Proclamação da República. 
Alguns grupos tornaram-se mais 
poderosos, como banqueiros e 
industriários; outros perderam 
a força que tinham no passado, 
como os proprietários rurais, 
mas ainda representam a elite 
econômica e financeira do país.

• Ainda sobre a atividade 
2, é importante que os alu-
nos considerem, entre os fa-
tores que fizeram com que 
parte dos proprietários de ter-
ras aderisse às ideias republi-
canas: os fazendeiros do Va-
le do Paraíba, de mentalidade 
mais conservadora, estavam 
descontentes com a Coroa, 
pois esperavam ser indeniza-
dos pela perda de escravos, 
após a abolição da escravi-
dão; os fazendeiros do Oes-
te Paulista, mais modernos, 
compreendiam que já não era 
mais possível manter a escra-
vidão, e por isso muitos de-
les condenavam a Monarquia 
e apoiavam a República. Esse 
grupo de cafeicultores criou 
em 1873 o Partido Republi-
cano Paulista, que ampliou o 
movimento pela República.
• 4. No dia 20 de novembro 
comemora-se o Dia da Cons-
ciência Negra. Nesse dia, Zum-
bi dos Palmares, líder do Qui-
lombo dos Palmares, foi mor-
to. Zumbi tornou-se o principal 
símbolo de luta pelo fim da es-
cravização e opressão da popu-
lação negra. Por essa razão, o 
movimento negro elegeu essa 
data para promover a luta con-
tra o preconceito e a favor da 
justiça e equidade para a popu-
lação afrodescendente.
• Discuta com os alunos al-
gumas permanências entre as 
elites brasileiras ao longo da 
República. 

Mostre-lhes que, apesar 
da mudança de intensidade 
de poder entre esses grupos, 
eles se mantêm como elite fi-
nanceira e política do país. Por 
exemplo, pode-se discutir com 
os alunos sobre a chamada 
“Bancada Ruralista” na Câma-
ra dos Deputados e como esse 
grupo busca ocupar espaço 
para mostrar seu poder políti-
co e defender seus interesses 
econômicos.
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hora de refletir
Como vimos, Marianne foi escolhida para simbolizar a República Brasileira. Apesar dessa 

figura ser interpretada como uma forma de valorização da mulher, as mulheres brasileiras possuíam 
ainda um papel político muito restrito no século XIX. Elas não podiam votar e nem se candidatar a 
cargos públicos. Além disso, eram poucas as mulheres que frequentavam instituições educacionais 
e tinham suas opiniões respeitadas e debatidas no mundo público. 

Com base em suas observações e leituras, nos dias de hoje, a presença feminina na vida 
política brasileira continua a mesma, ou houve mudanças? Escreva um pequeno resumo sobre esse 
assunto. (Veja na seção Como se faz…, no fim deste volume, orientações para fazer um resumo).

Sua majestade o café, 
de Cândida Vilares Gancho 
e Vera Vilhena de Toledo, 
Moderna. (Desafios).
Uma análise da trajetória 
do café no Brasil, desde 
o século XIX até os 
dias atuais.

O príncipe triste, de Rui 
de Oliveira e Lilia Moritz 
Schwarcz, DCL.
Mescla de história e ficção, 
o livro retrata com lirismo 
os dilemas de um garoto 
que, aos 14 anos, tornou-se 
imperador do Brasil.
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Sim, houve avanço na participação feminina na vida política, elas passa-
ram a votar e ser votadas desde 1997, o Brasil adota cotas, no mínimo 
30% e no máximo 70%, de vagas para as mulheres nas listas partidárias.
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  Luíza Alzira Soriano, primeira mulher 
no Brasil a se eleger prefeita, toma 
posse do cargo. Lajes, Rio Grande 
do Norte, 1o de janeiro de 1929.
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hora de refletir
No final do século XIX, alguns artistas plásticos criaram pinturas com o objetivo de construir, 

por meio da arte, uma visão heroica da História brasileira. É o caso das telas reproduzidas a seguir.
A primeira pintura é Independência ou morte, pintada em 1888 por Pedro Américo e 

representa a Proclamação da Independência do Brasil ocorrida 66 anos antes. A segunda pintura é 
A Proclamação da República, de Henrique Bernardelli. Pintada por volta de 1900, ela representa 
o marechal Deodoro da Fonseca proclamando a República.

Observe as duas obras com atenção.

Interpretando documentos

a) As pinturas históricas têm como característica a representação de determinados 
valores, como heroísmo, grandeza, vigor, ação. Com base nessa informação, aponte 
elementos que permitam classificar essas obras como pinturas históricas.

b) Identifique e descreva as semelhanças e as diferenças entre as duas imagens.
c) As camadas populares foram representadas nas duas pinturas? Caso estejam em 

alguma delas, como é essa representação?

  Independência ou morte, também conhecida como O Grito 
do Ipiranga, óleo sobre tela de Pedro Américo, 1888.

  A Proclamação da República, óleo 
sobre tela de Henrique Bernardelli, 1900.
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A vida privada no Segundo Império pelas cartas de Ina von Binzer 
(1881-1883), de Marly Ritzkat, Atual. (O olhar estrangeiro).
As cartas da alemã Ina à sua amiga Mary Ritzkat, que ficara na Alemanha, 
oferecem ao leitor uma visão muito particular da História do Brasil. 

a) Elas representam momentos significativos da história do Brasil com uma exaltação à figura do herói, D. Pedro I 
e marechal Deodoro. 

um forte caráter bélico, 
enquanto a segunda é uma 
cena mais tranquila. 

b) D. Pedro e o marechal Deodoro foram representados em gestos fortes 
e quem os acompanha faz gestos de apoio e saudação. A primeira tem 

populares estão representadas pela figura do caipira, à esquerda, aparentemente alheio a toda a movimentação. 
c) Na pintura de Pedro Américo, as camadas 

Na pintura de Bernardelli, o povo não aparece, há somente militares, sugerindo que a 
Proclamação da República foi um movimento exclusivamente militar.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 2, 3, 7, 9 e 10
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 5, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 2, 
3 e 6

HABILIDADES
• EF09HI01
• EF09HI02
• EF09HI04

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

Interpretando documentos
• Mostre aos alunos as possi-
bilidades de uso da iconogra-
fia como fonte histórica. 
• Observe que as pinturas em 
questão foram feitas anos de-
pois dos eventos e represen-
tam também as intenções de 
seus autores na criação de he-
róis e de uma memória comum 
sobre o passado brasileiro.

soaram em várias regiões 
do mundo, produzindo 
ações e reações [...].

É nesse cenário que foi se 
constituindo uma comuni-
dade de sentido que desen-
cadeia um forte movimento 
a favor da mulher e come-
ça a se estruturar um novo 
tipo de relação de poder 

entre os sexos. Perrot (2001) 
lembra que, no século XIX, 
uma questão muito antiga, 
uma “verdade eterna” foi re-
formulada com uma inten-
sidade particular, “na me-
dida em que a construção 
das democracias ocidentais 
vem acompanhada de uma 
defi nição mais estrita do 

público e do privado e dos 
papeis sexuais” (p. 173). Em 
algumas sociedades e em 
alguns casos, as mulheres 
são simplesmente excluídas 
do poder político. Em outras, 
a exclusão vem acompa-
nhada de explicações, jus-
tifi cativas e compensações. 
Mas a exclusão das mulhe-

TEXTO DE APOIO

Para o professor
A mulher na história da 
educação brasileira

O século XIX foi profun-
damente complexo e rico 
em transformações histó-
ricas. Os desdobramentos 
da Revolução Francesa e da 
Revolução Industrial res-
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hora de refletir
Como vimos, Marianne foi escolhida para simbolizar a República Brasileira. Apesar dessa 

figura ser interpretada como uma forma de valorização da mulher, as mulheres brasileiras possuíam 
ainda um papel político muito restrito no século XIX. Elas não podiam votar e nem se candidatar a 
cargos públicos. Além disso, eram poucas as mulheres que frequentavam instituições educacionais 
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Com base em suas observações e leituras, nos dias de hoje, a presença feminina na vida 
política brasileira continua a mesma, ou houve mudanças? Escreva um pequeno resumo sobre esse 
assunto. (Veja na seção Como se faz…, no fim deste volume, orientações para fazer um resumo).
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Moderna. (Desafios).
Uma análise da trajetória 
do café no Brasil, desde 
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de Oliveira e Lilia Moritz 
Schwarcz, DCL.
Mescla de história e ficção, 
o livro retrata com lirismo 
os dilemas de um garoto 
que, aos 14 anos, tornou-se 
imperador do Brasil.
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Sim, houve avanço na participação feminina na vida política, elas passa-
ram a votar e ser votadas desde 1997, o Brasil adota cotas, no mínimo 
30% e no máximo 70%, de vagas para as mulheres nas listas partidárias.
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no Brasil a se eleger prefeita, toma 
posse do cargo. Lajes, Rio Grande 
do Norte, 1o de janeiro de 1929.
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hora de refletir
No final do século XIX, alguns artistas plásticos criaram pinturas com o objetivo de construir, 

por meio da arte, uma visão heroica da História brasileira. É o caso das telas reproduzidas a seguir.
A primeira pintura é Independência ou morte, pintada em 1888 por Pedro Américo e 

representa a Proclamação da Independência do Brasil ocorrida 66 anos antes. A segunda pintura é 
A Proclamação da República, de Henrique Bernardelli. Pintada por volta de 1900, ela representa 
o marechal Deodoro da Fonseca proclamando a República.

Observe as duas obras com atenção.

Interpretando documentos

a) As pinturas históricas têm como característica a representação de determinados 
valores, como heroísmo, grandeza, vigor, ação. Com base nessa informação, aponte 
elementos que permitam classificar essas obras como pinturas históricas.

b) Identifique e descreva as semelhanças e as diferenças entre as duas imagens.
c) As camadas populares foram representadas nas duas pinturas? Caso estejam em 

alguma delas, como é essa representação?

  Independência ou morte, também conhecida como O Grito 
do Ipiranga, óleo sobre tela de Pedro Américo, 1888.

  A Proclamação da República, óleo 
sobre tela de Henrique Bernardelli, 1900.
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A vida privada no Segundo Império pelas cartas de Ina von Binzer 
(1881-1883), de Marly Ritzkat, Atual. (O olhar estrangeiro).
As cartas da alemã Ina à sua amiga Mary Ritzkat, que ficara na Alemanha, 
oferecem ao leitor uma visão muito particular da História do Brasil. 

a) Elas representam momentos significativos da história do Brasil com uma exaltação à figura do herói, D. Pedro I 
e marechal Deodoro. 

um forte caráter bélico, 
enquanto a segunda é uma 
cena mais tranquila. 

b) D. Pedro e o marechal Deodoro foram representados em gestos fortes 
e quem os acompanha faz gestos de apoio e saudação. A primeira tem 

populares estão representadas pela figura do caipira, à esquerda, aparentemente alheio a toda a movimentação. 
c) Na pintura de Pedro Américo, as camadas 

Na pintura de Bernardelli, o povo não aparece, há somente militares, sugerindo que a 
Proclamação da República foi um movimento exclusivamente militar.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

Hora de refletir
• Reflita com os alunos que, 
apesar da atual ampliação da 
participação feminina na polí-
tica, estamos distantes da equi-
paração entre homens e mulhe-
res na representação política. A 
notícia indicada em Sugestão 
de site para o aluno apresenta 
dados detalhados sobre a par-
ticipação feminina no Brasil e 
sua colocação na classificação 
mundial neste quesito.

SUGESTÃO DE SITE

Para o aluno
• Participação de mulheres 
na política. No link a seguir é 
possível acessar a notícia, publi-
cada no site do jornal El País, 
intitulada “Brasil, a lanterna no 
ranking de participação de mu-
lheres na política”. Disponível 
em: <http://livro.pro/4zjick>. 
Acesso em: 4 out. 2018.

res não está de acordo com 
a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, que 
proclama a igualdade dos 
indivíduos. As mulheres não 
seriam “indivíduos”? [...].

Vistas também como po-
tência civilizadora, pergun-
tava‐se: em plena moderni-
dade, as mulheres devem ou 

não participar do que acon-
tece fora do lar? Devem dei-
xar de lado o seu papel tradi-
cional, natural, relacionado 
à maternidade e assumir 
um outro papel, o de cidadãs 
e o de educadoras de uma 
criança revalorizada?

MONTEIRO, Ivanilde Alves; GATI, 
Hajnalka Halasz. A mulher na 

história da educação brasileira: 
entraves e avanços de uma época. In: 
Seminário Nacional de estudos e 
Pesquisas “História, Sociedade e 
Educação no Brasil”, João Pessoa. 

Universidade Federal da Paraíba, 
2012. p. 3069-3070. Disponível em: 

<http://www.histedbr.fe.unicamp.br/
acer_histedbr/seminario/seminario9/

PDFs/4.09.pdf>. Acesso em: 
5 nov. 2018.
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 O nascimento da República 
A imagem abaixo é uma reprodução da tela intitulada A pátria, pintada pelo artista flu-

minense Pedro Bruno em 1919. Ou seja, a pintura foi feita trinta anos depois da Proclamação 
da República, ocorrida em 1889. O quadro representa um grupo de mulheres que costura uma 
grande bandeira. Também foram representadas algumas crianças.

Alegoria: obra de 
pintura ou escultura 
que representa uma 
ideia abstrata por 
meio de formas ou 
figuras. Nesse caso, a 
costura da bandeira 
representa a criação 
de um novo país.

  A Pátria (1919), 
óleo sobre tela, 
de Pedro Bruno, 
representando o 
nascimento de uma 
nova nação após 
a Proclamação da 
República. O quadro 
está exposto no 
Salão Ministerial do 
Museu da República, 
no Palácio do Catete, 
Rio de Janeiro (RJ).

  Detalhe da tela A Pátria, 
representando as filhas do 
militar Benjamin Constant.

Em primeiro lugar, vamos analisar os personagens da 
cena. Quem são eles? Por que foram escolhidos? 

Esses personagens representam a esposa e as filhas de 
Benjamin Constant, militar que teve papel destacado no pro-
cesso de Proclamação da República.

1
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A escolha desses personagens está diretamente rela-
cionada ao tema do quadro. Já a confecção da bandeira 
é, na verdade, uma alegoria do nascimento da nova 
nação. Ela representa uma República sendo construída 
cheia de otimismo. A imagem de crianças, entre elas um 
bebê coberto pela bandeira, reforça esse sentimento de 
esperança em relação ao futuro do Brasil.
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Objetivos de aprendizagem
• Identificar as permanências 

e rupturas econômicas, 
políticas, sociais e culturais no 
Brasil no início da República.

• Refletir sobre o conceito 
de cidadania nos primeiros 
tempos republicanos e na 
atualidade. 

O hino nacional e a bandeira são símbolos importantes de uma nação. 
Eles representam o país em eventos internacionais e contribuem para nutrir 
sentimentos de identidade entre as pessoas que dele fazem parte.

Mas as bandeiras e os hinos não são os únicos símbolos de um país. 
Existem muitos outros, como monumentos, pinturas, canções, livros, histó-
rias, heróis, times de futebol, entre outros. Nenhum símbolo, porém, dura 
para sempre. Uma transformação social ou uma mudança na forma de 
governo podem provocar a criação de novos símbolos para representar a 
ruptura com o passado e até mesmo a ressignificação de símbolos antigos.

No caso do Brasil, isso fica muito claro ao analisarmos 
a passagem da Monarquia para a República, em 1889. 
Com a implantação da forma republicana de governo, um 
forte movimento de elaboração de novos símbolos nacio-
nais veio à tona. Uma das expressões disso foi a criação 
de uma nova bandeira para o Brasil. 

Neste capítulo, estudaremos as mudanças ocorridas 
com a ruptura de 1889, mas também veremos que muita 
coisa permaneceu inalterada na sociedade, apesar da subs-
tituição da Monarquia pela forma republicana de governo. 

REINALDO CODDOU H./GETTY IMAGES

  Jogadores da seleção 
brasileira de futebol 
cantam o Hino Nacional 
antes da partida contra 
a seleção da Costa Rica, 
pela copa do Mundo 
de Futebol da FIFA, 
em São Petersburgo, 
Rússia, 2018.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 2 e 3
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2 e 6
• Específicas de História: 1 e 3

HABILIDADES
• EF09HI01
• EF09HI02

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Para iniciar a discussão so-
bre o período republicano, re-
lembre com os alunos a ques-
tão da construção do imagi-
nário nacional durante o Brasil 
Império. Eles poderão apontar, 
por exemplo, a importância da 
figura indígena para o Roman-
tismo e a construção dos he-
róis nacionais naquele momen-
to. Tal abordagem tem o intui-
to de auxiliá-los na percepção 
das rupturas e das permanên-
cias durante os dois períodos.
• Discuta com os alunos a 
composição visual da atual 
bandeira do Brasil. Podem ser 
apresentados os esboços para 
a bandeira republicana, bem 
como a bandeira imperial. A 
partir dessa comparação, se-
rá possível observar como as 
primeiras composições repu-
blicanas se assemelhavam à 
bandeira dos Estados Unidos 
da América, o que remete à 
importância simbólica da in-
dependência daquele país. A 
versão final da bandeira bra-
sileira, porém, aproxima-se do 
desenho imperial composto 
por um retângulo verde e um 
losango amarelo, substituin-
do-se apenas os brasões pelo 
atual círculo azul. Observar es-
sa transformação visual pode 
ser uma forma de introduzir a 
discussão a respeito da perma-
nência de alguns símbolos que 
remetiam ao passado. TEXTO DE APOIO

Para o professor
Notas sobre a obra “A Pátria”

No ano zero da Repúbli-
ca, era preciso que se ins-
tituíssem novos símbolos 
nacionais. Depois da cir-
culação de um malsucedi-
do exemplar de bandeira 

brasileira à imagem e se-
melhança da bandeira nor-
te-americana, logo repu-
diado, os positivistas foram 
mais efi cientes não só em 
conceber um outro modelo 
– desenhado com presteza 
por Décio Villares –, mas 
ainda em defendê-lo das 
muitas críticas de que foi 

alvo. A nova bandeira con-
servava de sua antecessora 
imperial o campo verde, o 
losango amarelo e as estre-
las. Substituía os elemen-
tos fi gurativos e marcada-
mente monárquicos [...] 
por uma esfera azul, onde 
fi guravam, além de estrelas 
representando os estados e 
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 O nascimento da República 
A imagem abaixo é uma reprodução da tela intitulada A pátria, pintada pelo artista flu-

minense Pedro Bruno em 1919. Ou seja, a pintura foi feita trinta anos depois da Proclamação 
da República, ocorrida em 1889. O quadro representa um grupo de mulheres que costura uma 
grande bandeira. Também foram representadas algumas crianças.

Alegoria: obra de 
pintura ou escultura 
que representa uma 
ideia abstrata por 
meio de formas ou 
figuras. Nesse caso, a 
costura da bandeira 
representa a criação 
de um novo país.

  A Pátria (1919), 
óleo sobre tela, 
de Pedro Bruno, 
representando o 
nascimento de uma 
nova nação após 
a Proclamação da 
República. O quadro 
está exposto no 
Salão Ministerial do 
Museu da República, 
no Palácio do Catete, 
Rio de Janeiro (RJ).

  Detalhe da tela A Pátria, 
representando as filhas do 
militar Benjamin Constant.

Em primeiro lugar, vamos analisar os personagens da 
cena. Quem são eles? Por que foram escolhidos? 

Esses personagens representam a esposa e as filhas de 
Benjamin Constant, militar que teve papel destacado no pro-
cesso de Proclamação da República.
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A escolha desses personagens está diretamente rela-
cionada ao tema do quadro. Já a confecção da bandeira 
é, na verdade, uma alegoria do nascimento da nova 
nação. Ela representa uma República sendo construída 
cheia de otimismo. A imagem de crianças, entre elas um 
bebê coberto pela bandeira, reforça esse sentimento de 
esperança em relação ao futuro do Brasil.
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Objetivos de aprendizagem
• Identificar as permanências 

e rupturas econômicas, 
políticas, sociais e culturais no 
Brasil no início da República.

• Refletir sobre o conceito 
de cidadania nos primeiros 
tempos republicanos e na 
atualidade. 

O hino nacional e a bandeira são símbolos importantes de uma nação. 
Eles representam o país em eventos internacionais e contribuem para nutrir 
sentimentos de identidade entre as pessoas que dele fazem parte.

Mas as bandeiras e os hinos não são os únicos símbolos de um país. 
Existem muitos outros, como monumentos, pinturas, canções, livros, histó-
rias, heróis, times de futebol, entre outros. Nenhum símbolo, porém, dura 
para sempre. Uma transformação social ou uma mudança na forma de 
governo podem provocar a criação de novos símbolos para representar a 
ruptura com o passado e até mesmo a ressignificação de símbolos antigos.

No caso do Brasil, isso fica muito claro ao analisarmos 
a passagem da Monarquia para a República, em 1889. 
Com a implantação da forma republicana de governo, um 
forte movimento de elaboração de novos símbolos nacio-
nais veio à tona. Uma das expressões disso foi a criação 
de uma nova bandeira para o Brasil. 

Neste capítulo, estudaremos as mudanças ocorridas 
com a ruptura de 1889, mas também veremos que muita 
coisa permaneceu inalterada na sociedade, apesar da subs-
tituição da Monarquia pela forma republicana de governo. 

REINALDO CODDOU H./GETTY IMAGES

  Jogadores da seleção 
brasileira de futebol 
cantam o Hino Nacional 
antes da partida contra 
a seleção da Costa Rica, 
pela copa do Mundo 
de Futebol da FIFA, 
em São Petersburgo, 
Rússia, 2018.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Realize a leitura da imagem 
junto com os alunos. Peça que 
eles descrevam a cena, obser-
vando: o espaço interno e ex-
terno retratado, as persona-
gens apresentadas e suas ves-
timentas, os objetos destaca-
dos e o ponto de luminosida-
de da tela. 
• Questione os alunos sobre 
o título da pintura A Pátria e 
a relação desse título com os 
personagens retratados. Será 
possível debater, por exemplo, 
como não há indícios de mes-
tiçagem entre os personagens, 
tampouco ênfase à abundante 
natureza brasileira na compo-
sição de Pedro Bruno. Perce-
be-se, portanto, um distancia-
mento entre essa produção re-
publicana e obras nacionais an-
teriores no que concernem aos 
heróis nacionais e ao destaque 
à flora e à fauna brasileiras. 
• Esse aspecto poderá ser 
apresentado em sala de au-
la para que os estudantes re-
flitam sobre a formação da 
República e os sujeitos que a 
compunham.
• Auxilie os alunos na leitura 
da imagem, indicando como o 
pintor foi capaz de colocar in-
formações importantes ao lon-
go da narrativa proposta em 
sua obra. Aproveite os detalhes 
indicados na pintura para reali-
zar essa abordagem de análise.

a constelação do Cruzeiro 
do Sul, uma faixa branca 
com a legenda positivista 
Ordem e Progresso.

Os protestos mais acer-
bos tiveram por objeto jus-
tamente o lema positivista. 
Teixeira Mendes, positivista 
ortodoxo, justifi cou [...] a 
utilização da divisa, invo-

cando a fi losofi a comteana, 
a união entre passado e fu-
turo que se evidenciava no 
novo símbolo, a necessida-
de de se conciliar o desen-
volvimento da ciência e o 
desenvolvimento da nação 
com vistas à confraterniza-
ção universal, último está-
gio da evolução positiva.

TADDEI, Angela Maria Soares Mendes. 
Notas sobre a obra “A Pátria” (1919), 

de Pedro Bruno. Revista CPC, São 
Paulo, n. 10, p. 197, maio/out. 2010. 

Disponível em: <http://www.revistas.
usp.br/cpc/article/view/15666/17240>. 

Acesso em: 3 out. 2018.
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Presidencialismo: 
nessa forma de 
governo republicano, 
o presidente da 
República é o chefe do 
Estado e do governo. 
Ele nomeia seus 
ministros e exerce 
o Poder Executivo. 
Outra forma de 
governo republicano 
é a parlamentarista. 
Nesse caso, o chefe 
do governo é um 
primeiro-ministro 
nomeado pelo 
Parlamento (Poder 
Legislativo).

 Os militares no poder
Os primeiros anos do novo regime foram marcados pela grande 

participação de militares nas decisões políticas. Isso ocorreu, em parte, 
em razão do papel desempenhado por integrantes das Forças Armadas 
na derrubada da Monarquia. Assim, logo após a Proclamação da 
República, foi constituído o Governo Provisório, presidido pelo marechal 
Deodoro da Fonseca. Esse governo dirigiu o país até fevereiro de 1891, 
quando o Congresso Nacional elegeu indiretamente Deodoro da Fonseca 
para a Presidência da República e o marechal Floriano Peixoto para a 
vice-Presidência. 

Durante o governo do marechal Deodoro da Fonseca, o Poder 
Legislativo elaborou a primeira Constituição republicana, promulgada 
em 1891. A nova Carta, que substituiu a Constituição do Império, em 
vigor desde 1824, não só definiu a forma de governo como presi-
dencialista como estabeleceu a divisão do poder do Estado entre os 
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que dura até os dias de hoje. 

Outra novidade da nova Carta foi a separação entre o Estado e 
a Igreja. A partir de então, não existiria mais uma religião oficial, seria 
garantida liberdade religiosa a todos, e a Igreja deixaria de ter influên-
cia nas decisões do Estado, como havia ocorrido durante o Império. 
Entretanto, permaneceu no Brasil a forte presença do catolicismo, que foi 
representada na pintura de Pedro Bruno pela imagem de Nossa Senhora. 
A representação da mãe de Jesus aparece sobre a mesa ao fundo, logo 
abaixo do quadro que retrata Tiradentes (veja detalhe a seguir).

  A representação 
da imagem de 
Nossa Senhora 
na tela de Pedro 
Bruno evidencia a 
forte presença da 
religião católica 
na sociedade 
brasileira.
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Para enfatizar a força alegórica da cena, o pintor intro-
duziu um “herói” do passado que representaria o ideal 
republicano na história do Brasil. Para isso, o artista utilizou 
um recurso muito sutil: reproduziu alguns quadros dentro de 
sua própria tela. Um deles, pendurado na parede ao fundo, 
representa Tiradentes. Observe o detalhe abaixo.

  Tiradentes, escolhido pelo novo 
regime como herói da pátria, 
também foi representado na tela 
de Pedro Bruno. Sua representação 
aparece em um quadro no fundo 
da sala.

Tiradentes foi um dos principais nomes da Conjuração Mineira, ocorrida em 

1789. Nos primeiros anos da República, políticos, artistas e intelectuais o escolheram 

como o grande herói brasileiro, pois foi condenado à morte e enforcado em 1792, 

graças à sua participação nesse movimento de oposição à Monarquia. Para muitas 

pessoas, Tiradentes simbolizava a liberdade e a justiça que seriam alcançadas com 

o regime republicano.

Outra referência importante do quadro diz respeito à 

participação da elite na instauração da República. Foram 

principalmente os militares, intelectuais e políticos que der-

rubaram a Monarquia e instituíram o novo regime. A opção 

pela representação da família de Benjamin Constant, portanto, 

é uma forma de reforçar a ideia de que a República foi obra 

de um grupo da elite. As camadas baixas da população, que 

praticamente não participaram do movimento, estão ausentes 

da pintura de Pedro Bruno.

A presença da elite pode ser observada em outro 

detalhe do quadro. Na parede do fundo, além do quadro de 

Tiradentes, há a representação de outro personagem também 

em uma pequena tela: o marechal Deodoro da Fonseca (veja o 

detalhe). Ele foi um dos militares que lideraram o movimento 

de 15 de novembro de 1889 e tornou-se o primeiro presidente 

da jovem República.
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  Assim como Tiradentes, o 
marechal Deodoro da Fonseca, 
primeiro presidente do Brasil, 
também foi representado na 
tela de Pedro Bruno em um 
quadro no fundo da sala.

1 

2
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1 e 2
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 5 e 6
• Específicas de História: 2 e 3

HABILIDADES
• EF09HI01
• EF09HI02
• EF09HI04

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Recupere os conhecimen-
tos dos alunos a respeito de 
Tiradentes e da Conjuração 
Mineira. Os alunos podem ser 
convidados a comentar sobre 
o que já ouviram dizer em re-
lação a tal personagem. Se há 
menções a ele em obras de 
ficção, por exemplo, ou no re-
lato de familiares, vizinhos e 
amigos. A partir daí, podem 
ser articulados conteúdos tra-
balhados no 8o ano, de acor-
do com o objeto de conheci-
mento Rebeliões na Améri-
ca portuguesa: as conjura-
ções mineiras e baiana, dis-
cutindo-se a permanência des-
ses eventos no imaginário re-
publicano.
• Comente com os alunos 
que, até a crise do Império 
brasileiro, o tema da Conjura-
ção Mineira era um tabu, por-
que os governantes brasileiros 
eram da casa real de Bragança 
— ou seja, parentes dos oposi-
tores dos conjurados. Foi o mo-
vimento republicano que res-
gatou a imagem de Tiraden-
tes, que passou a ser visto co-
mo um mártir nacional. É nes-
se contexto que as representa-
ções de Tiradentes tomam no-
va forma e se aproximam ca-
da vez mais da representação 
do Cristo — a imagem que fi-
cou consagrada. É interessan-
te apresentar aos alunos ima-
gens de Tiradentes, e trabalhar 
a ideia de que as representa-
ções são construídas e modi-
ficadas de acordo com os con-
textos históricos vividos.

MAIS ATIVIDADES

Compreender direitos 
religiosos e cidadania
• Leia o excerto a seguir, reti-
rado da Constituição de 1891, 
e responda às questões.

§ 3o Todos os individuos e 
confi ssões religiosas podem 
exercer publica e livremen-

te o seu culto, associando-
-se para esse fi m adqui-
rindo bens, observadas as 
disposições do direito co-
mum [...].

§ 5º Os cemiterios terão 
caracter secular e serão ad-
ministrados pela autorida-
de municipal, fi cando livre 
a todos os cultos religiosos 

a pratica dos respectivos 
ritos em relação aos seus 
crentes, desde que não of-
fendam a moral publica e 
as leis [...].

§ 28. Por motivo de cren-
ça ou de funcção religiosa, 
nenhum cidadão brazileiro 
poderá ser privado de seus 
direitos civis e politicos, nem 
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Presidencialismo: 
nessa forma de 
governo republicano, 
o presidente da 
República é o chefe do 
Estado e do governo. 
Ele nomeia seus 
ministros e exerce 
o Poder Executivo. 
Outra forma de 
governo republicano 
é a parlamentarista. 
Nesse caso, o chefe 
do governo é um 
primeiro-ministro 
nomeado pelo 
Parlamento (Poder 
Legislativo).

 Os militares no poder
Os primeiros anos do novo regime foram marcados pela grande 

participação de militares nas decisões políticas. Isso ocorreu, em parte, 
em razão do papel desempenhado por integrantes das Forças Armadas 
na derrubada da Monarquia. Assim, logo após a Proclamação da 
República, foi constituído o Governo Provisório, presidido pelo marechal 
Deodoro da Fonseca. Esse governo dirigiu o país até fevereiro de 1891, 
quando o Congresso Nacional elegeu indiretamente Deodoro da Fonseca 
para a Presidência da República e o marechal Floriano Peixoto para a 
vice-Presidência. 

Durante o governo do marechal Deodoro da Fonseca, o Poder 
Legislativo elaborou a primeira Constituição republicana, promulgada 
em 1891. A nova Carta, que substituiu a Constituição do Império, em 
vigor desde 1824, não só definiu a forma de governo como presi-
dencialista como estabeleceu a divisão do poder do Estado entre os 
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que dura até os dias de hoje. 

Outra novidade da nova Carta foi a separação entre o Estado e 
a Igreja. A partir de então, não existiria mais uma religião oficial, seria 
garantida liberdade religiosa a todos, e a Igreja deixaria de ter influên-
cia nas decisões do Estado, como havia ocorrido durante o Império. 
Entretanto, permaneceu no Brasil a forte presença do catolicismo, que foi 
representada na pintura de Pedro Bruno pela imagem de Nossa Senhora. 
A representação da mãe de Jesus aparece sobre a mesa ao fundo, logo 
abaixo do quadro que retrata Tiradentes (veja detalhe a seguir).

  A representação 
da imagem de 
Nossa Senhora 
na tela de Pedro 
Bruno evidencia a 
forte presença da 
religião católica 
na sociedade 
brasileira.
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Para enfatizar a força alegórica da cena, o pintor intro-
duziu um “herói” do passado que representaria o ideal 
republicano na história do Brasil. Para isso, o artista utilizou 
um recurso muito sutil: reproduziu alguns quadros dentro de 
sua própria tela. Um deles, pendurado na parede ao fundo, 
representa Tiradentes. Observe o detalhe abaixo.

  Tiradentes, escolhido pelo novo 
regime como herói da pátria, 
também foi representado na tela 
de Pedro Bruno. Sua representação 
aparece em um quadro no fundo 
da sala.

Tiradentes foi um dos principais nomes da Conjuração Mineira, ocorrida em 

1789. Nos primeiros anos da República, políticos, artistas e intelectuais o escolheram 

como o grande herói brasileiro, pois foi condenado à morte e enforcado em 1792, 

graças à sua participação nesse movimento de oposição à Monarquia. Para muitas 

pessoas, Tiradentes simbolizava a liberdade e a justiça que seriam alcançadas com 

o regime republicano.

Outra referência importante do quadro diz respeito à 

participação da elite na instauração da República. Foram 

principalmente os militares, intelectuais e políticos que der-

rubaram a Monarquia e instituíram o novo regime. A opção 

pela representação da família de Benjamin Constant, portanto, 

é uma forma de reforçar a ideia de que a República foi obra 

de um grupo da elite. As camadas baixas da população, que 

praticamente não participaram do movimento, estão ausentes 

da pintura de Pedro Bruno.

A presença da elite pode ser observada em outro 

detalhe do quadro. Na parede do fundo, além do quadro de 

Tiradentes, há a representação de outro personagem também 

em uma pequena tela: o marechal Deodoro da Fonseca (veja o 

detalhe). Ele foi um dos militares que lideraram o movimento 

de 15 de novembro de 1889 e tornou-se o primeiro presidente 

da jovem República.
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  Assim como Tiradentes, o 
marechal Deodoro da Fonseca, 
primeiro presidente do Brasil, 
também foi representado na 
tela de Pedro Bruno em um 
quadro no fundo da sala.

1 

2
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Peça aos alunos que pesqui-
sem os termos “parlamenta-
rismo” e “presidencialismo”. 
Com o resultado, organize um 
quadro na lousa com as dife-
renças entre os dois sistemas 
de governo. 
• Pode-se observar como o 
presidencialismo funciona so-
mente para repúblicas, ao pas-
so que o parlamentarismo tam-
bém pode ser utilizado em re-
gimes monárquicos. 
• Além disso, vale abordar a 
diferença entre chefe de Esta-
do e chefe de governo, sendo 
essas funções equivalentes no 
presidencialismo e distintas no 
parlamentarismo (este conta 
com um primeiro-ministro na 
chefia de governo).

exhimir-se do cumprimento 
de qualquer dever civico.

CONSTITUIÇÃO de 1891. Câmara 
dos Deputados. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/
fed/consti/1824-1899/constituicao-
35081-24-fevereiro-1891-532699-

publicacaooriginal-15017-pl.html>. 
Acesso em: 8 out. 2018.

• 1. De acordo com o tex-
to, quais confissões religio-
sas poderiam existir no esta-
do brasileiro?
• Espera-se que o aluno per-
ceba que o Estado não apon-
ta uma confissão específica, 
pressupondo, portanto, a con-
vivência de confissões e cren-

ças distintas e um exercício de 
culto livre e público.
• 2. Na sua opinião, quais 
trechos do documento podem 
indicar a separação entre Esta-
do e Igreja? Justifique.

Como exemplos dessa se-
paração, os alunos poderão 
comentar sobre a abertura às 

diversas confissões religiosas, 
a noção do cemitério como 
um espaço secular, ou seja, 
sem vínculo com religiões es-
pecíficas, e a defesa de que 
nenhum cidadão poderia ser 
privado de seus direitos políti-
cos por causa de suas crenças.
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p ar a s aber mais
A Revolução Federalista e a Revolta da Armada

Em 1893, irrompeu na cidade do Rio de Janeiro a Revolta da Armada, 
um movimento organizado por oficiais da Marinha e alguns marinheiros. 
Amparados na Constituição, os revoltosos exigiam a saída de Floriano Peixoto 
da presidência e a eleição de um novo presidente, alegando que o mandato 
de Floriano era inconstitucional.

Isso porque a Constituição de 1891 previa que, caso um presidente 
não completasse ao menos metade de seu mandato, seu sucessor deveria 
ser escolhido por meio de novas eleições. De fato, entre a eleição indi-
reta de Deodoro da Fonseca, em fevereiro de 1891, e sua renúncia, em 
novembro do mesmo ano, passaram-se nove meses e não os dois anos 
mínimos, previstos em lei.

Em setembro de 1893, os revoltosos tomaram alguns barcos atracados 
na baía de Guanabara e passaram a bombardear a cidade do Rio de Janeiro, 
exigindo a renúncia de Floriano Peixoto. O movimento, contudo, sofreu uma 
contraofensiva do governo e, em abril de 1894, a Revolta da Armada já havia 
sido sufocada. Parte dos revoltosos, porém, havia se dirigido ao Sul, para 
fortalecer a Revolução Federalista.

Essa Revolução irrompeu no Rio Grande do Sul, em 1893, e tinha como 
objetivo tirar do poder o presidente do estado (correspondente ao atual 
cargo de governador), aliado político de Floriano Peixoto. Conhecidos como 
federalistas ou maragatos, os revoltosos queriam também a adoção do par-
lamentarismo, em lugar do presidencialismo estabelecido pela Constituição.

A Revolução Federalista gerou uma verdadeira guerra civil no Rio 
Grande do Sul, onde se enfrentaram federalistas, membros da Armada 
e pica-paus (defensores do governo). O conflito estendeu-se para os 
estados de Santa Catarina e Paraná, terminando em 1895 com a vitória 
dos pica-paus. Estima-se que cerca de 12 mil pessoas tenham morrido 
durante o conflito.

  Aspecto da 
baía do Rio de 
Janeiro no dia 
13 de setembro, 
durante o 
bombardeio 
entre as 
fortalezas 
e os navios 
revoltosos. 
Ilustração 
publicada 
na Revista 
Illustrada, em 
outubro de 
1893.BI
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 Deodoro renuncia, assume Floriano
O mandato do marechal Deodoro deveria terminar em 1894, mas 

seu governo terminou antes, em razão de uma série de problemas. Um 
deles foi o chamado Encilhamento, resultado da política econômica 
adotada pelo Ministro da Fazenda, Rui Barbosa, que tinha o objetivo 
de aumentar o dinheiro em circulação no país. Isso levou o Brasil a 
uma profunda crise econômica e financeira, provocando a falência de 
vários bancos. Ao mesmo tempo, deputados e senadores começaram a 
aprovar leis que limitavam o poder do presidente. Insatisfeito com essas 
restrições, Deodoro adotou medidas autoritárias: fechou o Congresso e 
decretou estado de sítio. A reação a essas medidas foi forte e, pouco 
depois, sem o apoio do Exército, o marechal Deodoro renunciou à pre-
sidência em novembro de 1891.

O marechal Floriano Peixoto, que assumiu a presidência até 1895, 
também enfrentou graves problemas. Seu governo foi marcado por duas grandes revoltas, uma 
na região Sul do país e outra no Rio de Janeiro, como mostra a seção Para saber mais a seguir. 

Apesar da crise, o marechal cumpriu seu mandato até o final. Nas eleições presidenciais de 
1894, foi sucedido por Prudente de Morais, primeiro presidente civil do país e representante das 
elites agrárias de São Paulo. 

Encilhar:  esse termo 
vem do hipismo. Trata-se 
do colocar arreios (sela, 
estribo, rédeas e outros 
equipamentos) em um 
cavalo, preparando-o 
para uma corrida. A 
política econômica 
foi comparada a uma 
corrida de cavalos, pois 
ela provocou um grande 
movimento especulativo 
junto aos investidores, 
reforçando a crença 
de que era necessário 
aproveitar rapidamente 
e a qualquer custo 
a oportunidade de 
enriquecimento rápido.

  Parte da história ilustrada Fim de ano, de Pereira Neto. Publicada na Revista Illustrada, em dezembro 
de 1890, satiriza a política de encilhamento ao mostrar representantes da elite, como banqueiros, 
latifundiários e oligarcas tentando encilhar um representante do povo.

AC
ER

VO
 IC

ON
OG

RA
PH

IA

32

D2-2056-HIST-F2_V9-U01-LA-G20.indd   32 11/21/18   9:01 AM

A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Geral: 1
• Específica de Ciências Huma-
nas: 3
• Específicas de História: 1 e 2

HABILIDADES
• EF09HI01
• EF09HI02

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Converse com os alunos 
sobre o marechal Deodoro da 
Fonseca e o marechal Floriano 
Peixoto, apontando a perma-
nência desses dois nomes na 
atualidade. A discussão pode 
ser realizada por meio de ele-
mentos da formação urbana, 
por exemplo. Vale questionar 
se os alunos conhecem ruas, 
praças, avenidas que façam 
menção a esses indivíduos. 
É importante que eles perce-
bam, por quais motivos esses 
e não outros sujeitos foram 
eternizados no espaço urba-
no brasileiro. Um aprofunda-
mento possível seria a discus-
são sobre os heróis militares 
brasileiros, como um todo, em 
oposição a outros sujeitos que 
não são lembrados.
• Comente sobre a forma de 
governo republicano e, em 
particular, a divisão dos pode-
res Executivo, Legislativo e Ju-
diciário, tendo em vista as pro-
postas do pensador francês 
Montesquieu (1689-1755). 
Para isso, relembre os conteú-
dos aprendidos no capítulo 
1 do 8o ano, com ênfase nas 
discussões conceituais do ilu-
minismo e do liberalismo. Os 
alunos poderão perceber, por-
tanto, a permanência dessas 
ideias ao longo do tempo e 
como eles influenciaram o re-
publicanismo brasileiro.

TEXTO DE APOIO
Lima Barreto e um olhar 
para o Rio de Janeiro

Durante a Primeira Re-
pública (1889 - 1930) havia 
uma série de mecanismos 
e práticas sociais enraiza-
das em nossa sociedade que 
em certa medida, barrava 
o acesso de amplos setores 

da população a possibili-
dade de desfrutar de uma 
cidadania plena. Esses me-
canismos e práticas sociais 
materializavam em forma 
de teorias deterministas ra-
ciais, preconceitos de classe, 
patriarcalismo etc., eram 
partes constitutivas do ideá-
rio das classes dominantes 

e motivavam suas práticas 
excludentes em relação aos 
grupos marginalizados. As-
sim, a grande maioria dos 
pensadores e intelectuais 
da época reproduzia as teo-
rias racistas vindas do con-
tinente europeu e da Amé-
rica do Norte. Em alguma 
medida tais teorias, por um 
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p ar a s aber mais
A Revolução Federalista e a Revolta da Armada

Em 1893, irrompeu na cidade do Rio de Janeiro a Revolta da Armada, 
um movimento organizado por oficiais da Marinha e alguns marinheiros. 
Amparados na Constituição, os revoltosos exigiam a saída de Floriano Peixoto 
da presidência e a eleição de um novo presidente, alegando que o mandato 
de Floriano era inconstitucional.

Isso porque a Constituição de 1891 previa que, caso um presidente 
não completasse ao menos metade de seu mandato, seu sucessor deveria 
ser escolhido por meio de novas eleições. De fato, entre a eleição indi-
reta de Deodoro da Fonseca, em fevereiro de 1891, e sua renúncia, em 
novembro do mesmo ano, passaram-se nove meses e não os dois anos 
mínimos, previstos em lei.

Em setembro de 1893, os revoltosos tomaram alguns barcos atracados 
na baía de Guanabara e passaram a bombardear a cidade do Rio de Janeiro, 
exigindo a renúncia de Floriano Peixoto. O movimento, contudo, sofreu uma 
contraofensiva do governo e, em abril de 1894, a Revolta da Armada já havia 
sido sufocada. Parte dos revoltosos, porém, havia se dirigido ao Sul, para 
fortalecer a Revolução Federalista.

Essa Revolução irrompeu no Rio Grande do Sul, em 1893, e tinha como 
objetivo tirar do poder o presidente do estado (correspondente ao atual 
cargo de governador), aliado político de Floriano Peixoto. Conhecidos como 
federalistas ou maragatos, os revoltosos queriam também a adoção do par-
lamentarismo, em lugar do presidencialismo estabelecido pela Constituição.

A Revolução Federalista gerou uma verdadeira guerra civil no Rio 
Grande do Sul, onde se enfrentaram federalistas, membros da Armada 
e pica-paus (defensores do governo). O conflito estendeu-se para os 
estados de Santa Catarina e Paraná, terminando em 1895 com a vitória 
dos pica-paus. Estima-se que cerca de 12 mil pessoas tenham morrido 
durante o conflito.

  Aspecto da 
baía do Rio de 
Janeiro no dia 
13 de setembro, 
durante o 
bombardeio 
entre as 
fortalezas 
e os navios 
revoltosos. 
Ilustração 
publicada 
na Revista 
Illustrada, em 
outubro de 
1893.BI
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 Deodoro renuncia, assume Floriano
O mandato do marechal Deodoro deveria terminar em 1894, mas 

seu governo terminou antes, em razão de uma série de problemas. Um 
deles foi o chamado Encilhamento, resultado da política econômica 
adotada pelo Ministro da Fazenda, Rui Barbosa, que tinha o objetivo 
de aumentar o dinheiro em circulação no país. Isso levou o Brasil a 
uma profunda crise econômica e financeira, provocando a falência de 
vários bancos. Ao mesmo tempo, deputados e senadores começaram a 
aprovar leis que limitavam o poder do presidente. Insatisfeito com essas 
restrições, Deodoro adotou medidas autoritárias: fechou o Congresso e 
decretou estado de sítio. A reação a essas medidas foi forte e, pouco 
depois, sem o apoio do Exército, o marechal Deodoro renunciou à pre-
sidência em novembro de 1891.

O marechal Floriano Peixoto, que assumiu a presidência até 1895, 
também enfrentou graves problemas. Seu governo foi marcado por duas grandes revoltas, uma 
na região Sul do país e outra no Rio de Janeiro, como mostra a seção Para saber mais a seguir. 

Apesar da crise, o marechal cumpriu seu mandato até o final. Nas eleições presidenciais de 
1894, foi sucedido por Prudente de Morais, primeiro presidente civil do país e representante das 
elites agrárias de São Paulo. 

Encilhar:  esse termo 
vem do hipismo. Trata-se 
do colocar arreios (sela, 
estribo, rédeas e outros 
equipamentos) em um 
cavalo, preparando-o 
para uma corrida. A 
política econômica 
foi comparada a uma 
corrida de cavalos, pois 
ela provocou um grande 
movimento especulativo 
junto aos investidores, 
reforçando a crença 
de que era necessário 
aproveitar rapidamente 
e a qualquer custo 
a oportunidade de 
enriquecimento rápido.

  Parte da história ilustrada Fim de ano, de Pereira Neto. Publicada na Revista Illustrada, em dezembro 
de 1890, satiriza a política de encilhamento ao mostrar representantes da elite, como banqueiros, 
latifundiários e oligarcas tentando encilhar um representante do povo.
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SUGESTÃO DE SITE

Para o professor
• Brasiliana Fotográfica. Pa-
ra ler um pouco mais sobre a 
Revolta da Armada, acesse o 
link indicado na sequência. Ne-
le, há ainda uma galeria de fo-
tos relacionadas ao evento em 
questão. O conteúdo faz parte 
de um projeto da Fundação Bi-
blioteca Nacional e do Institu-
to Moreira Salles que apresenta 
os acervos fotográficos dessas 
instituições, abordando-os en-
quanto fontes primárias para 
análise e como patrimônios a 
serem preservados. Disponível 
em: <http://livro.pro/79ymts>. 
Acesso em: 13 nov. 2018.

lado em suas formulações, 
tendiam a consolidar um 
quadro de segregação que 
mantinha o negro fora da 
vida político-social daque-
la sociedade, uma vez que 
com o fi m da escravidão no 
Brasil, os descendentes dos 
homens e mulheres aqui 
inseridos na condição de es-

cravos não foram concreta-
mente incorporados como 
cidadãos em nossa jovem 
República. Na mesma me-
dida a não universalização 
da educação (gratuita) pelo 
Estado republicano impe-
diu largos setores sociais de 
participarem da vida políti-
ca da República.

SANTOS, Patrick Silva. A cidade como 
espaço de inclusão e exclusão: Lima 

Barreto e um olhar para o Rio de 
Janeiro da Primeira República. In: Se-

minário de Ciências Sociais Aplicadas. 
Criciúma: Unesc, 2016. p. 2. Disponível 

em: <periodicos.unesc.net/semina-
riocsa/article/download/2729/2533>. 

Acesso em: 5 nov. 2018.
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O cangaço
Alguns jagunços (homens armados a serviço dos grandes proprietários de terras) se 

afastaram dos coronéis e passaram a agir por conta própria, atuando em bandos armados 
especialmente nos sertões nordestinos. Ali havia também outros grupos que levavam vida 
nômade e andavam armados: seus integrantes eram conhecidos como cangaceiros. 

Os cangaceiros viviam de pequenos assaltos e ameaçavam os grandes fazendeiros e as 
cidades do sertão nordestino, prática que ficou conhecida como banditismo social. Às vezes, 
alguns deles eram contratados por esses grandes proprietários para determinados serviços. 

Apesar dos roubos, esses homens e mulheres eram muitas vezes vistos pelas populações 
rurais mais pobres como justiceiros e protetores do povo. O mais famoso de todos os canga-

ceiros foi Virgulino Ferreira da Silva, 
conhecido como Lampião. Com seu 
bando, Lampião realizou assaltos 
em diversos estados do Nordeste. 
Ele foi morto pela polícia em 1938, 
quando sofreu uma emboscada no 
estado de Sergipe.

p ar a s aber mais

  Fotografia de cangaceiros do bando de 
Lampião: 1) Virgulino Ferreira da Silva, o 
Lampião; 2) Corisco; 3) Ezequiel Ferreira 
da Silva, irmão de Lampião; 4) Zé Baiano; 
5) Arvoredo; 6) Fortaleza; 7) Moirão; 
8) Revoltoso; 9) Volta Seca.
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Coronel: chefe político do 
interior que exercia enorme 
poder sobre o eleitorado, 
durante a primeira fase 
da República. Geralmente, 
os coronéis eram grandes 
proprietários de terras.
Elite: o termo elite, no 
singular, ou elites, no plural, 
designa os grupos mais ricos 
e/ou influentes da sociedade. 
No Brasil do final do século 
XIX, esses grupos eram 
formados principalmente 
por grandes proprietários de 
terras, banqueiros e grandes 
comerciantes. 
Mesário: pessoa que faz 
parte de uma mesa eleitoral.

 A República oligárquica (1894-1930)
Os processos históricos portam mudanças e permanências, rupturas e continuidades. E a 

passagem da Monarquia para a República no Brasil é um exemplo disso. 
De fato, o regime político mudou em sua esfera mais alta, ou seja, o governante deixou de 

ser um imperador para ser um presidente eleito. Mas o que ocorria na base e na estrutura da 
pirâmide do poder?

Em primeiro lugar, a exclusão da maioria da população dos assuntos políticos permaneceu 
praticamente a mesma, não tendo sofrido grandes alterações. Os chefes políticos locais, chamados 
de coronéis e apoiados pelos grandes proprietários rurais, também não mudaram. Esses chefes 
eram os mesmos que controlavam a vida no interior do país nos tempos do Império.

 Eleições fraudulentas
A Constituição de 1891 promoveu grandes alterações no sistema eleitoral, porém manteve 

o processo de exclusão da população na vida política do país. Observe que, durante o Império, as 
eleições eram censitárias, ou seja, só podia votar quem possuísse certa renda. A nova Constituição 
excluiu esse critério, porém, a nova lei proibia o voto aos analfabetos, mendigos, soldados e 
membros de ordens religiosas. Além disso, ela também excluía as mulheres.

Como mais de 80% da população era analfabeta, a maioria estava impedida de votar. Com 
tantas pessoas excluídas, nas eleições presidenciais de 1894 apenas 1,3% da população votou. 
Assim, era eleito para presidente sempre o candidato das elites.

Vale ressaltar ainda que, além de excludentes, as eleições eram marcadas por inúmeras 
fraudes e pelo uso da violência. As fraudes eram facilitadas pelo fato de o voto não ser secreto.

  Mercado de votos em frente a uma seção eleitoral. A imagem mostra 
eleitores que recebem dinheiro para depositar na urna uma cédula já 
preenchida. Rio de Janeiro, novembro de 1909.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Geral: 1
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3 e 5
• Específicas de História: 1, 2, 
3 e 4

HABILIDADES
• EF09HI01 • EF09HI09

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Ressalte a importância dos 
conceitos de ruptura e perma-
nência para o entendimento 
dos processos históricos. Es-
se é um período fundamental 
para que os alunos entendam 
como ocorrem esses eventos. 
Sugira a eles que leiam o texto 
sobre a República oligárquica 
e anotem os aspectos que lhes 
parecem ser permanências em 
relação ao período monárqui-
co. Depois, discuta essas per-
manências em uma roda de 
conversa em sala de aula, pa-
ra que os alunos apontem as-
pectos políticos que seguiram 
inalterados.
• Trabalhe a relação entre eli-
tes políticas e forças militares 
no período. 
• A militarização das relações 
políticas, sociais e econômi-
cas é um traço que perpassa 
a história contemporânea bra-
sileira como um todo e pode-
rá ser retomada em outros ca-
pítulos. Promova uma roda de 
conversa sobre o tema, desta-
cando a importância da parti-
cipação popular na política e 
as contradições do modelo oli-
gárquico.

TEXTO DE APOIO

Para o professor
Coronelismo.

[...] Uma vez que o rocei-
ro não tem dinheiro nem 
interesse para arcar com os 
custos necessários para o 
exercício do voto, tais como 
transporte, alimentação, ex-
pedição de documentação e 

redução em sua renda pe-
los dias de trabalho perdi-
dos para sua qualifi cação e 
comparecimento às urnas, 
os chefes locais arcam com 
todas essas despesas para 
que o trabalhador rural pos-
sa participar do pleito eleito-
ral. Por este motivo, é total-
mente compreensível que o 

eleitor obedeça à orientação 
de quem lhe fi nancia o exer-
cício desse direito que, aliás, 
lhe é completamente indi-
ferente. Entretanto [...] nas 
eleições de 1945 e 1947, hou-
ve algumas traições que [...] 
observadores locais atribuí-
ram à propaganda radiofôni-
ca. [...] esse fato demonstra, 
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O cangaço
Alguns jagunços (homens armados a serviço dos grandes proprietários de terras) se 

afastaram dos coronéis e passaram a agir por conta própria, atuando em bandos armados 
especialmente nos sertões nordestinos. Ali havia também outros grupos que levavam vida 
nômade e andavam armados: seus integrantes eram conhecidos como cangaceiros. 

Os cangaceiros viviam de pequenos assaltos e ameaçavam os grandes fazendeiros e as 
cidades do sertão nordestino, prática que ficou conhecida como banditismo social. Às vezes, 
alguns deles eram contratados por esses grandes proprietários para determinados serviços. 

Apesar dos roubos, esses homens e mulheres eram muitas vezes vistos pelas populações 
rurais mais pobres como justiceiros e protetores do povo. O mais famoso de todos os canga-

ceiros foi Virgulino Ferreira da Silva, 
conhecido como Lampião. Com seu 
bando, Lampião realizou assaltos 
em diversos estados do Nordeste. 
Ele foi morto pela polícia em 1938, 
quando sofreu uma emboscada no 
estado de Sergipe.

p ar a s aber mais

  Fotografia de cangaceiros do bando de 
Lampião: 1) Virgulino Ferreira da Silva, o 
Lampião; 2) Corisco; 3) Ezequiel Ferreira 
da Silva, irmão de Lampião; 4) Zé Baiano; 
5) Arvoredo; 6) Fortaleza; 7) Moirão; 
8) Revoltoso; 9) Volta Seca.
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Coronel: chefe político do 
interior que exercia enorme 
poder sobre o eleitorado, 
durante a primeira fase 
da República. Geralmente, 
os coronéis eram grandes 
proprietários de terras.
Elite: o termo elite, no 
singular, ou elites, no plural, 
designa os grupos mais ricos 
e/ou influentes da sociedade. 
No Brasil do final do século 
XIX, esses grupos eram 
formados principalmente 
por grandes proprietários de 
terras, banqueiros e grandes 
comerciantes. 
Mesário: pessoa que faz 
parte de uma mesa eleitoral.

 A República oligárquica (1894-1930)
Os processos históricos portam mudanças e permanências, rupturas e continuidades. E a 

passagem da Monarquia para a República no Brasil é um exemplo disso. 
De fato, o regime político mudou em sua esfera mais alta, ou seja, o governante deixou de 

ser um imperador para ser um presidente eleito. Mas o que ocorria na base e na estrutura da 
pirâmide do poder?

Em primeiro lugar, a exclusão da maioria da população dos assuntos políticos permaneceu 
praticamente a mesma, não tendo sofrido grandes alterações. Os chefes políticos locais, chamados 
de coronéis e apoiados pelos grandes proprietários rurais, também não mudaram. Esses chefes 
eram os mesmos que controlavam a vida no interior do país nos tempos do Império.

 Eleições fraudulentas
A Constituição de 1891 promoveu grandes alterações no sistema eleitoral, porém manteve 

o processo de exclusão da população na vida política do país. Observe que, durante o Império, as 
eleições eram censitárias, ou seja, só podia votar quem possuísse certa renda. A nova Constituição 
excluiu esse critério, porém, a nova lei proibia o voto aos analfabetos, mendigos, soldados e 
membros de ordens religiosas. Além disso, ela também excluía as mulheres.

Como mais de 80% da população era analfabeta, a maioria estava impedida de votar. Com 
tantas pessoas excluídas, nas eleições presidenciais de 1894 apenas 1,3% da população votou. 
Assim, era eleito para presidente sempre o candidato das elites.

Vale ressaltar ainda que, além de excludentes, as eleições eram marcadas por inúmeras 
fraudes e pelo uso da violência. As fraudes eram facilitadas pelo fato de o voto não ser secreto.

  Mercado de votos em frente a uma seção eleitoral. A imagem mostra 
eleitores que recebem dinheiro para depositar na urna uma cédula já 
preenchida. Rio de Janeiro, novembro de 1909.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• É importante retomar aqui 
o conceito central desta uni-
dade, que é a ideia de Cidada-
nia. A questão eleitoral pode 
ser trabalhada em sala de au-
la com base nos conhecimen-
tos prévios dos alunos. Convi-
de-os a ler o texto sobre o sis-
tema eleitoral e anotar as di-
ferenças percebidas em rela-
ção ao processo eleitoral na 
atualidade. Reforce como as 
duas faces da cidadania, is-
to é, os direitos e os deveres, 
ainda não se aplicavam a to-
dos naquele período. Discuta 
a importância da ampliação da 
participação popular nos dias 
de hoje, mas questione se to-
dos a têm de forma plena.
• Comente como a represen-
tação dos políticos que man-
têm seus privilégios, ignoran-
do as necessidades do povo 
ainda é atual. Para aprofundar 
a discussão, pode-se trabalhar 
os conhecimentos prévios dos 
alunos a respeito da política 
na atualidade. Converse com 
os alunos a respeito da des-
crença nas classes políticas, da 
importância da participação 
popular e da averiguação so-
bre os projetos que foram ou 
não aplicados por aqueles elei-
tos pelo povo.

já naquela época, a infl uên-
cia da mídia [...].

MARTINS, Paulo Emílio Matos; 
MOURA, Leandro Souza; IMASATO, 

Takeyoshi.  Coronelismo: um referente 
anacrônico no espaço organizacional 

brasileiro contemporâneo. O&S, v. 18, 
n. 58, p. 393, jul./set. 2011. 

Disponível em: <http://www.scielo.
br/pdf/osoc/v18n58/a03v18n58.pdf>. 

Acesso em: 10 out. 2018.
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ajuda divina. Assim, quando surgia nessas regiões alguém que se dizia “santo” ou “milagreiro”, 
milhares de pessoas desesperadas e esquecidas pelo governo começavam a segui-lo. Esse tipo de 
movimento é conhecido como messianismo. 

Movimentos messiânicos ocorreram no Brasil em diversas épocas e lugares. Os mais conhe-
cidos são o de Canudos e o do Contestado. 

  Seção de metralhadoras da Coluna Leste na Guerra do 
Contestado, em Santa Catarina, 1915.

Messianismo: crença na 
vinda de um salvador, um 
messias, enviado por Deus 
para libertar da miséria e do 
sofrimento um povo ou um 
grupo social oprimido.

 Canudos e Contestado
Canudos foi uma comunidade criada no interior da Bahia, por volta de 1893, sob a liderança 

de Antônio Conselheiro, homem considerado santo por seus seguidores. Já o movimento do 
Contestado (1912-1916) ocorreu em uma região entre os estados do Paraná e de Santa Catarina, 
e foi liderado inicialmente pelo monge José Maria.

Ambas as comunidades começaram a 
atrair pessoas de muitas regiões, na maioria 
pobres, e isso ameaçava o controle polí-
tico dos coronéis locais. Convocadas pelo 
governo, as Forças Armadas foram mobi-
lizadas para sufocar os dois movimentos. 
Em Canudos, para onde foram enviados 8 
mil soldados do Exército, o conflito trans-
formou-se numa verdadeira guerra. Após 
muito resistirem, cerca de 30 mil sertanejos 
foram mortos até 1897, quando Canudos foi 
totalmente destruída. Já no movimento do 
Contestado, as forças do governo mataram 
mais de 20 mil pessoas, incluindo mulheres, 
crianças e idosos.

ACERVO ICONOGRAPHIA
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  Expedições científicas de 
Universidades do Sudeste 
visitam propriedades rurais 
no Ceará, em 1912.
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 A política dos governadores
Durante o governo de Campos Salles (1898-1902) 

foi estabelecida a Política dos Governadores. Com esse 
acordo, os governos estaduais se comprometiam a 
apoiar o Governo Federal por meio de seus deputados 
e senadores no Congresso Nacional. Comprometiam-se 
também a assegurar que apenas candidatos favoráveis 
ao governo central fossem eleitos.

Em troca, o Governo Federal assumia o compro-
misso de apoiar os grupos dominantes nos estados e 
respeitar sua autonomia e a dos municípios, controla-
dos pelos coronéis.

Essas práticas dificultavam enormemente a atuação 
de forças de oposição e afastavam ainda mais a população 
das decisões políticas. Os grandes proprietários e outros 
grupos economicamente importantes dos estados de São 
Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Bahia e Pernambuco foram os que mais se beneficiaram 
com o controle oligárquico da vida política.

O comando da República por uma pequena elite 
nacional foi garantido por meio da exclusão de grande 
parte da população das decisões políticas. Além disso, quando movimentos populares ameaça-
ram sua hegemonia, as elites não hesitaram em usar a força militar para manterem-se no poder.

 Guerra no campo
Nos primeiros tempos republicanos, ocorreram diversas revoltas populares que ameaçaram 

a estabilidade dos grupos oligárquicos no poder. Suas motivações eram variadas, mas certas 
características eram comuns a todas elas: a pobreza e a marginalização da população.

Havia grandes desigualdades sociais nas áreas rurais nesse período. Um pequeno grupo de 
grandes proprietários era dono da maior parte das terras, enquanto a maioria da população rural 
tinha pouca ou nenhuma terra. Essa era uma herança antiga, que remetia aos tempos coloniais 
e do Império. As mudanças verificadas com a passagem da Monarquia para a República não 
alteraram essa situação. 

Além disso, o controle dos coronéis, a concentração das terras nas mãos de poucos e a 
dificuldade de encontrar trabalho provocavam miséria e insatisfação. A fome era comum em 
muitas regiões do país. 

A religiosidade popular desempenhou papel de grande importância nos movimentos de 
contestação e de revolta da população rural. As dificuldades e a fome estimulavam o apelo à 

  Charge publicada na Revista 
Illustrada, de agosto de 1898 
satiriza Campos Sales e Prudente 
de Morais conversando sobre 
assuntos variados, como viagens, 
manifestações e condições 
sanitárias; menos sobre a política 
do país.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1 e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 3 e 5
• Específicas de História: 1, 2 
e 5

HABILIDADES
• EF09HI01
• EF09HI02
• EF09HI05

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Trabalhe aspectos relevan-
tes da questão da terra no Bra-
sil, enfatizando-a como um as-
sunto que demonstra as per-
manências históricas desde o 
Império. Retomar o que foi es-
tudado no 8o ano referente à 
Lei de Terras, por exemplo, po-
de ser uma possibilidade. 
• Os alunos podem ser con-
vidados a debater as contradi-
ções de um governo republi-
cano, pautado em ideais ilu-
ministas, mas que garantiu o 
direito à terra a pequenos gru-
pos e famílias influentes.

TEXTO DE APOIO
Religião e política no Brasil

A Constituição do Bra-
sil de 1891 consagrou, ao 
menos formalmente, a se-
paração entre o Estado e a 
religião. Mesmo que esta 
divisão não fosse refl exo de 
profundas rupturas nas re-
lações entre estas esferas, 

no entanto, vale ponderar 
que naquele momento ha-
via dinâmicas sociais em 
marcha que poderiam aba-
lar o poder de infl uência 
da Igreja Católica. Estamos 
nos referindo às tendências 
seculares, tais como o libe-
ralismo, racionalismo, po-
sitivismo e o comunismo, 

que naquela ocasião eram, 
até certo ponto, concepções 
permeáveis entre algumas 
frações das elites e dos mo-
vimentos sociais no Brasil. 
Conforme sustenta Scott 
Mainwaring, isto desafi ou 
a capacidade de resposta 
da Igreja a um possível ce-
nário de recomposição da 

36

D2-HIS-F2-2056-V9-U01-MP-G20.indd   36 11/22/18   1:31 PM



ajuda divina. Assim, quando surgia nessas regiões alguém que se dizia “santo” ou “milagreiro”, 
milhares de pessoas desesperadas e esquecidas pelo governo começavam a segui-lo. Esse tipo de 
movimento é conhecido como messianismo. 

Movimentos messiânicos ocorreram no Brasil em diversas épocas e lugares. Os mais conhe-
cidos são o de Canudos e o do Contestado. 

  Seção de metralhadoras da Coluna Leste na Guerra do 
Contestado, em Santa Catarina, 1915.

Messianismo: crença na 
vinda de um salvador, um 
messias, enviado por Deus 
para libertar da miséria e do 
sofrimento um povo ou um 
grupo social oprimido.

 Canudos e Contestado
Canudos foi uma comunidade criada no interior da Bahia, por volta de 1893, sob a liderança 

de Antônio Conselheiro, homem considerado santo por seus seguidores. Já o movimento do 
Contestado (1912-1916) ocorreu em uma região entre os estados do Paraná e de Santa Catarina, 
e foi liderado inicialmente pelo monge José Maria.

Ambas as comunidades começaram a 
atrair pessoas de muitas regiões, na maioria 
pobres, e isso ameaçava o controle polí-
tico dos coronéis locais. Convocadas pelo 
governo, as Forças Armadas foram mobi-
lizadas para sufocar os dois movimentos. 
Em Canudos, para onde foram enviados 8 
mil soldados do Exército, o conflito trans-
formou-se numa verdadeira guerra. Após 
muito resistirem, cerca de 30 mil sertanejos 
foram mortos até 1897, quando Canudos foi 
totalmente destruída. Já no movimento do 
Contestado, as forças do governo mataram 
mais de 20 mil pessoas, incluindo mulheres, 
crianças e idosos.
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 A política dos governadores
Durante o governo de Campos Salles (1898-1902) 

foi estabelecida a Política dos Governadores. Com esse 
acordo, os governos estaduais se comprometiam a 
apoiar o Governo Federal por meio de seus deputados 
e senadores no Congresso Nacional. Comprometiam-se 
também a assegurar que apenas candidatos favoráveis 
ao governo central fossem eleitos.

Em troca, o Governo Federal assumia o compro-
misso de apoiar os grupos dominantes nos estados e 
respeitar sua autonomia e a dos municípios, controla-
dos pelos coronéis.

Essas práticas dificultavam enormemente a atuação 
de forças de oposição e afastavam ainda mais a população 
das decisões políticas. Os grandes proprietários e outros 
grupos economicamente importantes dos estados de São 
Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Bahia e Pernambuco foram os que mais se beneficiaram 
com o controle oligárquico da vida política.

O comando da República por uma pequena elite 
nacional foi garantido por meio da exclusão de grande 
parte da população das decisões políticas. Além disso, quando movimentos populares ameaça-
ram sua hegemonia, as elites não hesitaram em usar a força militar para manterem-se no poder.

 Guerra no campo
Nos primeiros tempos republicanos, ocorreram diversas revoltas populares que ameaçaram 

a estabilidade dos grupos oligárquicos no poder. Suas motivações eram variadas, mas certas 
características eram comuns a todas elas: a pobreza e a marginalização da população.

Havia grandes desigualdades sociais nas áreas rurais nesse período. Um pequeno grupo de 
grandes proprietários era dono da maior parte das terras, enquanto a maioria da população rural 
tinha pouca ou nenhuma terra. Essa era uma herança antiga, que remetia aos tempos coloniais 
e do Império. As mudanças verificadas com a passagem da Monarquia para a República não 
alteraram essa situação. 

Além disso, o controle dos coronéis, a concentração das terras nas mãos de poucos e a 
dificuldade de encontrar trabalho provocavam miséria e insatisfação. A fome era comum em 
muitas regiões do país. 

A religiosidade popular desempenhou papel de grande importância nos movimentos de 
contestação e de revolta da população rural. As dificuldades e a fome estimulavam o apelo à 

  Charge publicada na Revista 
Illustrada, de agosto de 1898 
satiriza Campos Sales e Prudente 
de Morais conversando sobre 
assuntos variados, como viagens, 
manifestações e condições 
sanitárias; menos sobre a política 
do país.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Como sabemos, o Acor-
do de Limites entre Paraná e 
Santa Catarina foi assinado 
em 20 de outubro de 1916, 
com o objetivo de acabar com 
as questões das divisas terri-
toriais no Contestado. Cem 
anos depois, a região segue 
sendo uma das que estão mais 
abaixo dos padrões de desen-
volvimento de ambos os es-
tados. Discuta com os alunos 
sobre as permanências históri-
cas que podem ser observadas 
em regiões como a do Con-
testado, tendo em vista os cri-
mes contra a humanidade que 
ocorreram na região e a alta 
concentração de riquezas que 
continua na mão de poucos.

SUGESTÃO DE SITE

Para o professor

Estudos sobre o Contestado
• No link indicado a seguir, é 
possível ler uma entrevista que 
o historiador e professor da 
Universidade Federal de Santa 
Catarina, Paulo Pinheiro Ma-
chado, concedeu à Fundação 
Getúlio Vargas acerca dos es-
tudos sobre o Contestado. Um 
dos pesquisadores referência 
no assunto, Machado apre-
senta o percurso das aborda-
gens historiográficas que se 
debruçaram sobre o conflito e 
aponta as mais recentes pers-
pectivas do tema. Disponível 
em: <http://livro.pro/sr5h9c>. 
Acesso em: 13 nov. 2018.

organização social e da as-
censão de ideias adversas a 
sua fé e dogmas.

Diante deste cenário a 
Igreja Católica brasileira 
promoveu transformações 
internas entre 1891 e 1920, 
com o objetivo de acentuar 
sua presença na socieda-
de. Sua débil situação no 

país em termos fi nancei-
ros, de recursos humanos 
e infl uência (especialmente 
se comparada com a força 
política e social da Igreja 
na América hispânica), am-
pliava o tamanho de seus 
desafi os na época. Agora 
como instituição autônoma, 
já que os investimentos e o 

sustento da Igreja até então 
eram providos (por diretivas 
da Santa Sé) pelo Estado. 

SILVA, Luis Gustavo Teixeira. 
Religião e política no Brasil. 

Latinoamérica. Revista de Estudios 
Latinoamericanos, Cidade do México, 

v. 64, p. 225-226. Disponível em: 
<https://www.sciencedirect.com/science/

article/pii/S166585741730008X>. 
Acesso em: 5 nov. 2018.
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 1. Os dois textos abordam a figura de Antônio Conselheiro, mas de formas bastante 
distintas. Compare os poemas e explique como cada um deles descreve o líder da 
comunidade de Canudos.

 2. Ambos os poemas demonstram a importância do messianismo para compreender 
o sucesso de Antônio Conselheiro. Assinale os trechos nos quais essa importância 
fica clara.

 3. O autor do primeiro texto demonstra desacordo com os rumos tomados por Antônio 
Conselheiro. Qual é a crítica que ele faz ao caminho seguido pelo líder religioso?

 4. Os dois documentos apresentam visões opostas sobre Antônio Conselheiro. Isso é 
muito comum em nosso dia a dia, por exemplo, quando ouvimos opiniões distintas 
a respeito de um candidato político ou versões diferentes de um fato. Como você 
elabora sua opinião quando se depara com informações divergentes? Você tem o 
hábito de avaliar os dois lados ou age por impulso? E depois de adotar uma opinião, 
você costuma estar aberto a mudar de ideia?

Cognominado: apelidado.
Peleja: luta com ou sem armas. 
Prédica: sermão.

Canudos, história em versos
[...]
Um fanático sem crença nem fé
Tratou de resistência fazer.
Para isso usou da palavra
Invocando de Deus o perdão
Fazendo-se fervoroso devoto
Com o fim de alarmar o sertão.
Manhoso, malvado era ele
Com capa de santo enganava
Ao bom povo d’aquele sertão
Com doçura a eles falava.
Antônio nome de santo
Que o povo todo iludia
Com prédicas falando em Deus
O povo crente afluía.

BOMBINHO, Manuel Pedro das Dores. Canudos, história 
em versos. São Paulo: Hedra/Imprensa Oficial do Estado de 
São Paulo/Universidade Federal de São Carlos, 2002. p. 22.

ON
YX

PR
J/

SH
UT

TE
RS

TO
CK

.C
OM

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

39

D2-2056-HIST-F2_V9-U01-LA-G20.indd   39 11/22/18   5:37 AM

A literatura de cordel é uma importante 
manifestação da cultura popular brasileira, espe-
cialmente a nordestina. São característicos desse 
tipo de produção literária os versos de poetas 
populares, geralmente ritmados, que são impres-
sos em folhetos de papel barato e pendurados 
em fios de cordel. 

O primeiro cordel foi escrito em 1980 pelo 
poeta e gravurista baiano Minelvino Francisco 
Silva (1926-1998). O segundo cordel foi escrito 
por Manuel Pedro das Dores Bombinho, tropeiro 
que lutou contra as forças de Canudos em 1897. 
Leia os dois trechos de cordel e depois responda 
ao que se pede.

Antônio Conselheiro e a Guerra de Canudos
[...]
Aconselhava às pessoas
Seguirem Deus verdadeiro.
Pelos conselhos que dava,
Como um fiel mensageiro,
Ficou cognominado
Por Antônio Conselheiro. [...]
Com o tempo, pouco a pouco,
Milhares de sofredores
Em busca de seus conselhos
Tornaram-se seguidores
Sinceros, obedientes,
Verdadeiros servidores.
Todos juntos construíram
Igrejas e mais igrejas.
Embora com sacrifícios,
Trabalhos, duras pelejas,
Os templos foram fincados
Pelas zonas sertanejas.

Assim seguiu Conselheiro,
Dando conselhos, pregando
A seu modo a sua fé,
Às vezes profetizando –
Numa estrada perigosa,
Sem enxergar, foi entrando.
Vendo aquela multidão
Cercá-lo com otimismo,
Cegou-se pela ambição – 
Não viu de frente o abismo,
Que já se abria a seus pés,
Na boca do fanatismo.
Embora continuasse
Dizendo as suas verdades,
Entendeu de criticar
Algumas autoridades,
Contrariando a política
Daquelas capacidades [...].

SILVA, Minelvino Francisco. Antônio Conselheiro e a Guerra de Canudos. São Paulo: Luzeiro, 1980. p. 32.

  Capa do folheto de cordel 
Antônio Conselheiro e a 
Guerra de Canudos (1980), 
de Minelvino Francisco Silva. ED
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 2, 3, 6, 7, 9 e 10
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 4, 6 e 7
• Específicas de História: 3, 4 e 6

HABILIDADES
• EF09HI01
• EF09HI02

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

Interpretando documentos
• Um modo de trabalhar a li-
teratura de cordel em sala de 
aula é por meio da oralidade. 
Organize uma leitura dos docu-
mentos em voz alta de modo 
que os alunos possam partici-
par integralmente da atividade. 
• Após a leitura, comente so-
bre a importância da literatura 
de cordel para o entendimento 
das variações linguísticas regio-
nais, das expressões populares 
e dos costumes e tradições.
• Em relação ao primeiro 
texto, pode-se pedir aos alu-
nos que selecionem excertos 
que denotam a questão da re-
ligiosidade, fundamental para 
refletir sobre a figura de Antô-
nio Conselheiro. Em particular, 
a partir das atividades sugeri-
das, discuta a dicotomia exis-
tente no texto entre as ideias 
de messianismo e fanatismo, 
tendo em vista a crítica pro-
posta pelo autor.

Disponível em: <http://livro.
pro/dkatro>. Acesso em: 5 
nov. 2018.

Vídeo-animação com bone-
cos que mostra com humor os 
dois importantes movimentos 
de revolta e religiosidade po-
pular que marcaram as primei-
ras décadas da república no 

SUGESTÕES DE VÍDEOS

Para o aluno
• Canudos e Contestado: 
guerras de Deus e do Diabo. 
Produção: TV Escola; Funda-
ção Joaquim Nabuco; MAS-
SANGANA Multimídia Produ-
ções. 2002. Vídeo (20min14s). 
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 1. Os dois textos abordam a figura de Antônio Conselheiro, mas de formas bastante 
distintas. Compare os poemas e explique como cada um deles descreve o líder da 
comunidade de Canudos.

 2. Ambos os poemas demonstram a importância do messianismo para compreender 
o sucesso de Antônio Conselheiro. Assinale os trechos nos quais essa importância 
fica clara.

 3. O autor do primeiro texto demonstra desacordo com os rumos tomados por Antônio 
Conselheiro. Qual é a crítica que ele faz ao caminho seguido pelo líder religioso?

 4. Os dois documentos apresentam visões opostas sobre Antônio Conselheiro. Isso é 
muito comum em nosso dia a dia, por exemplo, quando ouvimos opiniões distintas 
a respeito de um candidato político ou versões diferentes de um fato. Como você 
elabora sua opinião quando se depara com informações divergentes? Você tem o 
hábito de avaliar os dois lados ou age por impulso? E depois de adotar uma opinião, 
você costuma estar aberto a mudar de ideia?

Cognominado: apelidado.
Peleja: luta com ou sem armas. 
Prédica: sermão.

Canudos, história em versos
[...]
Um fanático sem crença nem fé
Tratou de resistência fazer.
Para isso usou da palavra
Invocando de Deus o perdão
Fazendo-se fervoroso devoto
Com o fim de alarmar o sertão.
Manhoso, malvado era ele
Com capa de santo enganava
Ao bom povo d’aquele sertão
Com doçura a eles falava.
Antônio nome de santo
Que o povo todo iludia
Com prédicas falando em Deus
O povo crente afluía.

BOMBINHO, Manuel Pedro das Dores. Canudos, história 
em versos. São Paulo: Hedra/Imprensa Oficial do Estado de 
São Paulo/Universidade Federal de São Carlos, 2002. p. 22.
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A literatura de cordel é uma importante 
manifestação da cultura popular brasileira, espe-
cialmente a nordestina. São característicos desse 
tipo de produção literária os versos de poetas 
populares, geralmente ritmados, que são impres-
sos em folhetos de papel barato e pendurados 
em fios de cordel. 

O primeiro cordel foi escrito em 1980 pelo 
poeta e gravurista baiano Minelvino Francisco 
Silva (1926-1998). O segundo cordel foi escrito 
por Manuel Pedro das Dores Bombinho, tropeiro 
que lutou contra as forças de Canudos em 1897. 
Leia os dois trechos de cordel e depois responda 
ao que se pede.

Antônio Conselheiro e a Guerra de Canudos
[...]
Aconselhava às pessoas
Seguirem Deus verdadeiro.
Pelos conselhos que dava,
Como um fiel mensageiro,
Ficou cognominado
Por Antônio Conselheiro. [...]
Com o tempo, pouco a pouco,
Milhares de sofredores
Em busca de seus conselhos
Tornaram-se seguidores
Sinceros, obedientes,
Verdadeiros servidores.
Todos juntos construíram
Igrejas e mais igrejas.
Embora com sacrifícios,
Trabalhos, duras pelejas,
Os templos foram fincados
Pelas zonas sertanejas.

Assim seguiu Conselheiro,
Dando conselhos, pregando
A seu modo a sua fé,
Às vezes profetizando –
Numa estrada perigosa,
Sem enxergar, foi entrando.
Vendo aquela multidão
Cercá-lo com otimismo,
Cegou-se pela ambição – 
Não viu de frente o abismo,
Que já se abria a seus pés,
Na boca do fanatismo.
Embora continuasse
Dizendo as suas verdades,
Entendeu de criticar
Algumas autoridades,
Contrariando a política
Daquelas capacidades [...].

SILVA, Minelvino Francisco. Antônio Conselheiro e a Guerra de Canudos. São Paulo: Luzeiro, 1980. p. 32.

  Capa do folheto de cordel 
Antônio Conselheiro e a 
Guerra de Canudos (1980), 
de Minelvino Francisco Silva. ED
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

Interpretando documentos
• 1. No primeiro poema, An-
tonio Conselheiro é represen-
tado como um homem de fé 
que conquistou muitos fiéis. 
Com o tempo, “cegou-se pela 
ambição”, caiu no fanatismo 
e passou a criticar as autorida-
des. No segundo poema, Con-
selheiro é descrito de forma 
bastante negativa, como um 
fanático que enganava o povo 
e alarmava o sertão.
• 2. Em Minelvino, temos: 
“Milhares de sofredores [...] 
Tornaram-se seguidores/ [...]
obedientes/Verdadeiros servi-
dores.” Em Bombinho, pode-
mos citar os quatro últimos 
versos do trecho selecionado.
• 3. Minelvino afirma que os 
seguidores de Conselheiro fo-
ram tomados pelo fanatismo, 
e o líder, ao perceber tamanha 
devoção, foi contaminado pe-
la ambição, além disso, passou 
a criticar as autoridades locais 
e nacionais, o que o colocou à 
beira do abismo.
• 4. Resposta pessoal. Espe-
ra-se que o aluno trabalhe ati-
vidades socioemocionais co-
mo tomada de decisões res-
ponsáveis, estabilidade emo-
cional e pensamento crítico.

SUGESTÃO DE SITE

Para o professor e o aluno
• Academia Brasileira de 
Literatura de Cordel. Dis-
ponível em: <http://livro.pro/
n5ds5w>. Acesso em: 5 nov. 
2018.

O site da Academia Brasilei-
ra de Literatura de Cordel dis-
põe de informações bastante 
completas sobre o cordel, de 
suas origens aos mais impor-
tantes cordelistas da atualida-
de, passando pelas técnicas 
de reprodução e matrizes das 
gravuras. Apresenta também 
uma lista de bibliotecas de 
cordel (cordeltecas) e diversas 
histórias digitalizadas.

Brasil. O vídeo é um episódio 
do programa 500 anos: O 
Brasil-República na TV, da TV 
Escola.
• A Guerra de Canudos. 
Produção: MultiRio. 2015. Ví-
deo (9min20s). Disponível 
em: <http://livro.pro/ckd8qd>. 
Acesso em: 5 nov. 2018.

A saga de Canudos na vi-
são de um adolescente que 
viaja no tempo até a época 
de Antônio Conselheiro. O ví-
deo é um episódio da série O 
Mochileiro do Futuro, da Mul-
tiRio – Empresa Municipal de 
Multimeios da cidade do Rio 
de Janeiro.
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 A industrialização avança
Na mesma época em que a economia da borracha declinava, tinha lugar a primeira expansão 

industrial no Brasil. Essa expansão foi particularmente forte em São Paulo, onde as fazendas de 
café haviam gerado grandes riquezas. Acumuladas, essas riquezas foram investidas em outras 
atividades, entre elas a abertura de novas indústrias. Além disso, a expansão das ferrovias e o 
crescimento urbano e populacional estimulavam o surgimento de novos negócios e o crescimento 
da oferta de empregos.

As fábricas que surgiram nesse período eram relativamente diversificadas: produziam tecidos, 
roupas, calçados, chapéus, alimentos e outros produtos. Em 1907, havia no país pouco mais de 
3 200 fábricas, a maior parte delas nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Alguns anos 
depois, em 1920, esse número havia saltado para cerca de 13 mil fábricas espalhadas pelo Brasil.

As transformações econômicas foram acompanhadas de mudanças na sociedade brasileira. 
O período foi marcado por um grande crescimento populacional, principalmente nos centros 
urbanos. Uma das causas desse crescimento foi a chegada de milhares de imigrantes europeus a 
partir de 1870, incentivada pelo governo e os fazendeiros do café.

Em 1872, ainda no Império, a população brasileira estava próxima dos 10 milhões de habitan-
tes. Em 1920, já chegava a mais de 30 milhões. Só no Rio de Janeiro viviam 1 milhão de pessoas.

  Construção da Praça da República na cidade de Belém, no Pará, em 1910.
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Para mais informações 
sobre o tema, leia o 
livro No tempo dos 
seringais, de Aldrin 
Moura de Figueiredo, 
Saraiva, 2005. 

 Mudanças sociais e econômicas
Na virada do século XIX para o XX, o café continuava sendo a principal fonte de riquezas do 

país. Entretanto, novos produtos e atividades econômicas começavam a entrar em cena. Um desses 
produtos era a borracha. A partir de 1890, a borracha, obtida a partir da seiva da seringueira, 
árvore nativa da Amazônia, tornou-se um produto fundamental para os países industrializados. 
Por essa época, a bicicleta e, posteriormente, o automóvel, se popularizavam como meios de 
transporte e a demanda por borracha aumentou para a fabricação dos pneus desses veículos. 

Por volta de 1900, mais de 60% da borracha utilizada no mundo inteiro era de origem bra-
sileira. Ou seja, em poucos anos, a borracha tornou-se o segundo produto mais exportado pelo 
Brasil, atrás apenas do café. Essa rápida expansão econômica provocaria grandes transformações 
no Norte do país, onde várias cidades cresceram e enriqueceram.

Belém, no estado do Pará, e Manaus, no Amazonas, foram as que mais se beneficiaram. 
Belém era o porto de saída da borracha, e Manaus, a principal cidade da zona produtora. Esse 
enriquecimento favoreceu o surgimento de uma intensa vida cultural, permitiu a realização de 
reformas urbanas e a modernização das construções, especialmente na cidade de Manaus.

Entretanto, essa prosperidade logo chegaria ao fim. Isso aconteceu 
em virtude da concorrência dos ingleses, que transportaram mudas de 
seringueiras para regiões da Ásia e passaram a produzir borracha de 
forma mais eficaz.

Vendida a preços mais baixos no mercado internacional, a borracha 
dessas regiões deixou para trás o produto brasileiro. Em 1919, a expor-
tação brasileira de borracha não chegava a 10% do mercado mundial.

  Vista do Teatro 
Amazonas, 
construído no 
século XIX. 
Manaus (AM), 
Foto de 2017. NÉ
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1 e 6
• Específica de Ciências Huma-
nas: 2
• Específicas de História: 1 e 5

HABILIDADES
• EF09HI01
• EF09HI05

SUGESTÕES DE LIVROS

Para o professor
• SEVCENKO, Nicolau. Orfeu 
extático na metrópole: São 
Paulo, sociedade e cultura nos 
frementes anos 20. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1992.

Nesse estudo, o historiador 
Nicolau Sevcenko analisa os 
impactos nas novas tecnolo-
gias nas metrópoles do início 
do século XX, com destaque ao 
caso de São Paulo. O autor tra-
balha a arte moderna, a litera-
tura e a música que passaram 
a ser produzidas no período.

• ABREU, Maurício de. Evolu-
ção urbana do Rio de Janei-
ro. Rio de Janeiro: IPP, 2006.

A obra de Maurício de Abreu 
tem o objetivo de abordar a es-
tratificação social observada no 
espaço metropolitano do Rio 
de Janeiro. O autor trabalha 
os elementos e os agentes que 
atuaram no processo de estru-
turação desse espaço urbano.

TEXTO DE APOIO

Para o professor

Aglomerações urbanas 
brasileiras dos séculos XIX 
e XX

Durante o século XIX, 
o entesouramento da ri-
queza vai transitando do 

escravo para a terra, parti-
cularmente entre os anos 
de 1845 e 1895, sobretudo 
na aglomeração urbana 
de São Paulo, que, naquela 
oportunidade, não passava 
de uma dentre várias capi-
tais provinciais sem grande 
signifi cado econômico ou 
demográfi co ao ocupar a 

décima posição em termos 
de contingente populacio-
nal, em 1872.

No bojo deste movimen-
to de re-signifi cação da ter-
ra como fundamento da 
reprodução das relações 
sociais, alteram-se as me-
diações estabelecidas entre 
o campo e os aglomerados 
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 A industrialização avança
Na mesma época em que a economia da borracha declinava, tinha lugar a primeira expansão 

industrial no Brasil. Essa expansão foi particularmente forte em São Paulo, onde as fazendas de 
café haviam gerado grandes riquezas. Acumuladas, essas riquezas foram investidas em outras 
atividades, entre elas a abertura de novas indústrias. Além disso, a expansão das ferrovias e o 
crescimento urbano e populacional estimulavam o surgimento de novos negócios e o crescimento 
da oferta de empregos.

As fábricas que surgiram nesse período eram relativamente diversificadas: produziam tecidos, 
roupas, calçados, chapéus, alimentos e outros produtos. Em 1907, havia no país pouco mais de 
3 200 fábricas, a maior parte delas nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Alguns anos 
depois, em 1920, esse número havia saltado para cerca de 13 mil fábricas espalhadas pelo Brasil.

As transformações econômicas foram acompanhadas de mudanças na sociedade brasileira. 
O período foi marcado por um grande crescimento populacional, principalmente nos centros 
urbanos. Uma das causas desse crescimento foi a chegada de milhares de imigrantes europeus a 
partir de 1870, incentivada pelo governo e os fazendeiros do café.

Em 1872, ainda no Império, a população brasileira estava próxima dos 10 milhões de habitan-
tes. Em 1920, já chegava a mais de 30 milhões. Só no Rio de Janeiro viviam 1 milhão de pessoas.

  Construção da Praça da República na cidade de Belém, no Pará, em 1910.
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Para mais informações 
sobre o tema, leia o 
livro No tempo dos 
seringais, de Aldrin 
Moura de Figueiredo, 
Saraiva, 2005. 

 Mudanças sociais e econômicas
Na virada do século XIX para o XX, o café continuava sendo a principal fonte de riquezas do 

país. Entretanto, novos produtos e atividades econômicas começavam a entrar em cena. Um desses 
produtos era a borracha. A partir de 1890, a borracha, obtida a partir da seiva da seringueira, 
árvore nativa da Amazônia, tornou-se um produto fundamental para os países industrializados. 
Por essa época, a bicicleta e, posteriormente, o automóvel, se popularizavam como meios de 
transporte e a demanda por borracha aumentou para a fabricação dos pneus desses veículos. 

Por volta de 1900, mais de 60% da borracha utilizada no mundo inteiro era de origem bra-
sileira. Ou seja, em poucos anos, a borracha tornou-se o segundo produto mais exportado pelo 
Brasil, atrás apenas do café. Essa rápida expansão econômica provocaria grandes transformações 
no Norte do país, onde várias cidades cresceram e enriqueceram.

Belém, no estado do Pará, e Manaus, no Amazonas, foram as que mais se beneficiaram. 
Belém era o porto de saída da borracha, e Manaus, a principal cidade da zona produtora. Esse 
enriquecimento favoreceu o surgimento de uma intensa vida cultural, permitiu a realização de 
reformas urbanas e a modernização das construções, especialmente na cidade de Manaus.

Entretanto, essa prosperidade logo chegaria ao fim. Isso aconteceu 
em virtude da concorrência dos ingleses, que transportaram mudas de 
seringueiras para regiões da Ásia e passaram a produzir borracha de 
forma mais eficaz.

Vendida a preços mais baixos no mercado internacional, a borracha 
dessas regiões deixou para trás o produto brasileiro. Em 1919, a expor-
tação brasileira de borracha não chegava a 10% do mercado mundial.

  Vista do Teatro 
Amazonas, 
construído no 
século XIX. 
Manaus (AM), 
Foto de 2017. NÉ
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SUGESTÃO DE SITE

Para o professor e o aluno
• Instituto Moreira Salles 
(IMS). Disponível em: <http://
livro.pro/dzkyjk>. Acesso em: 
10 out. 2018.

O site da instituição contém 
importante documentação ico-
nográfica, destacando-se as 
fotografias produzidas a partir 
das últimas décadas do século 
XIX. É possível pesquisar, por 
exemplo, trabalhos de fotógra-
fos importantes, como Augus-
to Malta, que retratou a evolu-
ção urbana do Rio de Janeiro 
em suas obras. Além disso, há 
exemplares de fotografias de 
diversas cidades do país.

SUGESTÃO DE FILME

Para o professor e o aluno
• Sinfonia da metrópole. 
Direção: Adalberto Kemeny e 
Rodolfo Lustig. Brasil, 1929. 
(1h30min).

O filme mostra a cidade de 
São Paulo na década de 1920. 
São apresentadas imagens da 
cidade, dos monumentos pú-
blicos, da industrialização, do 
trabalho, da moda e da expan-
são do café.

urbanos, constituídos por 
arraiais, vilas e cidades.

As aglomerações eram 
marcadas pela concentra-
ção da vida religiosa, bem 
como pela presença da 
atividade mercantil, sendo 
uma referência importante 
do urbano não-industrial 
e mediando um contexto 

socioeconômico extrema-
mente rural [...].

Essa distinção entre o 
campo e as aglomerações 
urbanas, no contexto de 
formação do território na-
cional, permanece, apro-
ximadamente, até o últi-
mo quartel do século XIX, 
quando, nas aglomerações 

tendem a se expandir as 
atividades fabris, concen-
trando a produção da ri-
queza, o que se fortifi ca du-
rante o século XX.

SUZUKI, Júlio César; COSTA, Everaldo 
Batista.  Aglomerações urbanas bra-

sileiras dos séculos XIX e XX: signifi-
cados na produção do território. In: 

Colóquio Internacional de Geocrítica. 

Atas. Bogotá: Universidade Nacional 
da Colômbia, 2012. Disponível em: 
<http://www.ub.edu/geocrit/colo-
quio2012/actas/07-J-Suzuki.pdf>. 

Acesso em: 5 nov. 2018.
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 Mulheres e crianças nas indústrias
Na indústria têxtil, por exemplo, havia bem mais mulheres do que homens. Com seus salários, 

elas contribuíam para aumentar a renda familiar e para o sustento da casa. 
As crianças trabalhavam desde muito jovens para ajudar no orçamento familiar. As horas de 

trabalho, porém, significavam tempo fora da escola. Como você pode imaginar, a vida dessas pessoas 
era bem diferente da vida das mulheres e crianças de elite retratadas no quadro de Pedro Bruno.

O ensino público não estava ao alcance de todos e, assim, muitas crianças pobres permane-
ciam sem acesso às escolas. Isso dificultava a redução do analfabetismo e provocava a exclusão 
política dessas classes. Como a Constituição impedia os analfabetos de votar, as pessoas nessas 
condições ficavam impedidas de exercer plenamente sua cidadania.

 Explodem as greves
Como reação à situação nas fábricas, os trabalhadores passaram a se organizar. Ideias socia-

listas e anarquistas, trazidas para o Brasil, quase sempre por imigrantes europeus, espalharam-se 
rapidamente e isso estimulou a realização de greves, protestos e a luta por melhores condições 
de vida e de trabalho. O movimento se espalhou por diversas cidades, como São Paulo, Rio de 
Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Salvador, entre outras. Também começaram as surgir as 
primeiras entidades sindicais.

As greves provocaram forte contrapartida dos empresários e dos governos. A repressão 
policial se tornou comum. Trabalhadores eram presos e espancados durante as manifestações. 
O governo brasileiro chegou até a criar uma lei autorizando a expulsão de imigrantes envolvidos 
nesses movimentos.

  Manifestação durante a Greve 
Geral de trabalhadores no Largo 
do Palácio, em São Paulo, 1917.
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Insalubre: ambiente 
escuro, mal arejado e 
prejudicial à saúde.

 Muito trabalho, pouco salário 
Desde o final do século XIX, o Brasil passou a atrair grande número de imigrantes. No 

começo, eles vinham da Europa, e, mais tarde, passaram a vir também da Ásia. Eram homens, 
mulheres e crianças que chegavam para trabalhar principalmente nas fazendas de café no Sudeste. 

Muitos desses imigrantes se transferiram depois para as cidades, onde passaram a trabalhar 
como operários nas fábricas e em outras atividades. No início do século XX, mais de 90% dos 
trabalhadores das indústrias de São Paulo, principal centro de imigração, eram estrangeiros.

Enquanto o Sudeste recebia um grande número de imigrantes e estes se tornavam uma 
parcela importante do operariado fabril, as demais regiões brasileiras contaram principalmente 
com trabalhadores nacionais para garantir a mão de obra necessária ao avanço da industrialização.

Imigrantes ou brasileiros, o certo é que esses operários enfrentavam condições muito 
duras de vida e de trabalho. Não havia leis de proteção aos trabalhadores, como direito a férias, 
descanso semanal remunerado e aposentadoria, como existe nos dias de hoje. O ambiente de 
trabalho em geral era insalubre e propício a acidentes. Além disso, a mão de obra infantil era 
amplamente utilizada.

Os salários eram muito baixos. Calcula-se que naquela época um trabalhador de fábrica 
ganhava menos da metade do que era necessário para sustentar sua família. Por isso, era comum 
que as mulheres e as crianças também trabalhassem, a fim de complementar o orçamento, mas 
recebiam ainda menos que os homens.

  Operários (homens, 
mulheres e crianças) 
das Indústrias Reunidas 
Fábricas Matarazzo 
(IRFM), em São Paulo, 
em 1910. 

Para conhecer um 
pouco mais do assunto, 
leia o livro Além do 
portão da vila, de 
Eliana Martins, SM, 
2006.

ACERVO ICONOGRAPHIA
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1 e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1 e 3
• Específicas de História: 1, 2, 
4 e 5

HABILIDADES
• EF09HI03
• EF09HI04
• EF09HI09

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Questione se os alunos pos-
suem familiares que foram mi-
grantes ou imigrantes em 
grandes cidades brasileiras, 
em busca de trabalho e me-
lhores condições de vida. 
• Os alunos podem ser esti-
mulados a conversar com tais 
pessoas, realizando entrevistas 
que relatem essas experiências 
de familiares. 
• É importante assinalar, por 
exemplo, a existência de mi-
grações entre interior e capi-
tal também nas grandes cida-
des das regiões Norte e Nor-
deste e não apenas no Sudes-
te do Brasil. 
• A partir dos relatos levan-
tados, organize uma roda de 
conversa para debater o tema.

chido o mercado de tra-
balho urbano paulistano 
já em rápida ascensão na 
virada do século? Basica-
mente com os imigrantes, 
provenientes das fazendas 
de café e atraídos pelas 
maiores possibilidades de 
ganho na quase metrópole 

ou ainda por meio da entra-
da expressiva de estrangei-
ros espontâneos durante a 
primeira década do século 
X X. Os imigrantes repre-
sentavam, em 189 3, 68% 
dos trabalhadores ocupa-
dos na cidade de São Paulo, 
contra 49,5% em 192 0.

BARBOSA, Alexandre de Freitas. 
O mercado de trabalho antes de 

1930: emprego e “desemprego” na 
cidade de São Paulo. Novos Estudos 

Cebrap, São Paulo, n. 80, p. 93, 
mar. 2008. Disponível em: <http://

www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0101-

33002008000100007>. 
Acesso em: 5 nov. 2018.

TEXTO DE APOIO

Para o professor

O mercado de trabalho 
antes de 1930: emprego e 
“desemprego” na cidade de 
São Paulo

[...] Com quem foi preen-
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 Mulheres e crianças nas indústrias
Na indústria têxtil, por exemplo, havia bem mais mulheres do que homens. Com seus salários, 

elas contribuíam para aumentar a renda familiar e para o sustento da casa. 
As crianças trabalhavam desde muito jovens para ajudar no orçamento familiar. As horas de 

trabalho, porém, significavam tempo fora da escola. Como você pode imaginar, a vida dessas pessoas 
era bem diferente da vida das mulheres e crianças de elite retratadas no quadro de Pedro Bruno.

O ensino público não estava ao alcance de todos e, assim, muitas crianças pobres permane-
ciam sem acesso às escolas. Isso dificultava a redução do analfabetismo e provocava a exclusão 
política dessas classes. Como a Constituição impedia os analfabetos de votar, as pessoas nessas 
condições ficavam impedidas de exercer plenamente sua cidadania.

 Explodem as greves
Como reação à situação nas fábricas, os trabalhadores passaram a se organizar. Ideias socia-

listas e anarquistas, trazidas para o Brasil, quase sempre por imigrantes europeus, espalharam-se 
rapidamente e isso estimulou a realização de greves, protestos e a luta por melhores condições 
de vida e de trabalho. O movimento se espalhou por diversas cidades, como São Paulo, Rio de 
Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Salvador, entre outras. Também começaram as surgir as 
primeiras entidades sindicais.

As greves provocaram forte contrapartida dos empresários e dos governos. A repressão 
policial se tornou comum. Trabalhadores eram presos e espancados durante as manifestações. 
O governo brasileiro chegou até a criar uma lei autorizando a expulsão de imigrantes envolvidos 
nesses movimentos.

  Manifestação durante a Greve 
Geral de trabalhadores no Largo 
do Palácio, em São Paulo, 1917.
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Insalubre: ambiente 
escuro, mal arejado e 
prejudicial à saúde.

 Muito trabalho, pouco salário 
Desde o final do século XIX, o Brasil passou a atrair grande número de imigrantes. No 

começo, eles vinham da Europa, e, mais tarde, passaram a vir também da Ásia. Eram homens, 
mulheres e crianças que chegavam para trabalhar principalmente nas fazendas de café no Sudeste. 

Muitos desses imigrantes se transferiram depois para as cidades, onde passaram a trabalhar 
como operários nas fábricas e em outras atividades. No início do século XX, mais de 90% dos 
trabalhadores das indústrias de São Paulo, principal centro de imigração, eram estrangeiros.

Enquanto o Sudeste recebia um grande número de imigrantes e estes se tornavam uma 
parcela importante do operariado fabril, as demais regiões brasileiras contaram principalmente 
com trabalhadores nacionais para garantir a mão de obra necessária ao avanço da industrialização.

Imigrantes ou brasileiros, o certo é que esses operários enfrentavam condições muito 
duras de vida e de trabalho. Não havia leis de proteção aos trabalhadores, como direito a férias, 
descanso semanal remunerado e aposentadoria, como existe nos dias de hoje. O ambiente de 
trabalho em geral era insalubre e propício a acidentes. Além disso, a mão de obra infantil era 
amplamente utilizada.

Os salários eram muito baixos. Calcula-se que naquela época um trabalhador de fábrica 
ganhava menos da metade do que era necessário para sustentar sua família. Por isso, era comum 
que as mulheres e as crianças também trabalhassem, a fim de complementar o orçamento, mas 
recebiam ainda menos que os homens.

  Operários (homens, 
mulheres e crianças) 
das Indústrias Reunidas 
Fábricas Matarazzo 
(IRFM), em São Paulo, 
em 1910. 

Para conhecer um 
pouco mais do assunto, 
leia o livro Além do 
portão da vila, de 
Eliana Martins, SM, 
2006.

ACERVO ICONOGRAPHIA
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AVALIAÇÃO

Confecção de jornal
• Como avaliação do apren-
dizado sobre o trabalho na 
passagem do século XIX ao sé-
culo XX, o aluno pode ser con-
vidado a produzir uma página 
de jornal a respeito de algum 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Discuta o assunto do traba-
lho infantil partindo da legisla-
ção contemporânea, que o proí-
be expressamente, segundo a 
Constituição de 1988. De acor-
do com o documento, o traba-
lho é permitido a partir dos 16 
anos, menos para as funções 
noturnas, perigosas e insalu-
bres. A Constituição, em con-
sonância com a Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) prevê, 
ainda, o trabalho a partir dos 14 
anos na condição de aprendiz.
• O tema poderá ser aprofun-
dado, ainda, a partir da discus-
são sobre o Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente (ECA), 
que prevê mecanismos de 
proteção a esses indivíduos, 
sobretudo em relação às áreas 
de educação, saúde, trabalho 
e assistência social. 
• É possível trabalhar o tema 
em sala de aula, discutindo as 
especificidades da condição da 
criança e do adolescente e en-
fatizando a importância do di-
reito à educação. Se julgar ne-
cessário, retome as discussões 
feitas na abertura da unidade.

dos temas relacionados ao as-
sunto. Sugira que os alunos 
pesquisem jornais do início do 
século XX e criem uma repor-
tagem “de época”. 
• Para realizar a atividade se-
rão necessários materiais como 
papel sulfite, lápis de cor, tesou-
ra e régua. Oriente os alunos 
a apresentarem uma manche-

te, uma imagem com legenda 
e um breve texto narrando o 
acontecimento. A sala de au-
la poderá ser dividida em gru-
pos aos quais serão atribuídos 
um tema: trabalho rural e tra-
balho urbano, trabalho infantil, 
organização sindical e greves. 
A atividade auxiliará o trabalho 
de avaliação poderá verificar, 

de maneira mais ampla, quais 
desses conteúdos precisam ser 
mais bem desenvolvidos.
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 Reformas urbanas 
Outra transformação significativa ocorrida no início do século XX 

foi a remodelação de algumas cidades do Brasil. O processo mais 
impactante de reforma urbana foi o da então capital do país, Rio de 
Janeiro. Iniciado em 1902, buscava mostrar que a capital do Brasil 
havia alcançado o padrão de desenvolvimento europeu.

Centenas de cortiços, lojas e habitações populares foram demo-
lidos para a construção das novas avenidas, que passaram a contar com iluminação elétrica 
e novas linhas de bondes. Além disso, foram proibidos antigos costumes populares como a 
venda de animais (vacas, 
porcos, galinhas) nas ruas e 
a prática de urinar no espaço 
público. Os mais pobres foram 
desalojados de suas moradias 
nas regiões centrais e obriga-
dos a migrar para os morros 
que circundavam a cidade, 
onde construíram moradias 
precárias, formando assim as 
primeiras favelas.

Cortiço: conjunto de 
pequenas habitações 
formadas, às vezes, por 
um só cômodo e reunidas 
em um único espaço. Essas 
habitações davam para 
um pátio comum, com um 
banheiro coletivo e uma 
só cozinha para todos os 
moradores.

 A Revolta da Vacina
Ao mesmo tempo que ocorria a reforma urbana, o governo lançou uma campanha de saúde 

pública para erradicar as doenças que mais atingiam os moradores. Foram adotadas medidas 
sanitárias como o estímulo à caça aos ratos, a pulverização de veneno pela cidade para matar 
mosquitos transmissores de doença e a aprovação de uma lei que tornava obrigatória a vacinação. 
Quem recusasse a vacina deveria ser coagido por meio da força e ainda pagar uma multa.

Como a população não havia sido esclarecida sobre essas medidas, a notícia gerou grande 
polêmica. Inconformadas, muitas pessoas foram às ruas em protesto e entraram em confronto com 
a polícia. Os conflitos, que duraram dias, foram marcados por saques, formação de barricadas, 
tiroteios e até uma tentativa malsucedida de deposição do presidente Rodrigues Alves por oficiais 
do Exército. A Revolta da Vacina, como ficou conhecido o movimento, terminou com um saldo 
de 23 mortos e 900 pessoas presas. Entre estas, muitas acabaram deportadas para o Acre, onde 
foram submetidas a trabalhos forçados. As manifestações, contudo, levaram o governo a revogar 
a obrigatoriedade da vacinação.

  Construção da Avenida Central 
no Rio de Janeiro, 1904. AC
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p ar a s aber mais
A imprensa operária e a imprensa negra

Sob o governo da República oligárquica, o preconceito contra a população negra 
se fortaleceu e se espalhou pela sociedade. Na época, o governo criou leis que limita-
vam as expressões culturais dos negros. Em resposta ao preconceito e à discriminação, 
os afrodescendentes passaram a expressar suas ideias em jornais que ficaram conhe-
cidos como imprensa negra. 

Surgiram assim diversas publicações, muitas delas de curta duração, em várias 
cidades do Brasil. Esses periódicos valorizavam temas de interesse da comunidade negra, 
denunciavam o racismo e a violência e defendiam medidas de igualdade social. 

Por outro lado, um dos instrumentos que facilitaram a organização dos traba-
lhadores foi a imprensa operária. Apesar da repressão do governo, nessa época 
foram lançados vários jornais anarquistas, socialistas, comunistas e de associações 
operárias.

Esses jornais divulgavam ideias contrárias ao capitalismo e a favor da criação de uma 
sociedade mais justa e igualitária. Além disso, publicavam informações que poderiam 
contribuir para a organização dos trabalhadores.

Com poucos recursos, essas publicações em geral tinham vida curta. Uma exceção 
foi o jornal anarquista A Plebe, publicado em São Paulo entre 1917 e 1930.

  Primeira página 
do jornal Tribuna 
Negra, de setembro 
de 1935.AR
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Geral: 1
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2 e 3
• Específicas de História: 1 e 4

HABILIDADES
• EF09HI03
• EF09HI04
• EF09HI05
• EF09HI09

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

Para saber mais
• Para a condução da discus-
são sobre a imprensa neste 
período, sugerimos que sejam 
utilizados excertos de jornais 
da época. A abordagem visa 
aproximar o aluno de docu-
mentos históricos, auxiliando-
-os nas competências de leitu-
ra, análise e comparação. Para 
que os alunos não se percam 
em um universo tão amplo de 
pesquisas, sugira alguns temas 
relacionados aos negros que 
eles possam explorar: o mun-
do do trabalho, a vida cultural 
etc. Alguns jornais da chama-
da imprensa negra encon-
tram-se digitalizados e acessí-
veis por meio do projeto Im-
prensa Negra Paulista.

SUGESTÃO DE SITE

• Imprensa Negra Paulista 
– Periódicos de 1903 a 1963. 
Disponível em: <http://livro.
pro/ej9qoj>. Acesso em: 10 
out. 2018.
• O portal, mantido pela Uni-
versidade de São Paulo, reúne 
reproduções de jornais da cha-
mada Imprensa Negra, da pri-
meira metade do século XX. 
Nele é possível realizar pesqui-
sas por temas, palavras-chave 
e títulos dos jornais.

TEXTO DE APOIO

Para o professor e o aluno
A reforma urbana do 
Rio de Janeiro

Não há dúvida alguma 
que o embelezamento das 
cidades sobreleva as ques-
tões de higiene e de assis-
tência que elas também 
reclamam. É isto que se tem 

visto em toda a parte, prin-
cipalmente nas capitais de 
tiranos asiáticos, onde se er-
guem monumentos maravi-
lhosos de mármore e ouro, 
de ônix e porcelana, de ouro 
e jaspe, em cidades que não 
têm água nem esgotos e o 
grosso da população habita 
choupanas miseráveis.

[...]

Buenos Aires que não nos 
deixa dormir, tendo lá cousa 
semelhante, tratou de aca-
bar com tão pitorescas ex-
crescências. Que fez? Cons-
truiu pistas ou arenas de 
jogos atléticos? Não: cons-
truiu casas [...] Está se vendo 
por aí que os nossos vizinhos 
não têm o espírito olímpico; 
mas, uma alma cheia de bai-
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 Reformas urbanas 
Outra transformação significativa ocorrida no início do século XX 

foi a remodelação de algumas cidades do Brasil. O processo mais 
impactante de reforma urbana foi o da então capital do país, Rio de 
Janeiro. Iniciado em 1902, buscava mostrar que a capital do Brasil 
havia alcançado o padrão de desenvolvimento europeu.

Centenas de cortiços, lojas e habitações populares foram demo-
lidos para a construção das novas avenidas, que passaram a contar com iluminação elétrica 
e novas linhas de bondes. Além disso, foram proibidos antigos costumes populares como a 
venda de animais (vacas, 
porcos, galinhas) nas ruas e 
a prática de urinar no espaço 
público. Os mais pobres foram 
desalojados de suas moradias 
nas regiões centrais e obriga-
dos a migrar para os morros 
que circundavam a cidade, 
onde construíram moradias 
precárias, formando assim as 
primeiras favelas.

Cortiço: conjunto de 
pequenas habitações 
formadas, às vezes, por 
um só cômodo e reunidas 
em um único espaço. Essas 
habitações davam para 
um pátio comum, com um 
banheiro coletivo e uma 
só cozinha para todos os 
moradores.

 A Revolta da Vacina
Ao mesmo tempo que ocorria a reforma urbana, o governo lançou uma campanha de saúde 

pública para erradicar as doenças que mais atingiam os moradores. Foram adotadas medidas 
sanitárias como o estímulo à caça aos ratos, a pulverização de veneno pela cidade para matar 
mosquitos transmissores de doença e a aprovação de uma lei que tornava obrigatória a vacinação. 
Quem recusasse a vacina deveria ser coagido por meio da força e ainda pagar uma multa.

Como a população não havia sido esclarecida sobre essas medidas, a notícia gerou grande 
polêmica. Inconformadas, muitas pessoas foram às ruas em protesto e entraram em confronto com 
a polícia. Os conflitos, que duraram dias, foram marcados por saques, formação de barricadas, 
tiroteios e até uma tentativa malsucedida de deposição do presidente Rodrigues Alves por oficiais 
do Exército. A Revolta da Vacina, como ficou conhecido o movimento, terminou com um saldo 
de 23 mortos e 900 pessoas presas. Entre estas, muitas acabaram deportadas para o Acre, onde 
foram submetidas a trabalhos forçados. As manifestações, contudo, levaram o governo a revogar 
a obrigatoriedade da vacinação.

  Construção da Avenida Central 
no Rio de Janeiro, 1904. AC

ER
VO

 IC
ON

OG
RA

PH
IA

45

D2-2056-HIST-F2_V9-U01-LA-G20.indd   45 11/21/18   9:01 AM

p ar a s aber mais
A imprensa operária e a imprensa negra

Sob o governo da República oligárquica, o preconceito contra a população negra 
se fortaleceu e se espalhou pela sociedade. Na época, o governo criou leis que limita-
vam as expressões culturais dos negros. Em resposta ao preconceito e à discriminação, 
os afrodescendentes passaram a expressar suas ideias em jornais que ficaram conhe-
cidos como imprensa negra. 

Surgiram assim diversas publicações, muitas delas de curta duração, em várias 
cidades do Brasil. Esses periódicos valorizavam temas de interesse da comunidade negra, 
denunciavam o racismo e a violência e defendiam medidas de igualdade social. 

Por outro lado, um dos instrumentos que facilitaram a organização dos traba-
lhadores foi a imprensa operária. Apesar da repressão do governo, nessa época 
foram lançados vários jornais anarquistas, socialistas, comunistas e de associações 
operárias.

Esses jornais divulgavam ideias contrárias ao capitalismo e a favor da criação de uma 
sociedade mais justa e igualitária. Além disso, publicavam informações que poderiam 
contribuir para a organização dos trabalhadores.

Com poucos recursos, essas publicações em geral tinham vida curta. Uma exceção 
foi o jornal anarquista A Plebe, publicado em São Paulo entre 1917 e 1930.

  Primeira página 
do jornal Tribuna 
Negra, de setembro 
de 1935.AR
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TEXTO DE APOIO

Para o professor e o aluno
A Revolta da Vacina
• Para dar uma noção aos 
alunos do tamanho da resis-
tência da população à obriga-
toriedade da vacinação, apre-
sente esse trecho do texto do 
historiador Nicolau Sevcenko.

[...] Do ponto de vista das 
autoridades, as pessoas se 
revoltaram porque na sua 
ignorância tinham medo e 
desconheciam o processo 
de imunização pelas vaci-
nas.[...] Como a polícia não 
dava conta de submeter 
os revoltosos, aos quais os 
grupos cada vez maiores da 
população, aterrorizados 
pelos sistema draconiano 
da tripla reforma, iam ade-
rindo de forma crescente, 
foi convocada a Guarda 
Nacional. [...] Foram então 
acionados os bombeiros, e 
a situação permanecia in-
controlável. O presidente 
Rodrigues Alves assumiu 
o comando da repressão, 
pondo em ação tropas do 
exército. [...] Foram então 
convocadas tropas da ma-
rinha, igualmente sem re-
sultado [...].

SEVCENKO, Nicolau. História da 
vida privada no Brasil 3. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1998. p. 24.

xas e subalternas preocupa-
ções burguesas. [...]
BARRETO, Lima. Leitura de Jornais. Apud 

MOURA, Gabriele Rodrigues e outros. 
A reforma urbana do Rio de Janeiro nas 
crônicas de João do Rio e Lima Barreto. 

Revista Historiador, Porto Alegre, 
n. 5, p. 64-65, dez. 2012. Disponível 
em: <http://www.historialivre.com/

revistahistoriador/cinco/4gabriele.pdf>. 
Acesso em: 6 nov. 2018.
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 A Coluna Prestes 
Os rebeldes que se retiraram de São Paulo em 1924 marcharam para o Paraná, onde se 

reuniram a outro grupo de “tenentes”, comandados pelo capitão Luís Carlos Prestes, que havia 
se rebelado no Rio Grande do Sul.  Esse encontro deu origem à Coluna Prestes.

Entre 1924 e 1927, os rebeldes da Coluna Prestes percorreram mais de 25 mil quilômetros e 
travaram diversos combates contra as forças governistas. Não tendo obtido o apoio popular que 
buscava, o grupo se retirou para a Bolívia em 1927.

Apesar de não ter alcançado resultados práticos, a luta dos tenentes e da Coluna Prestes 
demonstrou a existência de uma profunda crise na República brasileira. A vontade de mudanças 
e as críticas contra a corrupção e as fraudes aumentavam. Essas críticas se somariam a outros 
problemas que contribuiriam de forma decisiva para o fim da República oligárquica em 1930.

   Combatentes da 
Coluna Prestes 
reunidos no Rio 
Grande do Sul, 
em 1927.

   Capa do catálogo 
da exposição da 
Semana de Arte 
Moderna, de Di 
Cavalcanti, 1922. 
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  A Semana de Arte Moderna
As mudanças ocorridas nos anos finais do século XIX e iniciais 

do século XX também se refletiram na produção cultural do Brasil. 
Na década de 1920, artistas e intelectuais brasileiros passaram a 
propor novas maneiras de pensar e de se expressar. Influenciados pelo 
movimento modernista que se afirmava na Europa, esses artistas e 
intelectuais rejeitavam formas de expressão que consideravam enve-
lhecidas e ultrapassadas.

O movimento mais conhecido de questionamento e renovação 
cultural do período foi a Semana de Arte Moderna de 1922, reali-
zada em São Paulo. (Sobre o tema, veja a seção Olho vivo a seguir.).
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 Os militares protestam
A partir das primeiras décadas do século XX, sinais de insatisfação em relação à República 

oligárquica começaram a se manifestar nas Forças Armadas, especialmente entre os militares 
de baixa patente. Em 1910, por exemplo, cerca de 2,3 mil marinheiros se rebelaram contra as 
péssimas condições de trabalho a que eram submetidos e exigiam o fim dos castigos físicos nos 
navios da Marinha. Esse evento, organizado no Rio de Janeiro sob a liderança de João Cândido, 
ficou conhecido como Revolta da Chibata. Ele levou esse nome pois era comum que os oficiais 
da Marinha punissem os marinheiros açoitando-os com golpes de chibata, um tipo de chicote. 
Como os marinheiros eram em sua maioria negros, isso demonstrava a permanência de uma 
punição típica do período escravagista.

Tenente: termo 
que designa 
um posto na 
hierarquia militar 
e também o 
ocupante desse 
posto. 

Alguns anos depois, no começo da década de 1920, teve início um movi-
mento de militares que exigia profundas mudanças na política brasileira, como 
o voto secreto, o fim das fraudes nas eleições, a adoção de medidas para 
impedir o controle da vida política pelas oligarquias e a expansão do sistema 
de ensino. Formado principalmente por jovens oficiais das Forças Armadas – 
os tenentes –, esse movimento ficou conhecido como tenentismo e suas 
lideranças promoveram algumas revoltas.

A primeira delas irrompeu no forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, em julho de 1922 e 
ficou conhecida como Os 18 do Forte. Dois anos depois, eclodiu uma nova revolta, dessa vez em 
São Paulo. Os rebeldes chegaram a ocupar a capital paulista, mas foram obrigados pelas tropas 
do governo a abandoná-la. Assim, tanto a primeira quanto a segunda revolta fracassaram.

   Marinheiros revoltosos do navio Minas Gerais promovem a Revolta da Chibata. Ao centro, o líder João 
Cândido ao lado de um jornalista. Rio de Janeiro, novembro de 1910.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Geral: 1
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2 e 3
• Específicas de História: 1, 2, 
4 e 5

HABILIDADES
• EF09HI01 
• EF09HI03
• EF09HI04
• EF09HI09

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Questione os alunos sobre 
o uso da chibata contra traba-
lhadores, perguntando a quais 
eventos esse procedimento se 
assemelha. Espera-se que eles 
percebam as semelhanças en-
tre os castigos sofridos pe-
los marinheiros e aqueles que 
eram aplicados aos negros es-
cravizados antes da abolição 
da escravidão no Brasil. Apro-
veite para comentar que mui-
tos desses marinheiros eram 
negros, incluindo João Cân-
dido, como é possível ver na 
foto da página. Tal aborda-
gem permite expor as intrín-
secas relações entre a Revolta 
da Chibata e as permanências 
históricas da escravidão no 
Brasil republicano.
• Caberá também debater a 
Revolta da Chibata à luz da le-
gislação trabalhista atual. Po-
de-se organizar um esquema 
na lousa, por exemplo, levan-
tando as exigências feitas pelos 
marinheiros em comparação 
aos direitos adquiridos com a 
CLT. A questão do direito à gre-
ve e das negociações entre tra-
balhadores e patrões também 
poderá ser assinalada.

SUGESTÃO DE SITE

Para o aluno e o professor
• Núcleo de Ação Educativa 
do Arquivo Público do Esta-
do de São Paulo. Disponível 
em: <http://livro.pro/swtnxs>. 
Acesso em: 6 nov. 2018.

O site traça um panorama 
bastante completo sobre a Re-

volta da Chibata, com as mo-
tivações, os desdobramentos 
do evento e o papel de João 
Cândido. Há também diversas 
sugestões de atividades peda-
gógicas que podem ser im-
plementadas em paralelo aos 
estudos feitos em sala de aula.
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 A Coluna Prestes 
Os rebeldes que se retiraram de São Paulo em 1924 marcharam para o Paraná, onde se 

reuniram a outro grupo de “tenentes”, comandados pelo capitão Luís Carlos Prestes, que havia 
se rebelado no Rio Grande do Sul.  Esse encontro deu origem à Coluna Prestes.

Entre 1924 e 1927, os rebeldes da Coluna Prestes percorreram mais de 25 mil quilômetros e 
travaram diversos combates contra as forças governistas. Não tendo obtido o apoio popular que 
buscava, o grupo se retirou para a Bolívia em 1927.

Apesar de não ter alcançado resultados práticos, a luta dos tenentes e da Coluna Prestes 
demonstrou a existência de uma profunda crise na República brasileira. A vontade de mudanças 
e as críticas contra a corrupção e as fraudes aumentavam. Essas críticas se somariam a outros 
problemas que contribuiriam de forma decisiva para o fim da República oligárquica em 1930.

   Combatentes da 
Coluna Prestes 
reunidos no Rio 
Grande do Sul, 
em 1927.

   Capa do catálogo 
da exposição da 
Semana de Arte 
Moderna, de Di 
Cavalcanti, 1922. 
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  A Semana de Arte Moderna
As mudanças ocorridas nos anos finais do século XIX e iniciais 

do século XX também se refletiram na produção cultural do Brasil. 
Na década de 1920, artistas e intelectuais brasileiros passaram a 
propor novas maneiras de pensar e de se expressar. Influenciados pelo 
movimento modernista que se afirmava na Europa, esses artistas e 
intelectuais rejeitavam formas de expressão que consideravam enve-
lhecidas e ultrapassadas.

O movimento mais conhecido de questionamento e renovação 
cultural do período foi a Semana de Arte Moderna de 1922, reali-
zada em São Paulo. (Sobre o tema, veja a seção Olho vivo a seguir.).
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 Os militares protestam
A partir das primeiras décadas do século XX, sinais de insatisfação em relação à República 

oligárquica começaram a se manifestar nas Forças Armadas, especialmente entre os militares 
de baixa patente. Em 1910, por exemplo, cerca de 2,3 mil marinheiros se rebelaram contra as 
péssimas condições de trabalho a que eram submetidos e exigiam o fim dos castigos físicos nos 
navios da Marinha. Esse evento, organizado no Rio de Janeiro sob a liderança de João Cândido, 
ficou conhecido como Revolta da Chibata. Ele levou esse nome pois era comum que os oficiais 
da Marinha punissem os marinheiros açoitando-os com golpes de chibata, um tipo de chicote. 
Como os marinheiros eram em sua maioria negros, isso demonstrava a permanência de uma 
punição típica do período escravagista.

Tenente: termo 
que designa 
um posto na 
hierarquia militar 
e também o 
ocupante desse 
posto. 

Alguns anos depois, no começo da década de 1920, teve início um movi-
mento de militares que exigia profundas mudanças na política brasileira, como 
o voto secreto, o fim das fraudes nas eleições, a adoção de medidas para 
impedir o controle da vida política pelas oligarquias e a expansão do sistema 
de ensino. Formado principalmente por jovens oficiais das Forças Armadas – 
os tenentes –, esse movimento ficou conhecido como tenentismo e suas 
lideranças promoveram algumas revoltas.

A primeira delas irrompeu no forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, em julho de 1922 e 
ficou conhecida como Os 18 do Forte. Dois anos depois, eclodiu uma nova revolta, dessa vez em 
São Paulo. Os rebeldes chegaram a ocupar a capital paulista, mas foram obrigados pelas tropas 
do governo a abandoná-la. Assim, tanto a primeira quanto a segunda revolta fracassaram.

   Marinheiros revoltosos do navio Minas Gerais promovem a Revolta da Chibata. Ao centro, o líder João 
Cândido ao lado de um jornalista. Rio de Janeiro, novembro de 1910.
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Organizar uma exposição de 
arte moderna
• Em colaboração com o pro-
fessor de Arte, organize uma 
versão da Semana de Arte Mo-
derna com os alunos. Peça que 
eles pesquisem sobre os artis-
tas do movimento, destacando 
aspectos das suas obras. 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Discuta com os alunos os 
aspectos político-militares da 
Coluna Prestes. Cabe orientá-
-los a respeito da permanência 
desse tipo de evento ao longo 
de toda a história do Brasil re-
publicano. É possível discutir, 
ainda, a imagem heroica do 
grupo em contraposição com 
documentação mais recente, 
que aponta para a pouca acei-
tação do movimento nas cida-
des por onde passou.

SUGESTÃO DE LIVRO

Para o professor
• BRUM, Eliane. Coluna Pres-
tes: O avesso da lenda. Porto 
Alegre: Artes & Ofícios, 1994.

Setenta anos após os even-
tos, a autora levantou relatos 
da população que vivia nos 
povoados e cidades por onde 
as tropas da Coluna passaram. 
Eliane Brum explora as contro-
vérsias do movimento.

SUGESTÃO DE VÍDEO

Para o professor
• Noventa anos da Sema-
na de Arte Moderna. Pro-
dução: TV Brasil. 2012. Ví-
deo (26min6s). Disponível em: 
<http://livro.pro/7hmh26>. 
Acesso em: 13 nov. 2018.

No aniversário de 90 anos 
da Semana de Arte Moder-
na, o programa De lá pra cá, 
da TV Brasil, fez um episódio 
dedicado ao acontecimento e 
apresentou entrevista com a 
socióloga, historiadora e pro-
fessora, Maria Alice Rezende, 
o poeta Ferreira Gullar, o pro-
fessor de Filosofia, Eduardo 
Jardim e o professor de Litera-
tura Fred Coelho.

• Após a pesquisa, convide-os 
a produzir uma obra autoral 
baseada no que aprenderam 
sobre os modernistas. 
• Convém lembrar que essas 
produções podem ser de artes 
visuais, mas também de músi-
ca, literatura, vídeo etc. 
• A atividade também poderá 
ser conduzida de modo a incluir 

estudantes portadores de defi-
ciência visual, a partir da cria-
ção de obras tridimensionais e 
mesmo da escrita em braile.
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Na época, a Semana provocou escândalo e foi muito atacada pelos críticos e pelas elites, 
acostumados às formas de representação já consagradas. 

A tela reproduzida abaixo foi pintada por Tarsila do Amaral (1886-1973), artista que não 
participou da Semana, mas cuja obra expressa bem os ideais que animaram o movimento moder-
nista brasileiro nos anos 1920. Tarsila soube como ninguém aliar a estética modernista a aspectos 
da cultura popular brasileira. Com isso, criou uma linguagem artística própria e contribuiu para 
revolucionar a pintura no Brasil.

   São Paulo, óleo sobre tela, de Tarsila do 
Amaral, 1925.

Fontes: AMARAL, Aracy. Tarsila: sua obra e 
seu tempo. São Paulo: Edusp/Editora 34, 2003; 
CHIOVATTO, Mila Milene; AIDAR, Gabriela. Material 
de apoio à prática pedagógica: século X, Tarsila do 
Amaral e Lasar Segall. São Paulo: Pinacoteca do 
Estado, 2010; INSTITUTO Itaú Cultural (Ed.). Praça 
Ramos, Viaduto do Chá, Praça do Patriarca. São 
Paulo: ICI, 1994. 

7    Atrás do viaduto, os prédios são 
representados em forma de retângulos.

8    As formas geométricas são características 
de uma das correntes do modernismo. A 
representação dos objetos é simplificada: o 
que vale são as formas e linhas essenciais. 
Veja como o desenho da árvore é 
esquemático: a copa é representada por 
um círculo verde e o tronco é quase um 
cilindro marrom.

9    Essa figura geométrica azulada dá uma 
ideia de montanha. É o penúltimo plano da 
tela, antes do céu em azul mais claro. 

10    Ao contrário dos dias de hoje, era 
permitido afixar painéis de publicidade 
nos edifícios de São Paulo. Atenta a essa 
forma de comunicação urbana, Tarsila 
representou um painel publicitário, mas, 
em vez de um anúncio, pintou apenas 
números. 

11    A bomba de gasolina e o poste de 
eletricidade são referências à vida 
moderna.
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olho vivo

 Escândalo em São Paulo

A Semana de Arte Moderna reuniu representantes das artes visuais, músicos, 
escritores e intelectuais no Teatro Municipal de São Paulo entre 13 e 17 de fevereiro 
de 1922. O principal objetivo do evento era propor novas formas de expressão artís-
tica e cultural. Em outras palavras, seus membros queriam romper com os antigos 
conceitos do século XIX, que ditavam a produção artística no Brasil, para criar 
uma arte essencialmente brasileira e, ao mesmo tempo, afinada com o movimento 
modernista europeu. 

1    O Vale do Anhangabaú ocupa a área central 
da tela. Em meio às linhas horizontais, as 
curvas que delineiam o jardim dão a sensação 
da profundidade do vale em relação ao 
restante da cena. 

2    Em azul, o riacho do Anhangabaú. Na língua 
tupi, Anhangabaú significa “rio” ou “água 
do mau espírito”. Em 1906, o riacho foi 
canalizado e deixou de ser visto, embora corra 
subterraneamente. Já não era possível ver o 
riacho em 1925, quando Tarsila pintou esta tela.

3    A sensação de profundidade da pintura é 
criada pela sucessão de planos e por uma sutil 
utilização de cores. Por exemplo, o verde-
-escuro dá a ilusão de profundidade do vale. 
Em primeiro plano, vemos a árvore, a bomba 
de gasolina, o poste de luz, o piso amarelo e 
canteiros verdes. Em seguida, vem o Vale do 
Anhangabaú e, sobre ele, o Viaduto do Chá, 
sustentado por duas estruturas metálicas 
pretas. A distribuição das cores também 
contribui para a sensação de profundidade.

4    Nesta tela, Tarsila usa cores chapadas: 
amarelo-claro, azul, verde, laranja, salmão. 
Quase não há gradação de tom ou ideia de 
volume.

5    Algumas linhas verticais (tronco da árvore, 
bomba, poste) se contrapõem às faixas 
horizontais da pintura (o piso amarelo-claro, o 
rio azul e o gramado verde-escuro ao fundo).

6    Os primeiros bondes elétricos começaram a 
circular pelo Viaduto do Chá em 1902. Nessa 
época, São Paulo começou a trocar os bondes 
puxados por burros por equipamentos mais 
modernos, como o que a artista retratou. 
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1, 2 e 3
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3, 5, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 2, 
3 e 6

HABILIDADES
• EF09HI01
• EF09HI02
• EF09HI05

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

Olho vivo
• Converse com os alunos so-
bre a questão da nacionalida-
de na obra de Tarsila do Ama-
ral. Discuta a obra enfatizan-
do o diálogo com o ambiente 
urbano da São Paulo da déca-
da de 1920, mostrando como 
o uso de cores remetia a uma 
originalidade brasileira, em 
oposição às pinturas do aca-
demicismo do período, que 
dialogavam com procedimen-
tos artísticos europeus do iní-
cio do século XIX.

SUGESTÃO DE SITE

• Tarsila do Amaral – Site 
oficial. Disponível em: <http://
livro.pro/spa2ee>. Acesso em: 
13 nov. 2018.

No site oficial de Tarsila do 
Amaral é possível conhecer 
um pouco mais sobre sua vida 
e suas obras. Pode ser uma 
ótima oportunidade para co-
nhecer outras obras da artista.

SUGESTÃO DE LIVRO

Para o aluno
• ANDRADE, Mario de. Ma-
cunaíma: o herói sem nenhum 
caráter. São Paulo: FTD, 2016.

Nesta obra clássica, Mário 
de Andrade, escritor modernis-
ta que participou da Semana 
de Arte Moderna, recria mitos 
indígenas, cantigas populares e 
diversos rituais afro-brasileiros. 
Esta edição possui notas e glos-
sário que ajudam o jovem leitor 
a explorar a obra.

TEXTO DE APOIO

Para o professor e o aluno
• Leia a seguir um trecho do 
manifesto que apresenta os 
pressupostos do movimen-
to modernista. Inspirados nos 
indígenas antropófagos, que 
acreditavam obter a força do 

inimigo se o comessem, os 
modernistas propunham de-
glutir a cultura estrangeira fa-
zendo uma “digestão crítica” 
de seus elementos.
• Este é um documento mui-
to rico, pois condensa muitas 
ideias defendidas por muitos 
dos artistas modernistas. Por-

tanto, se achar conveniente, 
faça uma leitura coletiva com 
os alunos, pedindo que levan-
tem questionamentos e exter-
nem as dúvidas que surgirem. 

Manifesto antropófago
Só a ANTROPOFAGIA nos 

une. Socialmente. Economi-
camente. Filosofi camente. 

48

D2-HIS-F2-2056-V9-U01-MP-G20.indd   48 11/22/18   1:31 PM



Na época, a Semana provocou escândalo e foi muito atacada pelos críticos e pelas elites, 
acostumados às formas de representação já consagradas. 

A tela reproduzida abaixo foi pintada por Tarsila do Amaral (1886-1973), artista que não 
participou da Semana, mas cuja obra expressa bem os ideais que animaram o movimento moder-
nista brasileiro nos anos 1920. Tarsila soube como ninguém aliar a estética modernista a aspectos 
da cultura popular brasileira. Com isso, criou uma linguagem artística própria e contribuiu para 
revolucionar a pintura no Brasil.

   São Paulo, óleo sobre tela, de Tarsila do 
Amaral, 1925.

Fontes: AMARAL, Aracy. Tarsila: sua obra e 
seu tempo. São Paulo: Edusp/Editora 34, 2003; 
CHIOVATTO, Mila Milene; AIDAR, Gabriela. Material 
de apoio à prática pedagógica: século X, Tarsila do 
Amaral e Lasar Segall. São Paulo: Pinacoteca do 
Estado, 2010; INSTITUTO Itaú Cultural (Ed.). Praça 
Ramos, Viaduto do Chá, Praça do Patriarca. São 
Paulo: ICI, 1994. 

7    Atrás do viaduto, os prédios são 
representados em forma de retângulos.

8    As formas geométricas são características 
de uma das correntes do modernismo. A 
representação dos objetos é simplificada: o 
que vale são as formas e linhas essenciais. 
Veja como o desenho da árvore é 
esquemático: a copa é representada por 
um círculo verde e o tronco é quase um 
cilindro marrom.

9    Essa figura geométrica azulada dá uma 
ideia de montanha. É o penúltimo plano da 
tela, antes do céu em azul mais claro. 

10    Ao contrário dos dias de hoje, era 
permitido afixar painéis de publicidade 
nos edifícios de São Paulo. Atenta a essa 
forma de comunicação urbana, Tarsila 
representou um painel publicitário, mas, 
em vez de um anúncio, pintou apenas 
números. 

11    A bomba de gasolina e o poste de 
eletricidade são referências à vida 
moderna.
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olho vivo

 Escândalo em São Paulo

A Semana de Arte Moderna reuniu representantes das artes visuais, músicos, 
escritores e intelectuais no Teatro Municipal de São Paulo entre 13 e 17 de fevereiro 
de 1922. O principal objetivo do evento era propor novas formas de expressão artís-
tica e cultural. Em outras palavras, seus membros queriam romper com os antigos 
conceitos do século XIX, que ditavam a produção artística no Brasil, para criar 
uma arte essencialmente brasileira e, ao mesmo tempo, afinada com o movimento 
modernista europeu. 

1    O Vale do Anhangabaú ocupa a área central 
da tela. Em meio às linhas horizontais, as 
curvas que delineiam o jardim dão a sensação 
da profundidade do vale em relação ao 
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do mau espírito”. Em 1906, o riacho foi 
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riacho em 1925, quando Tarsila pintou esta tela.

3    A sensação de profundidade da pintura é 
criada pela sucessão de planos e por uma sutil 
utilização de cores. Por exemplo, o verde-
-escuro dá a ilusão de profundidade do vale. 
Em primeiro plano, vemos a árvore, a bomba 
de gasolina, o poste de luz, o piso amarelo e 
canteiros verdes. Em seguida, vem o Vale do 
Anhangabaú e, sobre ele, o Viaduto do Chá, 
sustentado por duas estruturas metálicas 
pretas. A distribuição das cores também 
contribui para a sensação de profundidade.

4    Nesta tela, Tarsila usa cores chapadas: 
amarelo-claro, azul, verde, laranja, salmão. 
Quase não há gradação de tom ou ideia de 
volume.

5    Algumas linhas verticais (tronco da árvore, 
bomba, poste) se contrapõem às faixas 
horizontais da pintura (o piso amarelo-claro, o 
rio azul e o gramado verde-escuro ao fundo).

6    Os primeiros bondes elétricos começaram a 
circular pelo Viaduto do Chá em 1902. Nessa 
época, São Paulo começou a trocar os bondes 
puxados por burros por equipamentos mais 
modernos, como o que a artista retratou. 
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• A análise da obra de Tarsi-
la do Amaral poderá ser con-
duzida tendo em vista a inclu-
são de alunos com deficiên-
cia visual. Para tanto, o pro-
fessor poderá descrever e de-
talhar a obra, indicando suas 
dimensões, formas, cores e 
conteúdo. Cores como o ver-
de podem ser descritas a partir 
de associações ao toque, por 
exemplo, remetendo-se à gra-
ma e às árvores que o aluno 
já tenha tocado. Da mesma 
maneira, os edifícios e o bon-
de podem ser descritos a partir 
das experiências e associações 
conhecidas pelos alunos. Des-
se modo, é importante perce-
ber que ainda que determina-
das compreensões sejam uma 
aproximação, as experiências 
poderão ser utilizadas para a 
inclusão desses alunos.

SUGESTÃO DE ARTIGO

Para o professor
• KOHLER, Andressa Dias; 
FOERSTE, Gerda Margit 
Schütz. As imagens na visão 
do cego: experiências de quem 
vê com o corpo. Pró-Discente: 
Caderno de Produções Acadê-
mico-Científicas do Programa 
de Pós-Graduação em Educa-
ção, Vitória, v. 20, n. 2, p. 49-
61, jul./dez. 2014. Disponível 
em: <http://livro.pro/no5839>. 
Acesso em: 13 nov. 2018.

No artigo, as pesquisadoras 
refletem sobre a relação de pes-
soas com deficiência visual com 
as imagens e as possibilidades 
de leitura de imagem a partir 
dos sentidos remanescentes.

Única lei do mundo. Expres-
são mascarada de todos os 
individualismos, de todos os 
coletivismos. De todas as re-
ligiões. De todos os tratados 
de paz. Tupi, or not tupi that is 
the question. Contra todas as 
catequeses. [...] Só me inte-
ressa o que não é meu. Lei 

do homem. Lei do antropó-
fago. [...]

Contra o mundo reversí-
vel e as ideias objetivadas. 
Cadaverizadas. O stop do 
pensamento que é dinâmi-
co. O indivíduo vítima do 
sistema. Fonte das injusti-
ças clássicas. Das injusti-

ças românticas. E o esque-
cimento das conquistas 
interiores.

ANDRADE, Oswald. Manifesto antro-
pófago. Revista de Antropofagia, 

ano 1, n. 1, maio 1928. Disponível 
em: <http://www.ufrgs.br/cdrom/

oandrade/oandrade.pdf>. Acesso em: 
6 nov. 2018.
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enquanto isso...

 O nascimento do cinema

Na época em que o Brasil vivia seus primeiros anos de República, surgia 
na Europa uma grande novidade: o cinema. 

Em 1895, os irmãos Lu mière exibiram em Paris, capital da França, um filme que registrava 
o movimento de um trem. O registro cinematográfico durava apenas alguns minutos, mas foi 
suficiente para causar um grande alvoroço na plateia, assustada com o avanço da locomotiva. 

A sensação de realidade impressionou e confundiu a todos. A partir de então, o invento 
passou por sucessivos aperfeiçoamentos, o que tornou possível a produção e a divulgação de 
filmes em toda parte. 

A novidade logo se popularizou, tanto na Europa quanto na América, especialmente nos 
Estados Unidos. Também chegou ao Rio de Janeiro e, depois, a outros centros urbanos. 

Nascia assim a chamada Sétima Arte, e com ela a poderosa e lucrativa indústria 
cinematográfica.

No Brasil, a primeira exibição de um filme foi realizada em 1896, no Rio de Janeiro, em 
uma sala na Rua do Ouvidor, um reduto das novidades urbanas no país. Foram exibidos oito 
filmes dos irmãos Lumière, com um minuto de duração cada um deles.

A primeira sala permanente de cinema, chamada cinematógrapho Rio Branco, foi inaugu-
rada em 1897 e ficava também na Rua do Ouvidor.

Ouça no Material 
Digital Audiovisual o 
podcast Chiquinha 
Gonzaga.

  Sala de cinema Cinematógrapho Rio 
Branco. Rio de Janeiro, em 1907.

  Cena do filme Saída da fábrica Lumière, de 1895. Esse 
filme mudo documentário, dirigido e produzido pelos irmãos 
Lumière, pode ser o primeiro filme da história do cinema.

WORLD HISTORY ARCHIVE/ALAMY/FOTOARENAACERVO ICONOGRAPHIA
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  Política indigenista
Com a proclamação da República, o governo brasileiro pôs em prática uma política indigenista 

até então inédita no país: os indígenas passaram a ter o direito de viver segundo suas tradições. O 
governo republicano proibiu a tentativa de tirar os indígenas de suas aldeias para que fossem viver 
em aldeamentos construídos pelas autoridades, assim como coibiu a promoção do desmembra-
mento das famílias indígenas. Com a separação entre Estado e Igreja, instituída pela Constituição 
de 1891, o Estado parou também de intervir na política de catequização dos indígenas. 

Embora a política da época garantisse aos indígenas o direito às terras que ocupavam, na 
prática, isso nem sempre se efetivou. Nos primeiros tempos da República, o governo chegou a 
ceder e a vender terras indígenas para os imigrantes. Quando estes chegavam para ocupar os lotes, 
enfrentavam a resistência dos indígenas 
que ali viviam. Os confrontos tornaram-
-se constantes. Em Santa Catarina e no 
Paraná, por exemplo, era comum que 
imigrantes recém-chegados ao país 
contratassem pessoas (conhecidas como 
bugreiros ou caçadores de bugres) para 
desalojar o povo Xoclengue de suas 
terras. Situações semelhantes ocorre-
ram em Minas Gerais e Espírito Santo, 
envolvendo os chamados Botocudos e, 
em São Paulo, com os Caingangues, 
que tentavam impedir a tomada de suas 
terras para a construção de uma linha 
ferroviária.

O governo brasileiro chegou a criar, 
em 1910, o Serviço de Proteção ao Índio 
(SPI), órgão encarregado de cuidar 
das questões indígenas no país. Sem 
recursos financeiros e profissionais capa-
citados, o SPI enfrentou dificuldades em 
deter invasões de terras e combater a 
exploração do trabalho indígena. Ainda 
assim, o SPI existiu até 1967.

   Indígenas capturados por 
bugreiros em Santa Catarina, 
c. 1905.

  Tropa de bugreiros (caçadores de indígenas). Fotografia do 
início do século XX.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1 e 3
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3 e 5
• Específicas de História: 1, 2, 
5, 6 e 7

HABILIDADES
• EF09HI01
• EF09HI05
• EF09HI07

ce os direitos originários 
sobre as terras tradicional-
mente ocupadas por índios.

PONTES, Nádia. ”O Estado é nosso 
inimigo”: a luta dos índios no 

Brasil. Carta Capital, 5 maio 2017. 
Disponível em: <https://www.

cartacapital.com.br/sociedade/
estado-e-nosso-inimigo-a-luta-dos-

indios-no-brasil>. 
Acesso em: 6 nov. 2018.

TEXTO DE APOIO

Para o professor
• Inaldo Gamela, um dos lí-
deres indígenas do povo Ga-
mela, mostra com crueza co-
mo as políticas do Estado para 
os indígenas muitas vezes se 
efetivam. 

O Estado é nosso inimigo
No dia do ataque, do-

mingo 30 [de abril de 2017], 
os indígenas faziam por 
conta própria a retoma-
da de uma porção de terra 
que, segundo defendem, é 
tradicionalmente ocupada 
pelos gamelas, mas está 
nas mãos de pecuaristas. 
A etnia, dada como extinta 
na década de 1940, quer re-
cuperar sua história.

“Achamos uma certidão 
que mostra que nossas ter-
ras foram ‘doadas’ pela Co-
roa em 1769”, conta Inaldo. 
“Encontramos o registro de 
um processo dos indígenas 
contra fazendeiros em 1822 
e uma venda das terras 
fraudada no cartório”, adi-
ciona o líder.

O histórico de fraudes, 
corrupção e grilagem qua-
se calou para sempre os 
gamelas. Em 2014, as lide-
ranças iniciaram o proces-
so para o reconhecimento 
de suas terras tradicionais 
junto à Funai (Fundação 
Nacional do Índio), que não 
progrediu desde então.

“Vemos um Estado an-
ti-indígena, apesar de ter 
uma Constituição que 
garanta nossos direitos”, 
menciona o capítulo 8 da 
Constituição, que reconhe-
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enquanto isso...

 O nascimento do cinema
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o movimento de um trem. O registro cinematográfico durava apenas alguns minutos, mas foi 
suficiente para causar um grande alvoroço na plateia, assustada com o avanço da locomotiva. 

A sensação de realidade impressionou e confundiu a todos. A partir de então, o invento 
passou por sucessivos aperfeiçoamentos, o que tornou possível a produção e a divulgação de 
filmes em toda parte. 

A novidade logo se popularizou, tanto na Europa quanto na América, especialmente nos 
Estados Unidos. Também chegou ao Rio de Janeiro e, depois, a outros centros urbanos. 

Nascia assim a chamada Sétima Arte, e com ela a poderosa e lucrativa indústria 
cinematográfica.

No Brasil, a primeira exibição de um filme foi realizada em 1896, no Rio de Janeiro, em 
uma sala na Rua do Ouvidor, um reduto das novidades urbanas no país. Foram exibidos oito 
filmes dos irmãos Lumière, com um minuto de duração cada um deles.
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Ouça no Material 
Digital Audiovisual o 
podcast Chiquinha 
Gonzaga.

  Sala de cinema Cinematógrapho Rio 
Branco. Rio de Janeiro, em 1907.

  Cena do filme Saída da fábrica Lumière, de 1895. Esse 
filme mudo documentário, dirigido e produzido pelos irmãos 
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desalojar o povo Xoclengue de suas 
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ram em Minas Gerais e Espírito Santo, 
envolvendo os chamados Botocudos e, 
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que tentavam impedir a tomada de suas 
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ferroviária.
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das questões indígenas no país. Sem 
recursos financeiros e profissionais capa-
citados, o SPI enfrentou dificuldades em 
deter invasões de terras e combater a 
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responder após assistirem ao do-
cumento; 2) o filme pode ser, 
em seguida, exibido; e 3) os alu-
nos podem ser organizados em 
grupos para um debate a respei-
to do que assistiram e das ques-
tões centrais levantadas.

TEXTO DE APOIO

Para o professor
Cinema e sala de aula

A proposta a ser pensada 
é a da valorização do fi lme 
enquanto mídia para que se 
possa evitar a utilitarização 
ou conteudização da arte ou 
de objetos culturais em am-
biente escolar, um contexto 
no qual é possível, com a 
prática diária, promover a 
cultura [...].

A questão é, principalmen-
te, evitar o uso do fi lme como 
simples ilustração de con-
teúdos já dados e fazer com 
que haja debate de ideias e 
exposição da apreciação dos 
alunos. As sugestões feitas 
[...] têm como propostas a 
escrita criativa, a produção 
de vídeo e roteiro ou o debate 
de ideias; de qualquer forma, 
o fi lme está no cerne da ati-
vidade como um conteúdo 
em si mesmo ou como fonte 
a partir da qual o professor 
intervém para criar novos 
sentidos em diálogo com os 
alunos e com a matéria pro-
posta. A falta de uma ativida-
de que utilize cinema como 
cultura produz a ideia de que 
a aula de fi lme é uma aula 
perdida, e que esse objeto é 
um tapa-buraco educacional 
sem-sentido – mesmo que o 
fi lme seja popular [...].

LEMOS, Adriana Falqueto. Cinema e 
sala de aula: propostas e reflexões. 

Letras Escreve, Macapá, v. 5, n. 1, p. 
12-14, 2015. Disponível em: <https://
periodicos.unifap.br/index.php/letras/

article/ viewFile/1427/ pdf_15>. 
Acesso em: 10 out. 2018.

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

Enquanto isso...
• Um modo de trabalhar fil-
mes do início do século em sala 
de aula é selecionar obras mais 
curtas, que possam ser integral-

mente assistidas em uma única 
aula. As aulas sobre o filme po-
dem ser organizadas em uma 
sequência, apresentando-se: 1) 
as relações entre o filme a ser 
exibido e o conteúdo trabalhado 
ao longo do capítulo e, se possí-
vel, indicando algumas questões 

NO AUDIOVISUAL

Chiquinha Gonzaga
• Aproveite as discussões so-
bre as mudanças culturais na 
sociedade brasileira e apresen-
te aos alunos o podcast sobre 
Chiquinha Gonzaga, importan-
te compositora musical que fez 
muito sucesso.
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a) Por que o pintor representou mulheres costurando a nova bandeira e um bebê 
coberto por ela na tela A Pátria?

b) Por que Tiradentes foi representado na obra de Pedro Bruno?

 2. A Constituição de 1824 estabelecia que, para ser eleitor, era necessário ter uma renda 
mínima anual. A Constituição de 1891 excluiu essa exigência, mas, mesmo assim, isso não 
significou ampliação da participação política. Explique essa característica da Constituição 
de 1891.

 3. Identifique e explique alguns exemplos de permanências que caracterizaram a passagem 
da Monarquia para a República.

 4. O termo República oligárquica é usado como uma referência ao controle exercido por 
uma pequena elite sobre a vida política no Brasil entre 1894 e 1930. De que forma a 
elite oligárquica conseguia garantir esse controle?

 5. Sobre os movimentos populares que surgiram durante a República oligárquica, 
responda:

a) O que significa o termo “messianismo”? 

b) Descreva os principais fatores que contribuíram para o crescimento da popularidade 
de líderes religiosos como Antônio Conselheiro. 

 6. Explique o que era a “imprensa negra” e a sua importância na luta por direitos dos 
negros durante os primeiros tempos da República. 

 1. Observe novamente a 
tela A pátria (na página 
29), pintada por Pedro 
Bruno em 1919. Com 
base na leitura dessa 
imagem e do intertí-
tulo O nascimento da 
República, responda:

atividades

para organizar as ideias

M
US

EU
 D

A 
RE

PÚ
BL

IC
A,

 R
IO

 D
E 

JA
NE

IR
O/

AC
ER

VO
 IC

ON
OG

RA
PH

IA

Veja orientações no Manual do Professor.
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esquema-resumo

atividade
• De acordo com o esquema, a República oligárquica se definiu com base na primeira Constituição 

republicana e por meio de um modelo de organização política estabelecido a partir de 1894. Em grupo, 
discuta com seus colegas quais são as principais características do regime estabelecido no Brasil nesse 
período. Em seguida, elabore um resumo das discussões. 

Pela Constituição, o Brasil tornou-se um país republicano, com a divisão do Estado em 
três poderes, estando excluídos do direito ao voto mulheres, analfabetos, mendigos, entre 

Brasil: o início da República

República 
oligárquica 
(1894-1930)

–  Vida urbana
–  Riqueza da 

borracha
–  Expansão 

industrial
–  Semana de Arte 

Moderna

Questionamento da ordem oligárquica

1889-1894: Governos 
militares

1891: Primeira 
Constituição 
republicana

–  Presidencialismo
–  Divisão de poderes
–  Separação entre 

Igreja e Estado
–  Voto proibido 

para mulheres, 
analfabetos, 
mendigos e 
religiosos

Poder dos coronéis
–  Voto não secreto
–  Fraude eleitoral

Revoltas militares
–  Tenentismo

Mudança social, 
econômica e 

cultural

Revoltas urbanas
–  Greves

Política dos 
governadores

Revoltas 
camponesas 
(messianismo)
–  Canudos
–  Contestado

para organizar as ideias
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Governo controlado por oligarquias

outros. As eleições eram caracterizadas pela violência e corrupção e, durante o governo de Campos Salles, foi 
estabelecida a política dos governadores, um acordo entre as elites para assegurar a eleição de candidatos 
favoráveis ao governo central.

GR
EB

ES
HK

OV
M

AX
IM

/S
HU

TT
ER

ST
OC

K.
CO

M

52

D2-2056-HIST-F2_V9-U01-LA-G20.indd   52 11/21/18   9:01 AM

A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1, 2, 4 e 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 5 e 7
• Específicas de História: 1, 2, 
3 e 5

HABILIDADES
• EF09HI01
• EF09HI02
• EF09HI03
• EF09HI04
• EF09HI09

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

Esquema-resumo
• Retome com os alunos os 
conteúdos trabalhados ao lon-
go do capítulo. Sugira que os 
estudantes produzam um ma-
pa mental de acordo com o 
esquema-resumo aqui apre-
sentado, de modo a destacar 
assuntos e reflexões centrais. 
Discuta oralmente o que foi 
levantado nesses mapas. Tal 
abordagem pode auxiliar na 
produção da avaliação final, 
tendo em vista os assuntos que 
foram apreendidos mais facil-
mente pelos alunos e aqueles 
que podem ser ainda aprofun-
dados. Com base nos mapas 
será possível verificar estraté-
gias individuais para alguns 
alunos, bem como estratégias 
de aprendizado coletivas.

TEXTO DE APOIO

Para o professor 
História na sala de aula

Durante muito tempo, o 
conhecimento de História tra-
balhado em sala de aula este-
ve atrelado a uma concepção 
tradicional, segundo a qual 
a aprendizagem equivale à 
memorização de informações 

No ensino de História, é 
imprescindível que os alunos 
não só memorizem informa-
ções, mas também aprendam 
a pensar historicamente [...]

Outro aspecto importan-
te no ensino de História na 
educação básica diz respeito 
à avaliação [...]. A avaliação 
deve ser entendida como um 

processo, e não como um 
momento isolado na apren-
dizagem escolar.

VASCONCELOS, José Antônio. 
Metodologia do ensino de 

História. Curitiba: Ibpex, 2011. p. 92.

isoladas sobre o passado. Essa 
concepção pode ser supera-
da se estivermos atentos ao 
papel criativo desempenhado 
pelo aluno e à consequente 
atitude do professor como 
mediador do processo de 
ensino-aprendizagem, e não 
como mero transmissor de 
conhecimentos.
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a) Por que o pintor representou mulheres costurando a nova bandeira e um bebê 
coberto por ela na tela A Pátria?

b) Por que Tiradentes foi representado na obra de Pedro Bruno?

 2. A Constituição de 1824 estabelecia que, para ser eleitor, era necessário ter uma renda 
mínima anual. A Constituição de 1891 excluiu essa exigência, mas, mesmo assim, isso não 
significou ampliação da participação política. Explique essa característica da Constituição 
de 1891.

 3. Identifique e explique alguns exemplos de permanências que caracterizaram a passagem 
da Monarquia para a República.

 4. O termo República oligárquica é usado como uma referência ao controle exercido por 
uma pequena elite sobre a vida política no Brasil entre 1894 e 1930. De que forma a 
elite oligárquica conseguia garantir esse controle?

 5. Sobre os movimentos populares que surgiram durante a República oligárquica, 
responda:

a) O que significa o termo “messianismo”? 

b) Descreva os principais fatores que contribuíram para o crescimento da popularidade 
de líderes religiosos como Antônio Conselheiro. 

 6. Explique o que era a “imprensa negra” e a sua importância na luta por direitos dos 
negros durante os primeiros tempos da República. 

 1. Observe novamente a 
tela A pátria (na página 
29), pintada por Pedro 
Bruno em 1919. Com 
base na leitura dessa 
imagem e do intertí-
tulo O nascimento da 
República, responda:

atividades

para organizar as ideias
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esquema-resumo

atividade
• De acordo com o esquema, a República oligárquica se definiu com base na primeira Constituição 

republicana e por meio de um modelo de organização política estabelecido a partir de 1894. Em grupo, 
discuta com seus colegas quais são as principais características do regime estabelecido no Brasil nesse 
período. Em seguida, elabore um resumo das discussões. 

Pela Constituição, o Brasil tornou-se um país republicano, com a divisão do Estado em 
três poderes, estando excluídos do direito ao voto mulheres, analfabetos, mendigos, entre 

Brasil: o início da República

República 
oligárquica 
(1894-1930)

–  Vida urbana
–  Riqueza da 

borracha
–  Expansão 

industrial
–  Semana de Arte 

Moderna

Questionamento da ordem oligárquica

1889-1894: Governos 
militares

1891: Primeira 
Constituição 
republicana

–  Presidencialismo
–  Divisão de poderes
–  Separação entre 

Igreja e Estado
–  Voto proibido 

para mulheres, 
analfabetos, 
mendigos e 
religiosos

Poder dos coronéis
–  Voto não secreto
–  Fraude eleitoral

Revoltas militares
–  Tenentismo

Mudança social, 
econômica e 

cultural

Revoltas urbanas
–  Greves

Política dos 
governadores

Revoltas 
camponesas 
(messianismo)
–  Canudos
–  Contestado

para organizar as ideias
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Governo controlado por oligarquias

outros. As eleições eram caracterizadas pela violência e corrupção e, durante o governo de Campos Salles, foi 
estabelecida a política dos governadores, um acordo entre as elites para assegurar a eleição de candidatos 
favoráveis ao governo central.
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Para organizar as ideias
• 1. a) O bebê simbolizava o 
nascimento de um novo Brasil, 
um Brasil republicano. A costu-
ra da bandeira procura transmi-
tir essa ideia de construção do 
país, uma vez que está sendo 

costurada a bandeira da Repú-
blica. b) Tiradentes foi escolhi-
do como símbolo dos defen-
sores dos ideais republicanos, 
uma vez que ele morreu ao 
participar de um movimento 
contrário à monarquia portu-
guesa.
• 2. A Constituição era exclu-
dente no que diz respeito aos 

direitos políticos da população. 
Não tinham direito a voto as 
mulheres, os analfabetos, os 
mendigos, os religiosos e os 
soldados.
• 3. Dentre os exemplos de 
permanências podem ser cita-
das a desigualdade social, a po-
breza, a manutenção dos privi-
légios políticos das elites, a in-

vasão das terras indígenas, o 
racismo, entre outros.
• 4. De várias maneiras: restri-
ção sobre quem poderia votar, 
existência do voto aberto, uso 
da violência no processo elei-
toral protagonizado por jagun-
ços contratados pelos coronéis, 
prática da política dos gover-
nadores.
• 5. a) Fenômeno que ocor-
re quando um líder místico ou 
religioso consegue mobilizar 
grande número de seguidores, 
esperando dele a salvação de 
problemas como a miséria e a 
fome. b) As desigualdades so-
ciais, a fome e a ausência do 
poder público contribuíram pa-
ra que as pessoas depositas-
sem suas esperanças em líde-
res messiânicos.
• 6. Por meio desses jornais, 
os negros denunciavam prá-
ticas de racismo e preconcei-
to na sociedade, expressavam 
suas ideias, dentre elas a da 
igualdade social.

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

Para organizar as ideias
• Aproveite a reflexão e per-
gunte aos alunos se eles conhe-
cem outras formas de denúncia 
utilizadas por grupos marginali-
zados em nossa sociedade. 
• Alguns dos exemplos que 
eles podem apresentar são as 
músicas (rap e outros ritmos), 
podcasts, páginas em redes so-
ciais etc.
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  4 a Conferência Municipal 
da Juventude – Novo 
Hamburgo (RS), 2015.

Como vimos, durante o período da República 
oligárquica, o controle do país estava nas mãos de 
uma pequena elite. Hoje, até mesmo os jovens que 
não atingiram a idade mínima para votar podem 
participar da vida política do país. Nos Conselhos 
Municipais da Juventude, podem manifestar suas 
opiniões e sugestões para a criação de leis e polí-
ticas voltadas para a juventude.

•  Em grupo, com os colegas, discutam como 
essa e outras formas de participação contri-
buem para garantir o exercício da cidadania 
e a luta pelos direitos.

hora de refletir

Rede da memória virtual brasileira 
Disponível em: <http://livro.pro/esh7ug>. 
Site da Fundação Biblioteca Nacional.
Acesso em: 5 nov. 2018.

Cordel – literatura popular em verso
Disponível em: <http://livro.pro/uc542m>.
A Fundação Casa de Rui Barbosa disponibiliza seu 
acervo de 9 mil folhetos de literatura de cordel.
Acesso em: 5 nov. 2018.

MUNDO VIRTUAL

MINHA BIBLIOTECA
Além do portão da vila, de Eliana Martins, SM.
Por meio da personagem Cora, moradora de uma vila de imigrantes italianos 
no Belenzinho, em São Paulo (SP), a autora aborda as transformações do país 
nos primeiros anos do século XX.

No tempo dos seringais, de Aldrin Moura de Figueiredo, Saraiva.
Conhecendo o dia a dia da sociedade amazônica entre o final do século XIX 
e o início do século XX, o leitor saberá um pouco mais sobre o ciclo 
da borracha.
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Resposta pessoal. Ideia é que os alunos conheçam maneiras de participar da política e exercer a cidadania. Além 
dos Conselhos Municipais, os jovens podem participar também do grêmio estudantil e das outras formas de orga-
nização de estudantes dentro da própria escola.
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 1. Abaixo temos duas charges. A primeira delas, de autoria de Angelo 
Agostini, foi publicada na Revista Illustrada, em setembro de 1890, 
cerca de dez meses depois da Proclamação da República. A charge 
fazia alusão às eleições que definiriam os deputados encarrega-
dos de elaborar a primeira Constituição do Brasil republicano. A 
segunda imagem, do cartunista Storni (sob o pseudônimo de Bluff), 
foi publicada na revista O filhote, duas décadas depois, em janeiro 
de 1910.
Observe as duas representações, depois responda ao que se pede.

Interpretando documentos

A primeira imagem representa uma expectativa positiva em torno do Brasil republicano que estava 
nascendo; a segunda, feita 20 anos depois, transmite a ideia de desilusão em relação ao regime republi-
cano, que não chegou a produzir transformações significativas nas instituições como muitos desejavam.

a) De que maneira a figura da República é representada em cada 
charge? Aponte as semelhanças e as diferenças entre elas.

b) Com base em seus estudos, apresente hipóteses para explicar 
as diferenças entre essas formas de representar a República 
brasileira.

  Ilustração de Angelo Agostini 
publicada na Revista Illustrada, 
em 1890.

  Charge de Storni publicada na 
revista O filhote, em 1910.

hora de refletir
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1, 2, 4, 7, 9 e 10
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3, 5, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 2, 
3, 5 e 6

HABILIDADES
• EF09HI01
• EF09HI02
• EF09HI05

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

Interpretando documentos
• A atividade da seção pode 
ser realizada por meio da lei-
tura da imagem oral e coleti-
vamente. O professor poderá 
anotar na lousa as semelhan-
ças e as diferenças entre as 
duas charges.

PROPOSTA DE 
AVALIAÇÃO

Produção de charges
• Peça aos alunos que desen-
volvam charges ressaltando al-
guns temas principais que, na 
opinião deles, permaneceram 
da mesma forma entre os dois 
períodos. 
• Além disso, se for viável, po-
de-se sugerir a eles que produ-
zam charges comparando o pe-
ríodo do nascimento da Repú-
blica com a atualidade, apon-
tando críticas que seguem visí-
veis na nossa sociedade. 
• Por meio da avaliação, o 
professor poderá problemati-
zar esses dois conceitos tão es-
senciais para a produção his-
toriográfica.

TEXTO DE APOIO

Para o professor 

O trabalho com fontes 
históricas

É importante lembrar 
que o contato com as fon-
tes históricas não signifi ca 
um acesso imediato aos 
eventos do passado. O do-

cumento não é mais do que 
um mediador entre a nossa 
consciência histórica pre-
sente e esses eventos, não 
mais acessíveis à percep-
ção imediata. Toda leitura 
de documentos, portanto, 
produz uma reconstrução 
do passado pela imagi-
nação humana. Isso não 

signifi ca que a leitura e a 
interpretação “falseiam” a 
realidade histórica, mas que 
os documentos são incapa-
zes de falar por si mesmos. 
Eles respondem às pergun-
tas que nós lhes dirigimos 
no presente, as quais são 
orientadas pelas nossas 
preocupações presentes.

VASCONCELOS, José Antônio. 
Metodologia do ensino de 

História. Curitiba: Ibpex, 2011. p. 77.
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  4 a Conferência Municipal 
da Juventude – Novo 
Hamburgo (RS), 2015.

Como vimos, durante o período da República 
oligárquica, o controle do país estava nas mãos de 
uma pequena elite. Hoje, até mesmo os jovens que 
não atingiram a idade mínima para votar podem 
participar da vida política do país. Nos Conselhos 
Municipais da Juventude, podem manifestar suas 
opiniões e sugestões para a criação de leis e polí-
ticas voltadas para a juventude.

•  Em grupo, com os colegas, discutam como 
essa e outras formas de participação contri-
buem para garantir o exercício da cidadania 
e a luta pelos direitos.

hora de refletir

Rede da memória virtual brasileira 
Disponível em: <http://livro.pro/esh7ug>. 
Site da Fundação Biblioteca Nacional.
Acesso em: 5 nov. 2018.

Cordel – literatura popular em verso
Disponível em: <http://livro.pro/uc542m>.
A Fundação Casa de Rui Barbosa disponibiliza seu 
acervo de 9 mil folhetos de literatura de cordel.
Acesso em: 5 nov. 2018.

MUNDO VIRTUAL

MINHA BIBLIOTECA
Além do portão da vila, de Eliana Martins, SM.
Por meio da personagem Cora, moradora de uma vila de imigrantes italianos 
no Belenzinho, em São Paulo (SP), a autora aborda as transformações do país 
nos primeiros anos do século XX.

No tempo dos seringais, de Aldrin Moura de Figueiredo, Saraiva.
Conhecendo o dia a dia da sociedade amazônica entre o final do século XIX 
e o início do século XX, o leitor saberá um pouco mais sobre o ciclo 
da borracha.
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Resposta pessoal. Ideia é que os alunos conheçam maneiras de participar da política e exercer a cidadania. Além 
dos Conselhos Municipais, os jovens podem participar também do grêmio estudantil e das outras formas de orga-
nização de estudantes dentro da própria escola.

PR
EF

EI
TU

RA
 D

E 
NO

VO
 H

AM
BU

RG
O/

SE
CR

ET
AR

IA
 M

UN
IC

IP
AL

 D
E 

DE
SE

NV
OL

VI
M

EN
TO

 S
OC

IA
L 

E 
O 

CO
NS

EL
HO

 M
UN

IC
IP

AL
 D

E 
JU

VE
NT

UD
E

55

D2-2056-HIST-F2_V9-U01-LA-G20.indd   55 11/21/18   5:11 PM

 1. Abaixo temos duas charges. A primeira delas, de autoria de Angelo 
Agostini, foi publicada na Revista Illustrada, em setembro de 1890, 
cerca de dez meses depois da Proclamação da República. A charge 
fazia alusão às eleições que definiriam os deputados encarrega-
dos de elaborar a primeira Constituição do Brasil republicano. A 
segunda imagem, do cartunista Storni (sob o pseudônimo de Bluff), 
foi publicada na revista O filhote, duas décadas depois, em janeiro 
de 1910.
Observe as duas representações, depois responda ao que se pede.

Interpretando documentos

A primeira imagem representa uma expectativa positiva em torno do Brasil republicano que estava 
nascendo; a segunda, feita 20 anos depois, transmite a ideia de desilusão em relação ao regime republi-
cano, que não chegou a produzir transformações significativas nas instituições como muitos desejavam.

a) De que maneira a figura da República é representada em cada 
charge? Aponte as semelhanças e as diferenças entre elas.

b) Com base em seus estudos, apresente hipóteses para explicar 
as diferenças entre essas formas de representar a República 
brasileira.

  Ilustração de Angelo Agostini 
publicada na Revista Illustrada, 
em 1890.

  Charge de Storni publicada na 
revista O filhote, em 1910.
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TEXTO DE APOIO

Para o professor e o aluno
Cidadão ativo
• O site Politize! relaciona 
23 formas de exercitar a cida-
dania no nível municipal. Des-
tacamos a seguir quatro ações 
possíveis que podem fazer o 
cidadão mais ativo politica-
mente, agindo nos limites da 
localidade onde mora. 

2. Participar das reuniões 
do Orçamento Participati-
vo (OP) para propor que as 
necessidades coletivas da 
minha região possam, de 
fato, entrar no orçamento 
público municipal. Caso 
não exista um OP em mi-
nha cidade, uma opção é 
ir à Câmara de Vereadores 
para propor a sua criação.

3. Acompanhar as Au-
diências Públicas de sua 
cidade, seja para discussão 
do orçamento público, para 
defi nições do planejamento 
urbano municipal, para li-
cenças ambientais ou tantas 
outras questões relevantes. 

9. Solicitar o compro-
misso do Prefeito e dos Ve-
readores com o Programa 
Cidades Sustentáveis, para 
que realizem a elabora-
ção de metas municipais 
associadas a um conjunto 
de indicadores que, juntos, 
contribuem para uma ges-
tão pública municipal mais 
sistêmica e efetiva.

11. Articular uma rede 
de mobilização local, com 
cidadãos ativos em realizar 
o controle social na cidade, 
aos moldes do que fazem as 
iniciativas da rede Nossas Ci-
dades (como o Minha Sam-
pa, Minha Porto Alegre etc.) 
ou a Plataforma Engajados.

IOZZI, Luís Fernando. 23 formas de 
exercer a cidadania. Politize!, 1o nov. 

2016. Disponível em: <https://www.
politize.com.br/cidadania-23-formas-

de-exercer/>. Acesso em: 6 nov. 2018.

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

Hora de refletir
• Trabalhe a questão propos-
ta na seção insistindo na ideia 
de que o voto não é o único 
modo de exercer a cidadania. 

É possível partir da comunida-
de escolar para demonstrar aos 
alunos formas de participação, 
como os grêmios estudantis, as 
Associações de Pais e Mestres 
(APM) e outros conselhos mis-
tos que pensam a gestão esco-
lar de forma colaborativa. Em 

seguida, comente sobre inicia-
tivas parecidas realizadas no 
bairro ou na cidade, por exem-
plo. Após a discussão em gru-
po, realize uma roda de con-
versa para que os grupos apre-
sentem as formas de participa-
ção que lhes ocorreram.
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 1. É possível afirmar que os direitos apresentados nas leis são cumpridos no Brasil atual-
mente? Comente.

 2. Os textos e as imagens demonstram a existência de uma diferença entre aquilo que se 
apresenta na lei e aquilo que ocorre na prática. Com base nisso e em outros exemplos 
que você conheça, escreva uma dissertação abordando o seguinte tópico: O Brasil real 
é igual ao Brasil das leis?

 3. Para garantir os direitos igualitários das pessoas com deficiência é necessário garantir a 
inclusão dessas pessoas em espaços públicos e coletivos. Tendo isso em vista, e conside-
rando o exemplo das pessoas com deficiência auditiva, em grupo, responda:  
a) Sua escola garante a plena inclusão dos estudantes com deficiência auditiva? Em caso 

negativo, quais seriam os recursos necessários para garantir essa inclusão? 
b) Com base nas respostas acima e no Estatuto da Pessoa com Deficiência, elabore uma 

carta à Secretaria de Educação de seu município apontando os eventuais problemas 
observados e propostas de solução para esses problemas. 

2.  A proposta da atividade é que os alunos reflitam sobre os limites das leis e a necessidade de a sociedade 
civil sempre pressionar o governo e as autoridades para garantir que aquilo que está assegurado pelas 
leis seja cumprido na prática. É importante que os alunos percebam que o fato de uma lei garantir um 

professores com deficiência auditiva para trabalhar com esses alunos, a utiliza-
ção de materiais educacionais em Libras, entre outras medidas.

 Documento 3:  Estatuto do Idoso (2003)

[…]
Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 

assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

[…]

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.741.htm>.  
Acesso em: 30 out. 2018.
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  Pacientes aguardam atendimento em macas no corredor do Hospital Municipal Doutor Ignácio Proença 
de Gouvêa, no bairro da Mooca, em São Paulo (SP), 2015.

Deficiência (disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso 
em: 10 out. 2018) e para conhecer mais sobre a questão da educação das pessoas com deficiência auditiva, é 
possível consultar o livro: GESSER, Audrei. Libras, que língua é essa? 

direito, não significa que ele será realmente respeitado e a lei será cumprida. A única maneira 
disso acontecer é por meio da vigilância da sociedade civil e de funcionários do Estado de modo 
a responsabilizar aqueles que não cumprem aquilo que está nas leis.

3. b)  Para aprofundar a discussão e ajudar os alunos na elaboração do docu-
mento, é possível utilizar o texto integral do Estatuto da Pessoa com 

3. a)  A questão da inclusão das pessoas com deficiência auditiva depende de diversos fatores, como a garan-
tia de intérpretes de libras dentro da escola, o ensino de Libras aos alunos ouvintes, a contratação de 
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fechando a unidade
Garantir os direitos de cidadania de todos os indivíduos é essencial para 

o fortalecimento da democracia e a criação de uma sociedade mais justa. 
Neste caso, é especialmente importante agir de modo a proteger os grupos 
mais vulneráveis da sociedade, pois muitas vezes estes não têm seus direitos 
respeitados e precisam de mais assistência do Estado.

Os documentos abaixo abordam essa questão. Analise-os com atenção 
e responda ao que se pede.

  Documento 1: Constituição 
Federal (1988)

  Documento 2: Estatuto da 
Pessoa com Deficiência 
(2015)

[…]
Art. 3 o Constituem objetivos funda-

mentais da República Federativa do Brasil:
 I – construir uma sociedade livre, 

justa e solidária;
 II – garantir o desenvolvimento 

nacional;
 III – erradicar a pobreza e a margina-

lização e reduzir as desigualdades sociais 
e regionais;

 IV – promover o bem de todos, sem pre-
conceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação.

[…]

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. 

Acesso em: 30 out. 2018.

1.   As imagens evidenciam exemplos de desrespeito aos direitos dos cidadãos, já 
que ainda existem muitas pessoas que vivem na pobreza ou em situações de 
exclusão social e sofrendo diversas formas de violência. Também há muitas 
pessoas com deficiência que enfrentam dificuldades para acessar espaços 

[…]
Art. 4 o Toda pessoa com deficiência 

tem direito à igualdade de oportunida-
des com as demais pessoas e não sofrerá 
nenhuma espécie de discriminação.

[…]

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso 

em: 30 out. 2018.
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  Vista da Vila Pantanal, sem saneamento básico, 
localizada no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba 
(PR), 2011.

  Embarque de deficiente em transporte 
coletivo na cidade de São Paulo (SP), 2007.

públicos e coletivos por falta de acessibilidade e também 
há muitas pessoas idosas vivendo em situações degradan-
tes e de abandono no país.

56

D2-2056-HIST-F2_V9-U01-LA-G20.indd   56 11/21/18   9:01 AM

A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 2, 4, 7, 9 e 10
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 3, 
4, 5 e 6

HABILIDADE
• EF09HI09

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

Fechando a unidade
• O fechamento desta unida-
de retoma a importância da 
contínua participação da popu-
lação na luta para que seus di-
reitos, mesmo respaldados nas 
leis, sejam respeitados. As ati-
vidades propostas estimulam o 
posicionamento crítico, a argu-
mentação e o acolhimento da 
diversidade com base em prin-
cípios éticos e democráticos
• Relembre as dificuldades 
enfrentadas pela população 
negra no Brasil desde o reco-
nhecimento legal do direito à 
liberdade. A abolição da escra-
vidão não foi acompanhada 
da garantia de acesso a direi-
tos básicos como moradia dig-
na, educação e trabalho. 
• Destaque que apenas o re-
conhecimento da liberdade 
não garantiu a liberdade efe-
tiva e que a luta da população 
negra se articulou em torno 
da defesa de seus direitos.
• Oriente a leitura de textos 
e imagens, cuidando para que 
os conteúdos dos documen-
tos, textuais e imagéticos, se-
jam compreendidos.

TEXTO DE APOIO

Para o professor
• Neste texto, o conceito de 
minorias é apresentado con-
forme a realidade brasileira. 

O que são minorias?
[...] abordaremos o con-

ceito de minorias mais am-

plo, conforme a defi nição 
abaixo, do sociólogo Men-
des Chaves: “[A palavra mi-
noria se refere a] um grupo 
de pessoas que de algum 
modo e em algum setor 
das relações sociais se en-
contra numa situação de 
dependência ou desvanta-
gem em relação a um outro 

grupo, “maioritário”, ambos 
integrando uma sociedade 
mais ampla. As minorias 
recebem quase sempre um 
tratamento discriminatório 
por parte da maioria.” [...]

As minorias podem ser 
discriminadas por diversos 
motivos. Alguns exemplos 

56

D2-HIS-F2-2056-V9-U01-MP-G20.indd   56 11/22/18   1:31 PM



 1. É possível afirmar que os direitos apresentados nas leis são cumpridos no Brasil atual-
mente? Comente.

 2. Os textos e as imagens demonstram a existência de uma diferença entre aquilo que se 
apresenta na lei e aquilo que ocorre na prática. Com base nisso e em outros exemplos 
que você conheça, escreva uma dissertação abordando o seguinte tópico: O Brasil real 
é igual ao Brasil das leis?

 3. Para garantir os direitos igualitários das pessoas com deficiência é necessário garantir a 
inclusão dessas pessoas em espaços públicos e coletivos. Tendo isso em vista, e conside-
rando o exemplo das pessoas com deficiência auditiva, em grupo, responda:  
a) Sua escola garante a plena inclusão dos estudantes com deficiência auditiva? Em caso 

negativo, quais seriam os recursos necessários para garantir essa inclusão? 
b) Com base nas respostas acima e no Estatuto da Pessoa com Deficiência, elabore uma 

carta à Secretaria de Educação de seu município apontando os eventuais problemas 
observados e propostas de solução para esses problemas. 

2.  A proposta da atividade é que os alunos reflitam sobre os limites das leis e a necessidade de a sociedade 
civil sempre pressionar o governo e as autoridades para garantir que aquilo que está assegurado pelas 
leis seja cumprido na prática. É importante que os alunos percebam que o fato de uma lei garantir um 

professores com deficiência auditiva para trabalhar com esses alunos, a utiliza-
ção de materiais educacionais em Libras, entre outras medidas.

 Documento 3:  Estatuto do Idoso (2003)

[…]
Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 

assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

[…]

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.741.htm>.  
Acesso em: 30 out. 2018.
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  Pacientes aguardam atendimento em macas no corredor do Hospital Municipal Doutor Ignácio Proença 
de Gouvêa, no bairro da Mooca, em São Paulo (SP), 2015.

Deficiência (disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso 
em: 10 out. 2018) e para conhecer mais sobre a questão da educação das pessoas com deficiência auditiva, é 
possível consultar o livro: GESSER, Audrei. Libras, que língua é essa? 

direito, não significa que ele será realmente respeitado e a lei será cumprida. A única maneira 
disso acontecer é por meio da vigilância da sociedade civil e de funcionários do Estado de modo 
a responsabilizar aqueles que não cumprem aquilo que está nas leis.

3. b)  Para aprofundar a discussão e ajudar os alunos na elaboração do docu-
mento, é possível utilizar o texto integral do Estatuto da Pessoa com 

3. a)  A questão da inclusão das pessoas com deficiência auditiva depende de diversos fatores, como a garan-
tia de intérpretes de libras dentro da escola, o ensino de Libras aos alunos ouvintes, a contratação de 
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fechando a unidade
Garantir os direitos de cidadania de todos os indivíduos é essencial para 

o fortalecimento da democracia e a criação de uma sociedade mais justa. 
Neste caso, é especialmente importante agir de modo a proteger os grupos 
mais vulneráveis da sociedade, pois muitas vezes estes não têm seus direitos 
respeitados e precisam de mais assistência do Estado.

Os documentos abaixo abordam essa questão. Analise-os com atenção 
e responda ao que se pede.

  Documento 1: Constituição 
Federal (1988)

  Documento 2: Estatuto da 
Pessoa com Deficiência 
(2015)

[…]
Art. 3 o Constituem objetivos funda-

mentais da República Federativa do Brasil:
 I – construir uma sociedade livre, 

justa e solidária;
 II – garantir o desenvolvimento 

nacional;
 III – erradicar a pobreza e a margina-

lização e reduzir as desigualdades sociais 
e regionais;

 IV – promover o bem de todos, sem pre-
conceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação.

[…]

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. 

Acesso em: 30 out. 2018.

1.   As imagens evidenciam exemplos de desrespeito aos direitos dos cidadãos, já 
que ainda existem muitas pessoas que vivem na pobreza ou em situações de 
exclusão social e sofrendo diversas formas de violência. Também há muitas 
pessoas com deficiência que enfrentam dificuldades para acessar espaços 

[…]
Art. 4 o Toda pessoa com deficiência 

tem direito à igualdade de oportunida-
des com as demais pessoas e não sofrerá 
nenhuma espécie de discriminação.

[…]

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso 

em: 30 out. 2018.
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  Vista da Vila Pantanal, sem saneamento básico, 
localizada no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba 
(PR), 2011.

  Embarque de deficiente em transporte 
coletivo na cidade de São Paulo (SP), 2007.

públicos e coletivos por falta de acessibilidade e também 
há muitas pessoas idosas vivendo em situações degradan-
tes e de abandono no país.
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MAIS ATIVIDADES

• A exibição do vídeo suge-
rido na sequência pode servir 
para sensibilizar os alunos pa-
ra as dificuldades encontradas 
pelas pessoas com deficiência 
auditiva em nossa sociedade.
• 3. Pergunte a eles se co-
nhecem a Língua Brasileira de 
Sinais, também conhecida co-
mo Libras, e se sabem se co-
municar com pessoas com de-
ficiência auditiva. Aproveite o 
contexto da escola (presença 
ou ausência de alunos, pro-
fessores e funcionários surdos) 
para falar das possibilidades 
de integração dessas pessoas 
e também das melhorias des-
sas condições, caso a inclusão 
já aconteça. Estimule os alu-
nos a listarem as dificuldades e 
as ações que contribuiriam pa-
ra que os direitos desses alu-
nos sejam respeitados.
• Auxilie na sistematização 
dos dados levantados e pe-
ça que selecionem informa-
ções sobre os direitos das pes-
soas com deficiência auditiva. 
Em grupo, os alunos elabo-
ram uma mensagem para ser 
enviada por correio eletrônico 
para a direção da escola com o 
diagnóstico realizado e as pro-
postas de melhorias.

SUGESTÃO DE VÍDEO

Para o aluno
• Deficiente auditiva alerta 
para as barreiras da acessibi-
lidade. Produção: Governo do 
Brasil. 2016. Vídeo. (2min15s). 
Disponível em: <http://livro.
pro/ewg5qj>. Acesso em: 14 
out. 2018.

Professora de Libras alerta 
para as barreiras de acessibili-
dade que ainda afligem as pes-
soas com deficiência auditiva.

são: étnicos, religiosos, de 
gênero, de sexualidade, lin-
guísticos, físicos e culturais.

No Brasil, podemos citar 
como exemplos de mino-
rias mais conhecidas as po-
pulações negra, LGBTQIA, 
de mulheres, indígenas e 
de defi cientes.

ENRICONI, Louise. O que são minorias? 
Politize!, 31 ago. 2017. Disponível em: 

<https://www.politize.com.br/o-que-sao-
minorias/>. Acesso em: 15 out. 2018.
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começo de CONVERSA
 1. A violência se manifesta de diferentes maneiras em nosso cotidiano. Você já observou 

manifestações de violência no seu dia a dia? Em caso positivo, comente sobre elas.

 2. Em sua opinião, o que é possível fazer para reduzir a violência na sociedade?

Nesta unidade, abor-
daremos formas extremas 
de violência que atingiram 
países inteiros e envolveram 
o planeta em duas guerras 
mundiais. Estudaremos 
também o período entre 
guerras e a formação de 
Estados que empregaram a 
violência como recurso per-
manente para oprimir suas 
populações: os Estados 
totalitários.
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Resposta pessoal. A atividade deve levar os alunos a pensar em atitudes simples que podem contribuir para dimi-
nuir a violência no cotidiano, como a valorização do diálogo, a cooperação, a solidariedade etc.

  Servidores municipais entram em confronto com a Polícia Militar em 
frente à Câmara Municipal de Curitiba durante protesto contra o pacote 
fiscal proposto pelo prefeito Rafael Greca. A Polícia Militar reagiu com 
cassetetes e spray de pimenta. Curitiba (PR), 2017.

  Protesto contra a morte da vereadora e ativista Marielle Franco. Rio de Janeiro (RJ), 2018.

Resposta pessoal. Espera-se que o aluno considere como violência 
práticas tão distintas como o bullying na sala de aula, como um aci-
dente de trânsito ou a discriminação contra idosos, negros, mulheres 
e homossexuais.
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1 Técnicas e 
tecnologias

UNIDADE22 Violência

UNIDADE

A violência se manifesta 
de formas diferentes

  Ciclistas e estudantes 
em protesto contra a 
morte da estudante 
Lylyan Karlinski Gomes, 
que pedalava próximo 
à Universidade Federal 
de Santa Catarina 
quando foi atingida 
por um ônibus. 
Florianópolis (SC), 
2013. 

De forma geral, violência é todo ato de desrespeito contra uma 
pessoa; um ato de força que um indivíduo ou grupo impõe a outro. 
Ofender alguém é uma prática violenta, assim como a agressão física. 

No trânsito e nas estradas, o excesso de velocidade, dirigir um carro 
depois de ingerir bebida alcoólica, ultrapassar um sinal vermelho, são 
atos violentos, pois colocam em risco a vida de outras pessoas.

Há muitas outras formas de violência. Em nosso cotidiano, as 
mais explícitas são os assaltos, o tráfico de drogas e os assassinatos. 
Mas há violência também quando uma pessoa não consegue receber 
atendimento médico necessário e urgente na fila de prontos-socorros e 
hospitais. Ou quando outros de seus direitos são desrespeitados.

Em certos casos, a violência pode se manifestar silenciosamente, 
por meio do desprezo, da exclusão, do preconceito, da discriminação, 
do isolamento de pessoas em razão de suas opiniões, sexo, etnia, cor da 
pele, crenças ou comportamentos.

CHARLES GUERRA/AGÊNCIA RBS/FOLHAPRESS
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 A BNCC NESTA UNIDADE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 
• O mundo em conflito: a Pri-
meira Guerra Mundial.
• A Revolução Russa. 
• A crise capitalista de 1929.
• A emergência do fascismo e 
do nazismo.
• A Segunda Guerra Mundial.

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 2, 3, 
4, 5, 6 e 7 

HABILIDADES
• EF09HI10
• EF09HI11
• EF09HI12
• EF09HI13
• EF09HI15
• EF09HI16

PROCEDIME NTOS 
DIDÁTICOS 

• Pergunte aos alunos o que 
eles entendem por violência. 
Anote as respostas na lousa, 
sugira a leitura do texto e a 
análise das imagens que reme-
tem a formas de violência co-
muns no Brasil. Para comple-
mentar, apresente a definição 
de violência segundo a Orga-
nização Mundial da Saúde. 
• Se julgar pertinente, incen-
tive o debate acerca de dois ti-
pos de violência que têm au-
mentado muito entre os jo-
vens: o bullying e sua versão 
virtual, o cyberbullying. 
• Encerre reforçando que as 
chamadas “pequenas violên-
cias” podem provocar nas víti-
mas perda de autoestima, sen-
sação de fracasso, dificuldades 
de relacionamento, evasão es-
colar, entre outros danos.

em termos de tráfi co, ex-
ploração, trabalho domés-
tico. Mas os meninos, que 
às vezes não estão tão vi-
síveis no debate público, 
também são explorados.

[...] Sabe a velha prática 
brasileira, em que as famí-
lias tradicionais pegavam 

crianças negras para criar? 
Na verdade, era para se-
rem escravas […]. Mal dor-
miam, tinham que atender 
a família o tempo inteiro, 
e isso continua vivo em 
várias partes do mundo, o 
relatório dá muita atenção 
a isso. Outro aspecto é o 

do trabalho infantil peri-
goso, presente em muitas 
regiões.

MOURA, Mariluce; PINHEIRO, Paulo 
Sérgio. Violência sem limites. Pes-

quisa Fapesp. Dez. 2006. Disponível 
em: <http://revistapesquisa.fapesp.

br/2006/12/01/violencia-sem-limi-
tes/>. Acesso em: 10 nov. 2018.

TEXTO DE APOIO 

Para o professor 

Violência sem limites
[...] As campeãs de te-

rem os seus direitos vio-
lados são as meninas. Em 
termos de violência sexual, 
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começo de CONVERSA
 1. A violência se manifesta de diferentes maneiras em nosso cotidiano. Você já observou 

manifestações de violência no seu dia a dia? Em caso positivo, comente sobre elas.

 2. Em sua opinião, o que é possível fazer para reduzir a violência na sociedade?

Nesta unidade, abor-
daremos formas extremas 
de violência que atingiram 
países inteiros e envolveram 
o planeta em duas guerras 
mundiais. Estudaremos 
também o período entre 
guerras e a formação de 
Estados que empregaram a 
violência como recurso per-
manente para oprimir suas 
populações: os Estados 
totalitários.
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Resposta pessoal. A atividade deve levar os alunos a pensar em atitudes simples que podem contribuir para dimi-
nuir a violência no cotidiano, como a valorização do diálogo, a cooperação, a solidariedade etc.

  Servidores municipais entram em confronto com a Polícia Militar em 
frente à Câmara Municipal de Curitiba durante protesto contra o pacote 
fiscal proposto pelo prefeito Rafael Greca. A Polícia Militar reagiu com 
cassetetes e spray de pimenta. Curitiba (PR), 2017.

  Protesto contra a morte da vereadora e ativista Marielle Franco. Rio de Janeiro (RJ), 2018.

Resposta pessoal. Espera-se que o aluno considere como violência 
práticas tão distintas como o bullying na sala de aula, como um aci-
dente de trânsito ou a discriminação contra idosos, negros, mulheres 
e homossexuais.
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1 Técnicas e 
tecnologias

UNIDADE22 Violência

UNIDADE

A violência se manifesta 
de formas diferentes

  Ciclistas e estudantes 
em protesto contra a 
morte da estudante 
Lylyan Karlinski Gomes, 
que pedalava próximo 
à Universidade Federal 
de Santa Catarina 
quando foi atingida 
por um ônibus. 
Florianópolis (SC), 
2013. 

De forma geral, violência é todo ato de desrespeito contra uma 
pessoa; um ato de força que um indivíduo ou grupo impõe a outro. 
Ofender alguém é uma prática violenta, assim como a agressão física. 

No trânsito e nas estradas, o excesso de velocidade, dirigir um carro 
depois de ingerir bebida alcoólica, ultrapassar um sinal vermelho, são 
atos violentos, pois colocam em risco a vida de outras pessoas.

Há muitas outras formas de violência. Em nosso cotidiano, as 
mais explícitas são os assaltos, o tráfico de drogas e os assassinatos. 
Mas há violência também quando uma pessoa não consegue receber 
atendimento médico necessário e urgente na fila de prontos-socorros e 
hospitais. Ou quando outros de seus direitos são desrespeitados.

Em certos casos, a violência pode se manifestar silenciosamente, 
por meio do desprezo, da exclusão, do preconceito, da discriminação, 
do isolamento de pessoas em razão de suas opiniões, sexo, etnia, cor da 
pele, crenças ou comportamentos.

CHARLES GUERRA/AGÊNCIA RBS/FOLHAPRESS
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ameaça ou na prática, 
contra si próprio, outra 
pessoa ou contra um gru-
po ou comunidade que 
resulte ou possa resultar 
em sofrimento, morte, 
dano psicológico, desen-
volvimento prejudicado 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Começo de conversa
• Pergunte aos alunos se eles 
ou suas famílias costumam 
combater as práticas de vio-
lência no dia a dia, como o 
desrespeito às pessoas e a fal-
ta de cuidado com quem pre-
cisa de ajuda.
• Mencione a empatia como 
a melhor forma de evitar qual-
quer tipo de violência, isto é, 
pensar no bem-estar de todos 
e não apenas em si próprio, 
sempre é um bom caminho.

SUGESTÃO DE VÍDEO 

Para o professor 
• Alunos fazem livro sobre 
bullying. Disponível em: <http://
livro.pro/9ueoft>. Acesso em: 16 
out. 2018.

O professor Roberto de Oli-
veira explica como produziu, 
com 130 alunos do Ensino Fun-
damental, um livro que trata do 
bullying na vida deles. 

NO DIGITAL – 2o BIMESTRE

• Veja o plano de desenvolvi-
mento para esta unidade: Cri-
se, revolução, guerras mun-
diais e a defesa dos direitos.
• Desenvolva o projeto inte-
grador Sarau: a Declaração 
Universal dos Direitos Hu-
manos de 1948 .
• Consulte as sequências di-
dáticas: 1. Primeira Guerra 
Mundial e Revolução Russa. 
2. Totalitarismo. 3. Segunda 
Guerra Mundial e a urgên-
cia da proteção aos direitos 
humanos.
• Acesse a proposta de acom-
panhamento de aprendizagem.

TEXTO DE APOIO 

Para o aluno 

Violência: um problema 
global de saúde pública

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) define a 
violência como o uso de 

ou privação. A definição 
dada pela OMS associa in-
tencionalidade com a rea-
lização do ato, indepen-
dentemente do resultado 
produzido. São excluídos 
da definição os inciden-
tes não intencionais, tais 
como a maioria dos feri-

mentos no trânsito e quei-
maduras em incêndio.

DAHLBERG, Linda L.; KRUG, Etienne 
G. Violência: um problema global de 

saúde pública.  Ciência & Saúde 
Coletiva, v. 11, p. 1163-1178, 2006. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/
pdf/csc/v11s0/a07v11s0>. Acesso em: 

15 out. 2018.
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 Avanços na virada do século
No final do século XIX e início do século XX, os Estados Unidos e diversos países da Europa 

viveram um período de grandes avanços tecnológicos. Invenções como a bicicleta, o metrô, o 
bonde elétrico, o automóvel, o avião, o telégrafo, o rádio e o trator, foram criadas nesse período. 
Elas faziam parte da chamada Segunda Revolução Industrial. 

Avanços também ocorreram no campo das ciências e da cultura. A criação de vacinas contra 
doenças como tuberculose, cólera e tétano aumentou a expectativa de vida. 

A invenção do cinema e a difusão da imprensa contribuíram para democratizar o acesso ao 
lazer e a informações. Em alguns países europeus, a educação tornou-se obrigatória e gratuita, 
elevando, assim, o padrão educacional da população. 

Do ponto de vista social e político, a sociedade europeia também passou por mudanças. As 
eleições livres se consolidaram como um princípio da democracia, e as mulheres saíram às ruas exigindo 
o direito de votar e de serem votadas. 

A vida em alguns países 
da Europa parecia tão prós-
pera e feliz para as camadas 
alta e média da população 
que esse período ficou conhe-
cido como Belle Époque, 
expressão francesa que signi-
fica Bela Época.

  Vista do Campo de 
Marte, com o Palácio da 
Eletricidade e o Chatêau 
D’Eau ao fundo. Fotografia 
colorizada da Exposição 
Universal de Paris, de 
autor desconhecido, 1900.

 Problemas sociais
Por trás dessa atmosfera da Belle Époque, havia sérios problemas de ordem econômica e 

social no continente europeu. Em nações como Itália, Espanha, Portugal e Alemanha, a situação 
no campo era tão ruim que milhares de pessoas abandonavam sua terra natal em busca de uma 
vida melhor em países como Estados Unidos, Canadá, Brasil e Argentina. Eram os imigrantes.

Nos países da Europa oriental a situação era ainda pior. Nessas nações, a economia era 
basicamente rural.

Nas fábricas europeias, os operários recebiam salários muito baixos, e a maioria trabalhava 
mais de 14 horas por dia. Não havia direitos trabalhistas e poucos direitos políticos. O acesso à 
educação também era privilégio de poucos.

BIBLIOTECA DO CONGRESSO, WASHINGTON, D.C.
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Primeira Guerra Mundial
e Revolução Russa
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Você sabe qual é o maior país do mundo em extensão? Se você 

disse Rússia, acertou em cheio. O território russo ocupa uma área de 17 
milhões de quilômetros quadrados, ou seja, praticamente o dobro do 
tamanho do Brasil.

Ocupando uma área tão grande, a Rússia abriga em 
seu interior uma variedade étnica de cerca de 150 grupos 
diferentes. Como explicar uma diversidade tão grande? 

Uma das razões é que muitos desses povos foram con-
quistados pelos russos entre os séculos XVII e XIX, época em 
que o país viveu um grande processo de expansão territorial. 

Até o início do século XX, a Rússia era governada por 
czares. Enquanto vários países europeus já haviam estabele-
cido condições mais democráticas de governo, a população 
russa ainda continuava sem nenhum tipo de direito político, 
social ou trabalhista.

Em 1917, essa grave situação culminou em uma 
revolução. Além de tirar o país das mãos do czar, os revolu-
cionários, defensores do socialismo, organizaram a saída dos 
russos da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), o primeiro 
conflito global do mundo contemporâneo. A seguir, vamos 
conhecer as condições que propiciaram a Primeira Guerra 
Mundial e também a Revolução Russa.

Objetivos de aprendizagem
• Relacionar a Primeira 

Guerra Mundial às tensões 
e rivalidades políticas do 
cenário europeu das últimas 
décadas do século XIX.

• Compreender as principais 
etapas da Primeira Guerra 
Mundial e as consequências 
da guerra para os países 
envolvidos e sua população.

• Conhecer a conjuntura social, 
econômica e política da 
sociedade russa às vésperas 
das primeiras revoltas contra 
o governo czarista.

• Identificar os grupos 
envolvidos na deflagração da 
guerra civil e suas motivações 
após a queda do czarismo.
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  Mulher usando 
roupa típica 
Bashkir, da 
região de 
Bashkortostan, 
na Rússia, 2017.

  Grupo usando roupas típicas dos tártaros 
(grupo étnico turcomano) na Rússia, 2015.
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A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 3, 4, 6 e 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 5 e 7
• Específicas de História:  1, 2, 
3, 4, 5 e 6

HABILIDADES
• EF09HI10
• EF09HI11

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Inicie o capítulo discutin-
do com os alunos os impactos 
dos avanços tecnológicos nas 
sociedades na virada do sécu-
lo XIX para o XX. Questione-
-os sobre que mudanças essas 
descobertas proporcionaram 
no cotidiano das sociedades 
europeias e os resultados que 
trouxeram, como o aumento 
da expectativa de vida. 
• Pergunte também sobre 
questões culturais que marca-
ram o período, como o desen-
volvimento do cinema, refle-
tindo sobre as mudanças so-
ciais que proporcionam.
• No campo político, comen-
te a importância da consolida-
ção da democracia e da con-
quista do voto feminino. Apre-
sente dados do contexto bra-
sileiro, em que esse direito foi 
conquistado em 1934. 
• Apresente o conceito de 
Belle Époque. Discuta com os 
alunos o significado de identi-
ficar um contexto de mudan-
ças a uma “época bela” e rela-
cione esses avanços técnicos à 
ideia de prosperidade econô-
mica, otimismo e paz regional 
entre as nações europeias. 

• Como se lê nesse site, “as 
exposições universais queriam 
ser um retrato em miniatura 
desse mundo moderno avan-
çado, composto de espetácu-
los nos campos da ciência, das 
artes, da arquitetura, dos cos-
tumes e da tecnologia”.

SUGESTÃO DE LIVRO 

Para o professor 
• BERMAN, Marshall. Tudo 
que é solido desmancha no 
ar: a aventura da modernida-
de. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1986. 

• Este livro é um clássico pa-
ra a compreensão da visão dos 
tempos modernos, investiga-
ção do espírito da sociedade 
e da cultura dos séculos XIX e 
XX, a partir de diferentes áreas 
do saber.

SUGESTÃO DE SITE

Para o professor
• Exposições universais: 
miniaturas do progresso. 
Disponível em: <http://livro.
pro/ub2enf>. Acesso em: 11 
nov. 2018.
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 Avanços na virada do século
No final do século XIX e início do século XX, os Estados Unidos e diversos países da Europa 

viveram um período de grandes avanços tecnológicos. Invenções como a bicicleta, o metrô, o 
bonde elétrico, o automóvel, o avião, o telégrafo, o rádio e o trator, foram criadas nesse período. 
Elas faziam parte da chamada Segunda Revolução Industrial. 

Avanços também ocorreram no campo das ciências e da cultura. A criação de vacinas contra 
doenças como tuberculose, cólera e tétano aumentou a expectativa de vida. 

A invenção do cinema e a difusão da imprensa contribuíram para democratizar o acesso ao 
lazer e a informações. Em alguns países europeus, a educação tornou-se obrigatória e gratuita, 
elevando, assim, o padrão educacional da população. 

Do ponto de vista social e político, a sociedade europeia também passou por mudanças. As 
eleições livres se consolidaram como um princípio da democracia, e as mulheres saíram às ruas exigindo 
o direito de votar e de serem votadas. 

A vida em alguns países 
da Europa parecia tão prós-
pera e feliz para as camadas 
alta e média da população 
que esse período ficou conhe-
cido como Belle Époque, 
expressão francesa que signi-
fica Bela Época.

  Vista do Campo de 
Marte, com o Palácio da 
Eletricidade e o Chatêau 
D’Eau ao fundo. Fotografia 
colorizada da Exposição 
Universal de Paris, de 
autor desconhecido, 1900.

 Problemas sociais
Por trás dessa atmosfera da Belle Époque, havia sérios problemas de ordem econômica e 

social no continente europeu. Em nações como Itália, Espanha, Portugal e Alemanha, a situação 
no campo era tão ruim que milhares de pessoas abandonavam sua terra natal em busca de uma 
vida melhor em países como Estados Unidos, Canadá, Brasil e Argentina. Eram os imigrantes.

Nos países da Europa oriental a situação era ainda pior. Nessas nações, a economia era 
basicamente rural.

Nas fábricas europeias, os operários recebiam salários muito baixos, e a maioria trabalhava 
mais de 14 horas por dia. Não havia direitos trabalhistas e poucos direitos políticos. O acesso à 
educação também era privilégio de poucos.

BIBLIOTECA DO CONGRESSO, WASHINGTON, D.C.

61

D2-2056-HIST-F2_V9-U02-C03-058-085-LA-G20.indd   61 11/21/18   9:15 AM

Primeira Guerra Mundial
e Revolução Russa
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Você sabe qual é o maior país do mundo em extensão? Se você 

disse Rússia, acertou em cheio. O território russo ocupa uma área de 17 
milhões de quilômetros quadrados, ou seja, praticamente o dobro do 
tamanho do Brasil.

Ocupando uma área tão grande, a Rússia abriga em 
seu interior uma variedade étnica de cerca de 150 grupos 
diferentes. Como explicar uma diversidade tão grande? 

Uma das razões é que muitos desses povos foram con-
quistados pelos russos entre os séculos XVII e XIX, época em 
que o país viveu um grande processo de expansão territorial. 

Até o início do século XX, a Rússia era governada por 
czares. Enquanto vários países europeus já haviam estabele-
cido condições mais democráticas de governo, a população 
russa ainda continuava sem nenhum tipo de direito político, 
social ou trabalhista.

Em 1917, essa grave situação culminou em uma 
revolução. Além de tirar o país das mãos do czar, os revolu-
cionários, defensores do socialismo, organizaram a saída dos 
russos da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), o primeiro 
conflito global do mundo contemporâneo. A seguir, vamos 
conhecer as condições que propiciaram a Primeira Guerra 
Mundial e também a Revolução Russa.

Objetivos de aprendizagem
• Relacionar a Primeira 

Guerra Mundial às tensões 
e rivalidades políticas do 
cenário europeu das últimas 
décadas do século XIX.

• Compreender as principais 
etapas da Primeira Guerra 
Mundial e as consequências 
da guerra para os países 
envolvidos e sua população.

• Conhecer a conjuntura social, 
econômica e política da 
sociedade russa às vésperas 
das primeiras revoltas contra 
o governo czarista.

• Identificar os grupos 
envolvidos na deflagração da 
guerra civil e suas motivações 
após a queda do czarismo.
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  Mulher usando 
roupa típica 
Bashkir, da 
região de 
Bashkortostan, 
na Rússia, 2017.

  Grupo usando roupas típicas dos tártaros 
(grupo étnico turcomano) na Rússia, 2015.
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Investigar as Exposições 
Universais  
• Proponha uma atividade 
de pesquisa para aprofundar 
o contexto da Belle Époque 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Discuta com os alunos que, 
mesmo em tempo de prospe-
ridade, existem contradições, 
no caso, os problemas sociais. 
• Ressalte que o desenvolvi-
mento vivido na Belle Époque 
nas diferentes áreas não atin-
giu toda a sociedade. O pro-
cesso de industrialização abas-
tecia a sociedade de consumo 
e aumentava as desigualdades 
sociais, o que evidenciava as 
contradições da modernidade.
• A relação do termo Belle 
Époque com a ideia de paz e 
harmonia dizia respeito prin-
cipalmente às elites, uma vez 
que nas camadas baixas da 
população o sentido de Belle 
Époque era pouco ou quase 
nada percebido.
• Destaque as duas realida-
des europeias: na parte orien-
tal, a pobreza da população 
rural; na parte ocidental, a po-
breza dos trabalhadores urba-
nos das fábricas, que não ti-
nham direitos trabalhistas. 
• Questione os alunos sobre o 
que eles sabem a respeito de 
direitos trabalhistas. Organize 
na lousa as contribuições dos 
alunos e discutam a importân-
cia desses direitos na sociedade. 

por meio do estudo das Expo-
sições Universais. 
• Peça aos alunos que pes-
quisem sobre a origem das ex-
posições, os locais onde elas 
ocorriam, o formato e o signi-
ficado desses eventos.
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 A “paz armada”

Nesse contexto, o período entre o final do século XIX e o início do século XX foi marcado por 
grandes tensões. Buscava-se, principalmente, o equilíbrio entre as grandes nações em relação ao 
poder político, econômico e militar. Para alcançar esse equilíbrio, as potências europeias investiam 
cada vez mais em armamentos e em novas tecnologias voltadas para a guerra. Foi a época da 
“paz armada”.

Os países envolvidos nas disputas pelas colônias na Ásia e na Europa e pelas delimitações de 
fronteiras na Europa, começaram a investir muitos recursos na indústria armamentista, preparan-
do-se para um possível confronto armado.

Além disso, os recursos humanos também foram mobilizados, e muitas nações passaram a 
instituir o serviço militar obrigatório, iniciando o treinamento de jovens futuros soldados.

As nações estavam, então, praticando ameaças mútuas por meio da exibição de seus poten-
ciais bélicos, sem de fato, naquele momento, estarem em guerra.

Como consequência dessas disputas, as potências europeias se agruparam em alianças para 
se defender de possíveis ataques de potências rivais. Como veremos a seguir, essas alianças foram 
fundamentais para a eclosão da Primeira Guerra Mundial (1914-1918). 

 Trabalhadores (mulheres, homens e crianças) em uma fábrica de bombas, na Inglaterra, 1911.

HORACE NICHOLLS/IMPERIAL WAR MUSEUMS/GETTY IMAGES
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  Rivalidade entre as potências
Para agravar esse quadro, havia uma grande rivalidade entre as grandes 

potências europeias. Em alguns casos, as divergências eram resultado de dis-
putas de fronteiras na própria Europa, mas havia também conflitos causados 
pelas disputas em torno das colônias na África e na Ásia. 

As nações europeias tinham grande interesse em manter suas colônias 
nos continentes africano e asiático, pois essas regiões eram centros pro-
dutores de matérias-primas para suas indústrias. Além disso, a população 
desses continentes representava um importante mercado consumidor para 
os produtos fabricados na Europa.

 Nacionalismos e ódio
Além das disputas por mercados e colônias entre as potências indus-

trializadas, havia também ressentimentos nacionais, como no caso da 
França em relação aos territórios perdidos para a Alemanha na Guerra 
Franco-Prussiana (1870-1871).

Os governos e a imprensa utilizavam essas disputas para incentivar a 
rivalidade e o ódio entre países vizinhos. Cartazes e panfletos com frequência ridicularizavam outros 
povos. Ideias racistas eram também difundidas pela imprensa.

Alguns grupos étnicos que viviam sob o domínio de grandes potências lutavam por indepen-
dência, o que também contribuía para aumentar a hostilidade entre povos europeus. Esse foi o 

caso dos búlgaros, sérvios, romenos e armênios 
– entre outros –, que começaram a se mobilizar 
contra o domínio do Império Turco-Otomano.

Os interesses expansionistas de nações 
como o Império Austro-Húngaro e o Império 
Russo entravam em choque. Via-se no período 
uma ascensão de sentimentos nacionalistas, 
como o pan-eslavismo e o pan-germanismo, 
que se baseavam na ideia de unir os povos de 
mesma origem sob uma grande pátria comum. 
Essas movimentações geopolíticas provocavam 
grande instabilidade na Europa.

  Marrocos, charge publicada na revista francesa 
L’Assièrre au Beurre, em 1903. Na representação 
da chamada “questão marroquina”, o coelho, que 
representa o Marrocos, é disputado por quatro potências 
europeias: Espanha, Inglaterra, Alemanha e França.

Império Austro- 
-Húngaro: reino que 
abrangia as regiões das 
atuais Áustria e Hungria.
Império Turco- 
-Otomano: englobava 
as regiões da atual 
Turquia, Grécia, Oriente 
Médio e norte da África.
Pan-germanismo: 
movimento que previa 
a unificação dos povos 
germânicos da Europa 
central.
Pan-eslavismo: 
movimento que se 
baseava na ideia de que 
todos os povos eslavos 
da Europa oriental 
pertenciam a uma 
nacionalidade comum.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 4, 6 e 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 4 e 5
• Específicas de História: 1, 2, 
3 e 7

HABILIDADE
• EF09HI10

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• O que é uma potência? Dis-
cuta com os alunos que um 
país com grande poder econô-
mico, político e militar pode ser 
considerado uma potência, ca-
paz de intervir na vida de ou-
tros países. Explique como nes-
se contexto crescia a rivalida-
de entre várias potências euro-
peias em busca do aumento de 
seu poder no contexto mundial 
e da manutenção do domínio 
de suas colônias. 
• A charge desta página per-
mite discutir a presença euro-
peia na África. Ela mostra re-
presentantes de quatro po-
tências (Alemanha, Espanha, 
França e Inglaterra) disputan-
do o domínio do Marrocos, re-
presentado como um coelho, 
ou seja, uma presa fácil.

MAIS ATIVIDADE

Identificar as motivações dos 
conflitos mundiais
• Desenvolva com os alunos 
uma atividade para estabele-
cer relações de passado-pre-
sente dos conflitos mundiais. 
• Discuta com os alunos a 
notícia no site sugerido, no 

qual são apresentados os prin-
cipais conflitos mundiais da 
atualidade. 
• Antes da leitura, questione 
os alunos sobre o que eles sa-
bem a respeito desses conflitos.
• Registre na lousa as infor-
mações que eles apresenta-
rem e valorize as respostas. 
• Faça a leitura coletiva do tex-

to e, em seguida, peça-lhes que 
identifiquem os motivos que 
geram os conflitos, como into-
lerância religiosa, etnias, dispu-
tas territoriais e políticas etc.
• Discuta as semelhanças e 
as diferenças entre os motivos 
que levaram à Primeira Guer-
ra e os conflitos mundiais do 
presente.
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 A “paz armada”

Nesse contexto, o período entre o final do século XIX e o início do século XX foi marcado por 
grandes tensões. Buscava-se, principalmente, o equilíbrio entre as grandes nações em relação ao 
poder político, econômico e militar. Para alcançar esse equilíbrio, as potências europeias investiam 
cada vez mais em armamentos e em novas tecnologias voltadas para a guerra. Foi a época da 
“paz armada”.

Os países envolvidos nas disputas pelas colônias na Ásia e na Europa e pelas delimitações de 
fronteiras na Europa, começaram a investir muitos recursos na indústria armamentista, preparan-
do-se para um possível confronto armado.

Além disso, os recursos humanos também foram mobilizados, e muitas nações passaram a 
instituir o serviço militar obrigatório, iniciando o treinamento de jovens futuros soldados.

As nações estavam, então, praticando ameaças mútuas por meio da exibição de seus poten-
ciais bélicos, sem de fato, naquele momento, estarem em guerra.

Como consequência dessas disputas, as potências europeias se agruparam em alianças para 
se defender de possíveis ataques de potências rivais. Como veremos a seguir, essas alianças foram 
fundamentais para a eclosão da Primeira Guerra Mundial (1914-1918). 

 Trabalhadores (mulheres, homens e crianças) em uma fábrica de bombas, na Inglaterra, 1911.
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  Rivalidade entre as potências
Para agravar esse quadro, havia uma grande rivalidade entre as grandes 

potências europeias. Em alguns casos, as divergências eram resultado de dis-
putas de fronteiras na própria Europa, mas havia também conflitos causados 
pelas disputas em torno das colônias na África e na Ásia. 

As nações europeias tinham grande interesse em manter suas colônias 
nos continentes africano e asiático, pois essas regiões eram centros pro-
dutores de matérias-primas para suas indústrias. Além disso, a população 
desses continentes representava um importante mercado consumidor para 
os produtos fabricados na Europa.

 Nacionalismos e ódio
Além das disputas por mercados e colônias entre as potências indus-

trializadas, havia também ressentimentos nacionais, como no caso da 
França em relação aos territórios perdidos para a Alemanha na Guerra 
Franco-Prussiana (1870-1871).

Os governos e a imprensa utilizavam essas disputas para incentivar a 
rivalidade e o ódio entre países vizinhos. Cartazes e panfletos com frequência ridicularizavam outros 
povos. Ideias racistas eram também difundidas pela imprensa.

Alguns grupos étnicos que viviam sob o domínio de grandes potências lutavam por indepen-
dência, o que também contribuía para aumentar a hostilidade entre povos europeus. Esse foi o 

caso dos búlgaros, sérvios, romenos e armênios 
– entre outros –, que começaram a se mobilizar 
contra o domínio do Império Turco-Otomano.

Os interesses expansionistas de nações 
como o Império Austro-Húngaro e o Império 
Russo entravam em choque. Via-se no período 
uma ascensão de sentimentos nacionalistas, 
como o pan-eslavismo e o pan-germanismo, 
que se baseavam na ideia de unir os povos de 
mesma origem sob uma grande pátria comum. 
Essas movimentações geopolíticas provocavam 
grande instabilidade na Europa.

  Marrocos, charge publicada na revista francesa 
L’Assièrre au Beurre, em 1903. Na representação 
da chamada “questão marroquina”, o coelho, que 
representa o Marrocos, é disputado por quatro potências 
europeias: Espanha, Inglaterra, Alemanha e França.

Império Austro- 
-Húngaro: reino que 
abrangia as regiões das 
atuais Áustria e Hungria.
Império Turco- 
-Otomano: englobava 
as regiões da atual 
Turquia, Grécia, Oriente 
Médio e norte da África.
Pan-germanismo: 
movimento que previa 
a unificação dos povos 
germânicos da Europa 
central.
Pan-eslavismo: 
movimento que se 
baseava na ideia de que 
todos os povos eslavos 
da Europa oriental 
pertenciam a uma 
nacionalidade comum.
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Para o professor 
• Para além da Síria: os 12 
maiores conflitos mundiais 
em 2018. Disponível em: 
<http:// l ivro.pro/zssspw>. 
Acesso em: 9 out. 2018.
• Tensões, desestabilizações, 
conflitos. O site, mantido por 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Discuta com os alunos o 
acirramento do discurso de 
ódio entre as nações euro-
peias nas disputas por poder 
econômico no continente. Le-
ve-os a refletir sobre o sentido 
da palavra “racismo” e ques-
tione-os sobre esse conceito 
no contexto do início do sécu-
lo XX e nos dias atuais. Des-
taque a ideia de que os dis-
cursos de ódios são difundi-
dos amplamente pelos meios 
de comunicação, passam a ser 
compartilhados como ideais 
de uma nação e abrem espaço 
para conflitos armados.
• Leve os alunos a refletirem 
sobre o sentido de “paz arma-
da”. Esclareça que, no período 
da Belle Époque, as rivalidades 
cresceram e levaram as potên-
cias europeias a se preparar pa-
ra um conflito armado. 

Diplomacia Civil – Instituto 
Global Attitude, organização 
sem fins lucrativos, destaca os 
maiores conflitos da atualida-
de, entre os quais estão Israel-
-Palestina, Iêmen, Nigéria, Lí-
bia, Síria, entre outros.
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 Tríplice Aliança 3 Tríplice Entente
Quando o conflito começou, os países europeus estavam agrupados em dois grandes blocos: 

• A Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, apoiada pelos turcos e 

pelos búlgaros.

• A Tríplice Entente, formada por França, Inglaterra e Rússia, com apoio dos sérvios, gregos, 

belgas e romenos.

À medida que o conflito se desenrolava, alguns países mudaram de lado e outros se somaram 

aos que já estavam em combate. O governo da Itália, por exemplo, embora antes da guerra esti-

vesse no grupo da Tríplice Aliança, manteve-se neutro até 1915. Ao entrar no conflito, colocou-se 

ao lado da Tríplice Entente.

O governo do Japão aparentemente não tinha interesse nas disputas europeias. Entretanto, 

entrou na guerra também ao lado da Tríplice Entente. Seu objetivo era ficar com as possessões 

alemãs no oceano Pacífico. Os governos do Brasil e dos Estados Unidos, inicialmente neutros, 

passaram a apoiar a Tríplice Entente, e entraram no conflito em 1917.
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Maio de 1915 - Itália entra na guerra,
mas do lado da Tríplice Entente

Países neutros

Países invadidos pelas forças da
Alemanha e Áustria-Hungria

Limites europeus

Fonte: BARRACLOUGH, Geoffrey. Atlas da História do mundo. São Paulo: 
Folha de S.Paulo/Times Book, 1995. p. 248.

Europa em 1914

AL
LM

AP
S

65

D2-2056-HIST-F2_V9-U02-C03-058-085-LA-G20.indd   65 11/21/18   9:15 AM

  Primeira página do Jornal O Paiz, noticiando o início iminente da I Guerra Mundial.Rio de Janeiro (RJ), 1914.
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Península Balcânica: ponta 
de terra que avança pelo mar 
Mediterrâneo no sudeste da Europa, 
entre a Itália e a Turquia. Região 
onde se encontram hoje a Grécia, a 
Bulgária, a Sérvia e outros países.  
É também chamada de Bálcãs.
Bósnio: os bósnios são um dos povos 
da Península Balcânica.
Sérvia: os sérvios são um povo 
eslavo aparentado com os russos, 
também eslavos.

 A Primeira Guerra Mundial
Embora tenha começado como um conflito europeu, a Grande 

Guerra, como foi chamada na época, assumiu contornos mundiais.

O alegado estopim do conflito foi o assassinato de 
Francisco Ferdinando, príncipe herdeiro do Império Austro-
-Húngaro, em junho de 1914. O crime ocorreu em Sarajevo, 
capital da atual Bósnia-Herzegovina, província da Península 
Balcânica dominada pelo Império Austro-Húngaro. Seu 
autor foi um estudante nacionalista bósnio ligado a uma 
organização secreta apoiada pelo governo da Sérvia. 
Exatamente um mês depois desse fato, o governo austro-
-húngaro declarou guerra à Sérvia.

A Rússia, aliada da Sérvia, colocou suas tropas de 
prontidão. Diante disso, os alemães, aliados dos austro-
-húngaros, declararam guerra à Rússia.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 2, 3, 6 e 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 4 e 7
• Específicas de História:  1, 2 
e 3 

HABILIDADE
• EF09HI10

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Faça a leitura do mapa da 
página 65 com os alunos. Ex-
plique a divisão política euro-
peia apresentada e a organiza-
ção dos países em dois gran-
des blocos.
• Mostre a ampliação desses 
blocos, inicialmente apenas 
com países europeus e, de-
pois, com a entrada de outras 
nações no conflito mundial.
• Peça aos alunos que compa-
rem o mapa com a charge da 
página 62, o que ajudará a en-
tender o belicismo das nações.

TEXTO DE APOIO

Para o professor

A história da Primeira 
Guerra Mundial

A Primeira Guerra Mun-
dial assumiu características 
que a tornaram emblemá-
tica de outras guerras mo-
dernas, que se estenderam 

por todo o século XX e para 
além dele. [...] Além de ser 
um desastre por si só, tor-
nou-se a precondição para 
novos desastres, inclusive 
a Segunda Guerra Mundial, 
cujo número de baixas atin-
giu outros milhões [...] Foi 
um cataclismo de tipo es-
pecial, uma catástrofe ar-

tifi cial provocada por atos 
políticos, que, um século 
depois, ainda desperta emo-
ções poderosas e dá origem 
a perguntas extremamente 
perturbadoras. Suas vítimas 
não morreram de um vírus 
invisível, nem de uma falha 
mecânica ou de um erro 
humano individual. Elas 
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 Tríplice Aliança 3 Tríplice Entente
Quando o conflito começou, os países europeus estavam agrupados em dois grandes blocos: 

• A Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, apoiada pelos turcos e 

pelos búlgaros.

• A Tríplice Entente, formada por França, Inglaterra e Rússia, com apoio dos sérvios, gregos, 

belgas e romenos.

À medida que o conflito se desenrolava, alguns países mudaram de lado e outros se somaram 

aos que já estavam em combate. O governo da Itália, por exemplo, embora antes da guerra esti-

vesse no grupo da Tríplice Aliança, manteve-se neutro até 1915. Ao entrar no conflito, colocou-se 

ao lado da Tríplice Entente.

O governo do Japão aparentemente não tinha interesse nas disputas europeias. Entretanto, 

entrou na guerra também ao lado da Tríplice Entente. Seu objetivo era ficar com as possessões 

alemãs no oceano Pacífico. Os governos do Brasil e dos Estados Unidos, inicialmente neutros, 

passaram a apoiar a Tríplice Entente, e entraram no conflito em 1917.
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Fonte: BARRACLOUGH, Geoffrey. Atlas da História do mundo. São Paulo: 
Folha de S.Paulo/Times Book, 1995. p. 248.
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  Primeira página do Jornal O Paiz, noticiando o início iminente da I Guerra Mundial.Rio de Janeiro (RJ), 1914.
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Península Balcânica: ponta 
de terra que avança pelo mar 
Mediterrâneo no sudeste da Europa, 
entre a Itália e a Turquia. Região 
onde se encontram hoje a Grécia, a 
Bulgária, a Sérvia e outros países.  
É também chamada de Bálcãs.
Bósnio: os bósnios são um dos povos 
da Península Balcânica.
Sérvia: os sérvios são um povo 
eslavo aparentado com os russos, 
também eslavos.

 A Primeira Guerra Mundial
Embora tenha começado como um conflito europeu, a Grande 

Guerra, como foi chamada na época, assumiu contornos mundiais.

O alegado estopim do conflito foi o assassinato de 
Francisco Ferdinando, príncipe herdeiro do Império Austro-
-Húngaro, em junho de 1914. O crime ocorreu em Sarajevo, 
capital da atual Bósnia-Herzegovina, província da Península 
Balcânica dominada pelo Império Austro-Húngaro. Seu 
autor foi um estudante nacionalista bósnio ligado a uma 
organização secreta apoiada pelo governo da Sérvia. 
Exatamente um mês depois desse fato, o governo austro-
-húngaro declarou guerra à Sérvia.

A Rússia, aliada da Sérvia, colocou suas tropas de 
prontidão. Diante disso, os alemães, aliados dos austro-
-húngaros, declararam guerra à Rússia.
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SUGESTÃO DE SITE 

Para o professor 
• A guerra do ponto de 
vista dos feridos. Disponível 
em: <http://livro.pro/9e4epv>. 
Acesso em: 11 nov. 2018.

Site da Cruz Vermelha, or-
ganização internacional que 
presta assistência às vítimas 
de conflitos. Veja imagens de 
cidades e pessoas atingidas 
pelos conflitos da Primeira 
Guerra Mundial.

pereceram devido a uma 
política estatal deliberada, 
decidida por governos que, 
repetidamente, rejeitaram 
alternativas à violência 
e exigiram não apenas a 
aquiescência, como tam-
bém o apoio de milhões de 
seus governados. [...] Engol-
fou as sociedades mais ricas 

e tecnologicamente mais 
avançadas daquela época, 
transformadas pela indus-
trialização, democratização 
e globalização desde a con-
vulsão mais recente compa-
rável: as campanhas contra 
Napoleão um século antes. 

STEVENSON, David. 1914-1918: A 
história da Primeira Guerra Mundial. 

São Paulo: Novo Século, 2016. 
Disponível em: https://books.google.

com.br/books?id=V-AaDQAAQBAJ&p
rintsec=frontcover&dq=an%C3%A1li
se+da+primeira+guerra+mundial&hl

=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjApZyM
4szeAhUCc60KHW1PCJMQ6AEILTAB#-

v=onepage&q=an%C3%A1lise%20
da%20primeira%20guerra%20

mundial&f=false. 
Acesso em: 11 nov. 2018.
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 Novos armamentos
A fisionomia tranquila das pessoas nos permite pensar que o autor do cartaz 

quis passar a ideia de determinação e serenidade. De fato, a imagem transmite a 
expectativa das pessoas no início da guerra: quando o conflito começou, a maior 
parte da população dos países envolvidos acreditava que os soldados retornariam 
vitoriosos para casa e o confronto terminaria rapidamente.

Entretanto, não foi isso o que aconteceu. A Primeira Guerra 
Mundial durou quatro longos anos e foi marcada por extrema vio-
lência, em razão dos novos armamentos desenvolvidos nos anos 
anteriores e também durante o conflito. Foi no decorrer da Grande 
Guerra que, pela primeira vez na história, foram utilizados gases mor-
tíferos, veículos blindados, submarinos e aeronaves (veja a seção Olho 
vivo nas páginas 68 e 69).

Os antigos navios de casco de madeira utilizados em muitos 
países foram substituídos pelos revestidos de ferro. Os velhos canhões 
foram trocados por outros mais modernos. Com isso, o alcance dos 
disparos tornou-se muito maior.

Boa parte dessa tecnologia foi usada contra a população civil. Cidades, vilas e 
campos agrícolas foram bombardeados. A guerra e a morte já não se restringiam 
aos campos de batalha, invadiam os lares e afetavam a todos. Além disso, a fome 
se impôs em boa parte da Europa. O número de civis mortos no conflito, seja pelas 
armas, seja pela fome, chegaria a cerca de 6 milhões de pessoas.

1

  Representação de um canhão. Detalhe do cartaz de Robert Baden-Powell.
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Escotismo: é um movimento educacional 
mundial e voluntário que se propõe a 
desenvolver, nos jovens, valores como 
honra, responsabilidade, respeito, 
disciplina. Também o trabalho em equipe e 
a vida ao ar livre estão entre as principais 
premissas do escotismo.
Reino Unido: o Reino Unido é uma 
união política de quatro países: Inglaterra, 
Irlanda do Norte, Escócia e País de 
Gales. Embora esses quatros países se 
apresentem individualmente em algumas 
situações (competições esportivas 
internacionais, por exemplo), é o Reino 
Unido que os representa em situações 
formais como na União Europeia e nas 
Nações Unidas.

 Convocação geral
O cartaz reproduzido nesta página foi publicado pelo Comitê Parlamentar de Recrutamento 

em Londres, Inglaterra, em 1915, no início da Primeira Guerra Mundial. Foi desenhado por Robert 
Baden-Powell, tenente-general do Exército Britânico, fundador do escotismo. Repare nas iniciais 
RBP no canto inferior direito. Em sua opinião, o que o autor do cartaz pretendia transmitir? Como 
você descreveria esse cartaz?

A intenção das pessoas que 
patrocinaram a produção do cartaz 
era mobilizar a população para par-
ticipar do esforço de guerra. 

Observe que várias pessoas foram representadas na cena: um escoteiro (de costas, entregando 
uma caixa ao soldado que empunha uma espingarda); um marinheiro manejando um canhão, um 
trabalhador segurando uma marreta; uma mulher separando fileiras de balas sobre uma mesa, 
uma enfermeira e um homem de terno. 

Pela bandeira representada em posição central, podemos concluir que o cartaz procura mobi-
lizar a população do Reino Unido. Mas outras nações também fizeram uso de ideias semelhantes 
para convocar seus cidadãos a participar da guerra.

  Cartaz produzido por Robert Baden-
-Powell com a frase Are you in this? 
(que pode ser traduzida como Você 
está nisso?). Representa uma tentativa 
de convencer os cidadãos britânicos a 
participar da Primeira Guerra Mundial.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 3, 4 e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 4, 5 e 7
• Específicas de História:  1, 2, 
3 e 4 

HABILIDADE
• EF09HI10

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Proponha aos alunos um 
exercício de leitura de imagem. 
Solicite-lhes que descrevam a 
imagem, identificando os ele-
mentos representados nela. 
• Peça a eles que levantem hi-
póteses sobre o significado des-
ses elementos, explorando-os 
como fonte histórica para com-
preender o contexto estudado. 
• Na sequência, proponha a lei-
tura do texto da página, ressal-
tando a importância da propa-
ganda como forma de envolvi-
mento da população de diferen-
tes nações em apoio à guerra. 
• Questione os alunos sobre 
a relação entre as expectativas 
geradas pela propaganda na 
população e as consequências 
advindas da guerra, como re-
vela o texto didático. Destaque 
o fato de que a utilização de 
recursos e equipamentos tec-
nológicos ampliou o número 
de mortos na Primeira Guerra. 
• Esse é um ponto importan-
te a ser trabalhado, pois, mui-
tas vezes, o senso comum as-
socia o desenvolvimento tec-
nológico exclusivamente a as-
pectos positivos. 
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era mobilizar a população para par-
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Observe que várias pessoas foram representadas na cena: um escoteiro (de costas, entregando 
uma caixa ao soldado que empunha uma espingarda); um marinheiro manejando um canhão, um 
trabalhador segurando uma marreta; uma mulher separando fileiras de balas sobre uma mesa, 
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Pela bandeira representada em posição central, podemos concluir que o cartaz procura mobi-
lizar a população do Reino Unido. Mas outras nações também fizeram uso de ideias semelhantes 
para convocar seus cidadãos a participar da guerra.

  Cartaz produzido por Robert Baden-
-Powell com a frase Are you in this? 
(que pode ser traduzida como Você 
está nisso?). Representa uma tentativa 
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Para o professor 
• Cartazes de propaganda 
da Primeira Guerra Mun-
dial. Disponível em: <http://
livro.pro/vmkfbx>. Acesso em: 
9 out. 2018.

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Além do cartaz apresenta-
do nestas páginas, muitos ou-
tros foram produzidos na mes-
ma perspectiva durante o con-
texto da Primeira Guerra, em 
diferentes nações. 
• O site indicado seleciona 
mais alguns cartazes desse pe-
ríodo. Se possível, projete-os 
para a turma e proceda a  uma 
análise coletiva das imagens, 
começando pela descrição e 
prosseguindo para a análise 
dos significados das imagens. 
• Peça aos alunos que obser-
vem o que essas imagens têm 
em comum. 
• A linguagem imperativa de 
algumas peças visa convocar a 
população para a guerra.
• Outros cartazes associam 
os adversários a monstros e 
outros males para angariar o 
apoio da população. 

Seleção de cartazes de di-
versos países envolvidos na 
guerra, que convocam para o 
alistamento ou pedem o enga-
jamento da população.
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Os zepelins, como passaram a ser chamados esses dirigíveis, foram usados ini-
cialmente no transporte de passageiros. Durante a Primeira Guerra Mundial, foram 
empregados como escoltas de navios e, principalmente, em ataques aéreos noturnos. 
Os alemães chegaram a ter cem dessas aeronaves.

Ao contrário dos aviões, os dirigíveis eram silenciosos. Isso fazia deles uma arma 
mortal, pois podiam se aproximar das forças inimigas durante a noite sem ser notados 
e tinham capacidade para transportar grande quantidade de bombas. Tinham, porém, 
algumas desvantagens: eram altamente inflamáveis e dependiam muito das condições 
climáticas. Além disso, suas dimensões os tornavam um alvo fácil para as baterias 
antiaéreas inimigas. 

5    Os dirigíveis recebiam um prefixo gravado na fuselagem, composto de uma 
letra e um número. Nos alemães, as letras empregadas eram L ou LZ (iniciais 
da expressão Luftschiffbau Zeppelin, que significa Construtora de Dirigíveis 
Zeppelin). No entanto, as letras variavam de acordo com o país e a finalidade 
do dirigível, como no caso desse que leva as letras NZ.

6    Para uso na artilharia aérea, metralhadoras poderiam ser afixadas sobre a 
fuselagem do dirigível.

7    Acoplada à estrutura de metal, essa gôndola dianteira acomodava os 
motores, os controles, os tripulantes e os passageiros.
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olho vivo

 Zepelim: uma arma cruzando os céus
O primeiro conflito a usar aeronaves em missões de defesa e ataque foi a 

guerra de 1914-1918. Entre os tipos de aeronaves da época, os dirigíveis rígidos (com 
estrutura de ferro) – ou balões motorizados – destacavam-se como arma ideal para 
promover bombardeios aéreos.

Criado pelo conde alemão Ferdinand von Zeppelin (1838-1917), o primeiro diri-
gível rígido fez seu voo inaugural em 2 de julho de 1900, na Alemanha. Era uma 
espécie de balão com o formato cilíndrico. 

Assim como seu contemporâneo, o inventor e aviador brasileiro Alberto Santos 
Dumont (1873-1932), Zeppelin gastou fortunas no desenvolvimento de sua invenção. 

1    O dirigível era formado por uma estrutura de metal revestida de tecido.

2    Na cauda estava o leme de direção. Ele servia para virar o dirigível à esquerda ou 
à direita. O piloto contava ainda com outros instrumentos. Entre eles, o leme de 
profundidade, que permitia controlar o movimento de subida e descida da aeronave.

3    Os motores, colocados na gôndola traseira, impulsionavam o dirigível para a frente. 
Dessa forma, ele não dependia de correntes de ar para se deslocar.

4    A cavidade da estrutura de metal era preenchida com balões cheios de hidrogênio, gás 
que permitia a elevação da aeronave por ser mais leve do que o ar. Como o hidrogênio 
é extremamente inflamável, foi substituído mais tarde pelo gás hélio.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 4 e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3, 4 e 7
• Específica de História: 3

HABILIDADE
• EF09HI10

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Olho vivo

• O objetivo da seção é levar 
os alunos à reflexão sobre a 
utilização de recursos tecnoló-
gicos para a fabricação de ar-
mas de guerra. 
• Leve-os a refletir se os avan-
ços tecnológicos são sempre 
benéficos para a maioria da 
população. 

nando os alunos sobre o caso 
brasileiro. 
• Apresente a eles a informa-
ção de que o primeiro dirigível, 
o Zeppelin, chegou ao Brasil 
em 22 de maio de 1930. Foi 
a primeira vez que se cruzou o 
céu acima do oceano para se 

chegar à América. O Zeppelin 
gerou muita expectativa na po-
pulação, que se reunia nas ruas 
para vê-lo cruzar o céu de algu-
mas cidades brasileiras. 
• Apresente aos alunos as 
imagens da passagem do 
Zeppelin pelo Brasil (veja o 

link a seguir) e discuta com 
eles os impactos desse even-
to sobre a sociedade brasileira. 
• Em seguida, peça que elabo-
rem um desenho, em folha de 
sulfite, para representar a rea-
ção das pessoas à chegada de 
“tão magnífico” objeto voador.

MAIS ATIVIDADES

Analisar, por meio de 
imagens, o impacto de 
inovações tecnológicas
• Explore o significado dos 
avanços tecnológicos para as 
sociedades da época, questio-
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Para o aluno
• Viagem do Zeppelin da 
Europa à América. Disponível 
em: <http://livro.pro/wgicpv>. 
Acesso em: 15 out. 2018.

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Faça a leitura da imagem com 
os alunos, valorizando as expli-
cações que constam na página. 
• Questione-os sobre os im-
pactos do Zeppelin para os 
confrontos da Primeira Guerra. 
• Peça a eles que tentem 
imaginar a reação da popula-
ção, que desconhecia ataques 
vindos dos céus. 
• Aproveite o trabalho com o 
Zeppelin e promova uma dis-
cussão sobre a neutralidade 
da ciência e da tecnologia. 
• Proponha questões como: 
como é tomada a decisão so-
bre investir em determinada 
tecnologia? 
• Explique que a ciência e a 
tecnologia carregam em si va-
lores dos grupos e épocas que 
a produzem, não sendo, por-
tanto, neutras. A escolha de 
um problema a ser investiga-
do ou resolvido já indica al-
gum interesse e juízo de valor. 
• Para atualizar a discussão, 
relacione o Zeppelin aos dro-
nes e aviões não tripulados da 
atualidade.

SUGESTÃO DE SITE 

Para o professor 
• O Zeppelin no Brasil pe-
la primeira vez. Disponível 
em: <http://livro.pro/kmh5tz>. 
Acesso em: 13 nov. 2018. 

O portal Brasilliana Foto-
gráfica, mantido pela Bibliote-
ca Nacional, exibe reportagem 
fartamente ilustrada sobre a 
primeira passagem do dirigível 
pelo Rio de Janeiro, em 1930.

Trecho de filme mudo que 
mostra o interior do dirigível 
Zeppelin e os lugares pelos 
quais passou em sua viagem 
entre os dois continentes, na 
década de 1930. 
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 O papel decisivo dos Estados Unidos
Em 1917, três anos após seu início, a guerra estava longe de terminar. Nesse momento, os 

alemães começaram a atacar e afundar navios de países que não estavam participando do conflito. 
Alegavam que embora se declarassem neutros, esses países forneciam recursos aos inimigos. Era 
o caso dos Estados Unidos e do Brasil, que tiveram embarcações afundadas pelos alemães. Em 
resposta, esses governos declararam guerra à Alemanha em 1917.

O Brasil foi o único país da América do Sul a participar da Primeira Guerra Mundial. Sua par-
ticipação resumiu-se ao envio de navios de inspeção para vigiar inimigos no norte da África e ao 
envio de médicos para cuidar de feridos na França. 

Já os Estados Unidos eram um dos países mais desenvolvidos do mundo e detinham algumas 
das principais inovações trazidas pela Segunda Revolução Industrial. Além de equipamentos militares 
avançados para a época, os Estados Unidos enviaram à guerra mais de 4 milhões de soldados. Com 
esse reforço, as forças adversárias da Tríplice Entente recuaram e, a partir de outubro de 1918, uma 
a uma as nações da Tríplice Aliança se renderam. Saíram, assim, derrotadas da guerra a Alemanha 
e os impérios Austro-Húngaro e Turco-Otomano.

 O Tratado de Versalhes
Entre 1919 e 1920, os vencedores do conflito realizaram conferências para estabelecer acordos 

para o pós-guerra. Os encontros foram liderados pelos representantes dos Estados Unidos, 
Inglaterra e França e realizados principalmente no palácio francês de Versalhes, em Paris.

Fonte: DUBY, Georges. Atlas 
Historique Mondial. Paris: 
Larousse. 2011. p. 90-91.

  Como se vê no mapa, os 
impérios Austro-Húngaro 
e Turco-Otomano 
deixaram de existir, com 
o primeiro dando origem 
à Áustria, Hungria e 
Tchecoslováquia; e o 
segundo resultando 
na Turquia.
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 As mulheres na guerra
A situação das mulheres durante a guerra não 

foi muito melhor que a dos homens. Elas cuidavam 
da sobrevivência de crianças, idosos, soldados feridos 
e mutilados que retornavam dos campos de batalha. 
Chegaram também a compor batalhões de combate.

Como se pode ver no detalhe do cartaz, muitas 
mulheres trabalhavam em fábricas de armamentos, 
de máscaras de gás, de peças de avião, entre outras 
indústrias. Elas ainda prestavam serviços de enferma-
gem, higiene, comunicações e outros setores.

Nos campos, como boa parte dos homens estava 
nas frentes de batalha, as mulheres passaram a cuidar 
das tarefas agrícolas. Também coube a elas a reconstrução 
de casas e vilas destruídas pelos bombardeios.

Estratégia: neste 
caso, é a definição 
de objetivos gerais 
a serem alcançados 
pelas forças militares, 
o planejamento das 
ações e a organização 
dessas forças para a 
conquista dos objetivos 
estabelecidos visando à 
vitória final no conflito 
em que estão envolvidas.

 As estratégias de combate
Observe a seguir um detalhe ampliado do cartaz que estamos analisando. Dois militares repre-

sentam os combatentes na frente de batalha. O da esquerda veste uniforme da Marinha britânica. O 
da direita, usa uniforme do Exército britânico. Cerca de 60 milhões de homens 
europeus foram mobilizados para a Primeira Guerra Mundial.

As trincheiras eram valas profundas e estreitas, mas de grande extensão, 
nas quais ficavam soldados fortemente armados. Eram protegidas por arame 
farpado e tinham por objetivo impedir o avanço das tropas inimigas. A guerra 
de trincheiras trouxe poucos resultados para ambos os lados e fez com que a 
guerra se prolongasse. Também foi a causa da morte de milhões de soldados 
que, além de enfrentarem o fogo inimigo, eram vítimas das doenças provoca-
das pelo frio e pela chuva e por ratos e piolhos que infestavam as trincheiras.

1

2

  Representação de combatentes 
da Marinha e do Exército 
britânicos. Detalhe do cartaz 
de Robert Baden-Powell. 
No início do conflito, as 
tropas foram mobilizadas em 
campo aberto na tentativa de 
conquistar territórios inimigos. 
Mas as perdas humanas foram 
muito grandes, e os exércitos 
substituíram essa estratégia 
pela guerra de trincheiras.

  Representação da presença de mulheres 
na guerra. Detalhe do cartaz de Robert 
Baden-Powell.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 3, 4 e 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3 e 7 
• Específicas de História:  1 e 3

HABILIDADE
• EF09HI10

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Discuta com os alunos a 
ideia de estratégia de guerra 
e destaque a opção do uso de 
trincheiras nos campos de ba-
talha da Primeira Guerra. 
• Solicite a eles que dese-
nhem, no caderno, o que com-
preendem da estratégia da 
guerra de trincheiras. Analise 
as produções dos alunos e faça 
os apontamentos necessários. 
• Questione os alunos sobre 
como eles imaginam a parti-
cipação feminina no conflito 
mundial. É possível que mui-
tos alunos associem a parti-
cipação das mulheres apenas 
aos serviços de enfermagem 
e outros cuidados com os fe-
ridos de guerra. Explique que, 
na Primeira Guerra as mulhe-
res tiveram papel fundamen-
tal porque assumiram fun-
ções até então exclusivamen-
te masculinas, como trabalho 
nas fábricas e nos campos, 
para produzir suprimentos de 
guerra e alimentos. 
• Apresente aos alunos o 
contexto final da guerra, mar-
cado pela entrada do Brasil e 
dos Estados Unidos. Caracteri-
ze o papel de cada um deles 
no final do conflito. 

TEXTO DE APOIO 

Para o professor 

O Tratado de Versalhes 
Artigo 51 – Os territórios 

cedidos à Alemanha em vir-
tude [da guerra franco-prus-
siana de 1871 e que a França 

perdeu, ou seja: a Alsácia-
-Lorena] são reintegrados na 
soberania francesa [...]

Artigo 119 – A Alemanha 
renuncia, em favor das Prin-
cipais Potências aliadas e as-
sociadas, a todos os seus di-
reitos e títulos sobre as suas 
possessões de além-mar.

Artigo 159 – As forças 
militares alemãs serão des-
mobilizadas e reduzidas 
nas condições fi xadas mais 
adiante.

Artigo 160 – A datar do 
31 de Março de 1920, o mais 
tardar, o exército alemão 
não deverá compreender 
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 O papel decisivo dos Estados Unidos
Em 1917, três anos após seu início, a guerra estava longe de terminar. Nesse momento, os 

alemães começaram a atacar e afundar navios de países que não estavam participando do conflito. 
Alegavam que embora se declarassem neutros, esses países forneciam recursos aos inimigos. Era 
o caso dos Estados Unidos e do Brasil, que tiveram embarcações afundadas pelos alemães. Em 
resposta, esses governos declararam guerra à Alemanha em 1917.

O Brasil foi o único país da América do Sul a participar da Primeira Guerra Mundial. Sua par-
ticipação resumiu-se ao envio de navios de inspeção para vigiar inimigos no norte da África e ao 
envio de médicos para cuidar de feridos na França. 

Já os Estados Unidos eram um dos países mais desenvolvidos do mundo e detinham algumas 
das principais inovações trazidas pela Segunda Revolução Industrial. Além de equipamentos militares 
avançados para a época, os Estados Unidos enviaram à guerra mais de 4 milhões de soldados. Com 
esse reforço, as forças adversárias da Tríplice Entente recuaram e, a partir de outubro de 1918, uma 
a uma as nações da Tríplice Aliança se renderam. Saíram, assim, derrotadas da guerra a Alemanha 
e os impérios Austro-Húngaro e Turco-Otomano.

 O Tratado de Versalhes
Entre 1919 e 1920, os vencedores do conflito realizaram conferências para estabelecer acordos 

para o pós-guerra. Os encontros foram liderados pelos representantes dos Estados Unidos, 
Inglaterra e França e realizados principalmente no palácio francês de Versalhes, em Paris.

Fonte: DUBY, Georges. Atlas 
Historique Mondial. Paris: 
Larousse. 2011. p. 90-91.

  Como se vê no mapa, os 
impérios Austro-Húngaro 
e Turco-Otomano 
deixaram de existir, com 
o primeiro dando origem 
à Áustria, Hungria e 
Tchecoslováquia; e o 
segundo resultando 
na Turquia.
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 As mulheres na guerra
A situação das mulheres durante a guerra não 

foi muito melhor que a dos homens. Elas cuidavam 
da sobrevivência de crianças, idosos, soldados feridos 
e mutilados que retornavam dos campos de batalha. 
Chegaram também a compor batalhões de combate.

Como se pode ver no detalhe do cartaz, muitas 
mulheres trabalhavam em fábricas de armamentos, 
de máscaras de gás, de peças de avião, entre outras 
indústrias. Elas ainda prestavam serviços de enferma-
gem, higiene, comunicações e outros setores.

Nos campos, como boa parte dos homens estava 
nas frentes de batalha, as mulheres passaram a cuidar 
das tarefas agrícolas. Também coube a elas a reconstrução 
de casas e vilas destruídas pelos bombardeios.

Estratégia: neste 
caso, é a definição 
de objetivos gerais 
a serem alcançados 
pelas forças militares, 
o planejamento das 
ações e a organização 
dessas forças para a 
conquista dos objetivos 
estabelecidos visando à 
vitória final no conflito 
em que estão envolvidas.

 As estratégias de combate
Observe a seguir um detalhe ampliado do cartaz que estamos analisando. Dois militares repre-

sentam os combatentes na frente de batalha. O da esquerda veste uniforme da Marinha britânica. O 
da direita, usa uniforme do Exército britânico. Cerca de 60 milhões de homens 
europeus foram mobilizados para a Primeira Guerra Mundial.

As trincheiras eram valas profundas e estreitas, mas de grande extensão, 
nas quais ficavam soldados fortemente armados. Eram protegidas por arame 
farpado e tinham por objetivo impedir o avanço das tropas inimigas. A guerra 
de trincheiras trouxe poucos resultados para ambos os lados e fez com que a 
guerra se prolongasse. Também foi a causa da morte de milhões de soldados 
que, além de enfrentarem o fogo inimigo, eram vítimas das doenças provoca-
das pelo frio e pela chuva e por ratos e piolhos que infestavam as trincheiras.
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  Representação de combatentes 
da Marinha e do Exército 
britânicos. Detalhe do cartaz 
de Robert Baden-Powell. 
No início do conflito, as 
tropas foram mobilizadas em 
campo aberto na tentativa de 
conquistar territórios inimigos. 
Mas as perdas humanas foram 
muito grandes, e os exércitos 
substituíram essa estratégia 
pela guerra de trincheiras.

  Representação da presença de mulheres 
na guerra. Detalhe do cartaz de Robert 
Baden-Powell.

1

2

BI
BL

IO
TE

CA
 D

O 
CO

NG
RE

SS
O,

 W
AS

HI
NG

TO
N,

 D
.C

.

BI
BL

IO
TE

CA
 D

O 
CO

NG
RE

SS
O,

 W
AS

HI
NG

TO
N,

 D
.C

.
BI

BL
IO

TE
CA

 D
O 

CO
NG

RE
SS

O,
 W

AS
HI

NG
TO

N,
 D

.C
.

70

D2-2056-HIST-F2_V9-U02-C03-058-085-LA-G20.indd   70 11/21/18   9:15 AM

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• O mapa apresentado pode 
ser explorado como um impor-
tante recurso didático para as 
mudanças ocorridas na Europa. 
• Siga as orientações do tex-
to e proponha que os alunos 
comparem os mapas da Euro-
pa antes da guerra e do pós-
-guerra para identificar as mu-
danças geradas pelos embates 
entre os países. 

SUGESTÃO DE LIVRO 

Para o professor 
• ARTHUR, Max. Vozes es-
quecidas da Primeira Guer-
ra Mundial. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2011. 

O livro, organizado em as-
sociação com o Museu Impe-
rial Britânico, destaca memó-
rias de diferentes pessoas que 
lutaram na Primeira Guerra 
Mundial, que podem ser uma 
importante fonte para a com-
preensão desta unidade. 

mais de sete divisões de in-
fantaria e três divisões de 
cavalaria.

Artigo 173 – Todo o ser-
viço militar universal obri-
gatório será abolido na Ale-
manha.

Artigo 231 – Os Gover-
nos aliados e associados 

exigem [...] e a Alemanha a 
tal se obriga, que sejam re-
parados todos os prejuízos 
causados à população civil 
de cada uma das Potências 
aliadas e associadas e aos 
seus bens [...].

Artigo 235 – Com o fi m 
de habilitar as Potências 

aliadas e associadas a em-
preender desde já a restau-
ração da sua vida industrial 
e econômica, enquanto não 
é realizada a fi xação defi -
nitiva da importância das 
suas reclamações, a Ale-
manha pagará, durante os 
anos de 1919 e 1920 e os 

quatro primeiros meses de 
1921 [...] em ouro, mercado-
rias, navios, valores ou ou-
tra forma [...] o equivalente 
a 20 000 000 000 (vinte bi-
lhões) de marcos ouro [...]. 

TRATADO de Versalhes. Disponível em: 
<https://historia9.blogs.sapo.pt/3371.

html>. Acesso em: 10 out. 2018.
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  O baile no Moulin de la Galette, óleo sobre tela, 
de Pierre-Auguste Renoir, 1876.

  Nu descendo uma 
escada no 2, óleo 
sobre tela, de Marcel 
Duchamp, 1912.

 1. É possível dizer que ambos os quadros expressam o otimismo da Belle Époque? 
Justifique sua resposta com elementos das imagens.

 2. A tela de Duchamp apresenta elementos que expressam a ideia de máquina, tecno-
logia e movimento, o que pode ser relacionado com o desenvolvimento tecnológico 
e bélico do período. De que maneira esse desenvolvimento tecnológico propiciou a 
“paz armada” entre as principais potências europeias?

 3. Essas duas obras ajudam a pensar nos acontecimentos que marcaram a Belle Époque, 
como tensões que resultaram na Primeira Guerra Mundial. Com este mesmo sentido, 
cite uma obra de arte (música, artes visuais, filme, peça de teatro, literatura, programa 
de televisão etc.) que possibilite uma reflexão sobre a atual sociedade brasileira e 
justifique sua escolha.

Observe as duas pinturas reproduzidas abaixo. A primeira é de 1876, e foi feita pelo 
pintor francês Pierre-Auguste Renoir (1841-1919). Ela se chama O baile no Moulin de la 
Galette, representante do movimento de arte impressionista. A segunda imagem é de 
1912 e é do também francês Marcel Duchamp (1887-1968). O nome da obra é Nu descendo 
uma escada no 2, representante do movimento de arte modernista. Ambas fazem parte 
de movimentos na Arte, que propuseram novas formas de representação do mundo. 
Observe-as com atenção e responda ao que se pede.

interpretando documentos

1. A pintura de Renoir expressa um clima de otimismo e diver-
são, representando pessoas com rostos alegres e serenos; a de 
Duchamp tem um clima mais pesado, cores escuras, evoca o 
desenvolvimento tecnológico da época, com os corpos humanos 
se assemelhando a máquinas.

2. A produção bélica apresentou, na virada do século XIX para o XX, grandes novidades tecnológicas. As nações 
europeias investiram nesses armamentos, estabelecendo uma verdadeira competição bélica entre elas, numa 
busca pelo equilíbrio político e militar. 

3. Resposta pessoal. É importante que os alunos iden-
tifiquem nos exemplos escolhidos alguns aspectos 
representativos da sociedade brasileira atual.
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 Mudanças geopolíticas
As regiões controladas pelo Império Turco no Oriente Médio e no norte da África passaram 

para o domínio de ingleses e franceses, que buscavam controlar as reservas de petróleo e de 
outros minerais valiosos nessas regiões.

Ao mesmo tempo, a Alemanha teve seu poderio militar muito reduzido. O país ficou proibido, 
por exemplo, de manter uma aviação militar ou armamentos como canhões e submarinos. Teve 
de devolver à França as regiões anexadas na Guerra Franco-Prussiana, além de ceder territórios 
a outros países. Foi obrigado a entregar suas colônias e a pagar uma gigantesca indenização de 
guerra aos vencedores, compromisso que deixaria sua economia em estado deplorável.

Outra decisão adotada nos acordos foi a criação da Liga das Nações, uma organização 
supranacional que reunia diversos países com objetivo de garantir a paz e a segurança mundial. 
O órgão deu origem, mais tarde, à atual Organização das Nações Unidas – a ONU.

 As consequências da guerra
A Primeira Guerra Mundial mostrou o quanto a tecnologia e a ciência podem ser utilizadas 

para provocar sofrimento e morte. Segundo cálculos, morreram na guerra cerca de 15 milhões 
de pessoas, entre civis e militares. Outros 20 milhões de indivíduos ficaram inválidos ou inca-
pacitados. Famílias foram destruídas, milhões de crianças se tornaram órfãs e muitos jovens 
ficaram desempregados.

A Alemanha, particularmente, saiu arrasada do conflito. A situação foi considerada humi-
lhante e levaria a outro conflito ainda mais devastador: a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 
que estudaremos no próximo capítulo.

Os maiores beneficiários da 
guerra foram os Estados Unidos. 
Enquanto se mantiveram neutros, 
no começo do conflito, obtiveram 
enormes lucros com a venda de 
produtos aos países em guerra. Ao 
mesmo tempo, concederam a alguns 
desses países empréstimos que ren-
deram enormes lucros. Além disso, o 
país não foi afetado pelos bombar-
deios, concentrados na Europa. Esses 
fatores somados fariam dos Estados 
Unidos a maior potência econômica 
e política do planeta.

  Distribuição de sopa para 
trabalhadores desempregados 
na Alemanha, em 1920.

ALBUM/AKG-IMAGES/FOTOARENA
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 3, 4, 6 e 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3, 6 e 7 
• Específicas de História: 1, 2 e 3

HABILIDADE
• EF09HI10 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• O texto desta página discu-
te as consequências da Primei-
ra Guerra. O objetivo é anali-
sar com os alunos que, ao fi-
nal de uma guerra, há outras 
consequências, além das san-
ções impostas ao lado derrota-
do, que afetam as populações 
de todos os países envolvidos.
• Antes da leitura do texto, 
questione os alunos sobre quais 
seriam essas consequências.
• Espera-se que eles identifi-
quem, entre os impactos nega-
tivos para a população, a gran-
de quantidade de mortos, mu-
tilados, órfãos, doentes psiquiá-
tricos, desempregados e outros. 

TEXTO DE APOIO

Para o professor

Primeira Guerra Mundial: 
novas tecnologias e 
sofrimento descomunal 

A devastação material 
e humana explica por que 
as linhas de front se trans-

formaram em museus a 
céu aberto da guerra 1914-
1918. Fortes, bunkers, cra-
teras, campos de batalha, 
armamentos, cemitérios, 
ossários, monumentos aos 
mortos e até fl orestas são 
cicatrizes do confl ito muito 
visíveis ainda hoje na Fran-
ça e na Bélgica. [...]

A alta mortalidade se 
dava por uma conjunção 
de fatores, entre os quais a 
chamada “guerra de posi-
ções”. [...]

A estratégia visa levar o 
inimigo à exaustão e à der-
rota, mas o resultado é a pa-
ralisia do confl ito. A alterna-
tiva, então, foi intensifi car a 
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  O baile no Moulin de la Galette, óleo sobre tela, 
de Pierre-Auguste Renoir, 1876.

  Nu descendo uma 
escada no 2, óleo 
sobre tela, de Marcel 
Duchamp, 1912.

 1. É possível dizer que ambos os quadros expressam o otimismo da Belle Époque? 
Justifique sua resposta com elementos das imagens.

 2. A tela de Duchamp apresenta elementos que expressam a ideia de máquina, tecno-
logia e movimento, o que pode ser relacionado com o desenvolvimento tecnológico 
e bélico do período. De que maneira esse desenvolvimento tecnológico propiciou a 
“paz armada” entre as principais potências europeias?

 3. Essas duas obras ajudam a pensar nos acontecimentos que marcaram a Belle Époque, 
como tensões que resultaram na Primeira Guerra Mundial. Com este mesmo sentido, 
cite uma obra de arte (música, artes visuais, filme, peça de teatro, literatura, programa 
de televisão etc.) que possibilite uma reflexão sobre a atual sociedade brasileira e 
justifique sua escolha.

Observe as duas pinturas reproduzidas abaixo. A primeira é de 1876, e foi feita pelo 
pintor francês Pierre-Auguste Renoir (1841-1919). Ela se chama O baile no Moulin de la 
Galette, representante do movimento de arte impressionista. A segunda imagem é de 
1912 e é do também francês Marcel Duchamp (1887-1968). O nome da obra é Nu descendo 
uma escada no 2, representante do movimento de arte modernista. Ambas fazem parte 
de movimentos na Arte, que propuseram novas formas de representação do mundo. 
Observe-as com atenção e responda ao que se pede.

interpretando documentos

1. A pintura de Renoir expressa um clima de otimismo e diver-
são, representando pessoas com rostos alegres e serenos; a de 
Duchamp tem um clima mais pesado, cores escuras, evoca o 
desenvolvimento tecnológico da época, com os corpos humanos 
se assemelhando a máquinas.

2. A produção bélica apresentou, na virada do século XIX para o XX, grandes novidades tecnológicas. As nações 
europeias investiram nesses armamentos, estabelecendo uma verdadeira competição bélica entre elas, numa 
busca pelo equilíbrio político e militar. 

3. Resposta pessoal. É importante que os alunos iden-
tifiquem nos exemplos escolhidos alguns aspectos 
representativos da sociedade brasileira atual.
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 Mudanças geopolíticas
As regiões controladas pelo Império Turco no Oriente Médio e no norte da África passaram 

para o domínio de ingleses e franceses, que buscavam controlar as reservas de petróleo e de 
outros minerais valiosos nessas regiões.

Ao mesmo tempo, a Alemanha teve seu poderio militar muito reduzido. O país ficou proibido, 
por exemplo, de manter uma aviação militar ou armamentos como canhões e submarinos. Teve 
de devolver à França as regiões anexadas na Guerra Franco-Prussiana, além de ceder territórios 
a outros países. Foi obrigado a entregar suas colônias e a pagar uma gigantesca indenização de 
guerra aos vencedores, compromisso que deixaria sua economia em estado deplorável.

Outra decisão adotada nos acordos foi a criação da Liga das Nações, uma organização 
supranacional que reunia diversos países com objetivo de garantir a paz e a segurança mundial. 
O órgão deu origem, mais tarde, à atual Organização das Nações Unidas – a ONU.

 As consequências da guerra
A Primeira Guerra Mundial mostrou o quanto a tecnologia e a ciência podem ser utilizadas 

para provocar sofrimento e morte. Segundo cálculos, morreram na guerra cerca de 15 milhões 
de pessoas, entre civis e militares. Outros 20 milhões de indivíduos ficaram inválidos ou inca-
pacitados. Famílias foram destruídas, milhões de crianças se tornaram órfãs e muitos jovens 
ficaram desempregados.

A Alemanha, particularmente, saiu arrasada do conflito. A situação foi considerada humi-
lhante e levaria a outro conflito ainda mais devastador: a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 
que estudaremos no próximo capítulo.

Os maiores beneficiários da 
guerra foram os Estados Unidos. 
Enquanto se mantiveram neutros, 
no começo do conflito, obtiveram 
enormes lucros com a venda de 
produtos aos países em guerra. Ao 
mesmo tempo, concederam a alguns 
desses países empréstimos que ren-
deram enormes lucros. Além disso, o 
país não foi afetado pelos bombar-
deios, concentrados na Europa. Esses 
fatores somados fariam dos Estados 
Unidos a maior potência econômica 
e política do planeta.

  Distribuição de sopa para 
trabalhadores desempregados 
na Alemanha, em 1920.

ALBUM/AKG-IMAGES/FOTOARENA
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Interpretando documentos
• A atividade da seção possi-
bilita desenvolver nos alunos a 
capacidade de utilizar reprodu-
ções de pinturas como fontes 
históricas e elaborar hipóteses 
com base em sua interpretação. 
• Antes de solicitar aos alu-
nos que desenvolvam as ati-
vidades, oriente-os a começar 
a leitura da imagem por uma 
descrição de seus elementos, 
e só depois disso, realizar a in-
terpretação da obra.
• 3. A atividade possibilita 
desenvolver a habilidade de 
relacionar passado e presente. 
Propõe-se que os alunos iden-
tifiquem obras de arte que re-
presentem um aspecto da si-
tuação da sociedade brasilei-
ra atual. Valorize as respostas 
apresentadas e os argumen-
tos dos alunos na análise das 
obras selecionadas. 

partir de 1915 o desenvolvi-
mento de novas tecnologias 
bélicas para infl igir baixas 
em massa aos inimigos e 
tentar sair do impasse. Os 
bombardeios foram inten-
sifi cados e todos os meios 
industriais passaram a ser 
empregados para matar. As-

sim nasceram a guerra quí-
mica, o uso de tanques e os 
bombardeios aéreos.

Essas novas tecnologias 
obrigaram generais e co-
mandantes a testar mé-
todos em pleno confl ito, 
enviando centenas de sol-
dados para missões impos-

síveis e letais, [...] No exér-
cito britânico, um jargão se 
criou entre as tropas para 
descrever a situação: “Leões 
comandados por asnos”.

Essas batalhas, que fi gu-
ram no rol das mais violen-
tas da história da humanida-
de, tinham em comum um 

elemento de base: o sofri-
mento humano descomunal.

100 ANOS: Primeira Guerra 
Mundial – O conflito que mudou 
o mundo. O Estado de S.Paulo. 

1995 – 2018. Disponível em: 
<http://infograficos.estadao.com.br/
especiais/100-anos-primeira-guerra-
mundial/>. Acesso em: 13 nov. 2018.
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 Um império absolutista
Por volta de 1910, a Rússia era o maior império territorial do mundo, 

ocupando regiões de dois continentes: o europeu e o asiático (observe o 
mapa da página 65). Com 132 milhões de habitantes, a Rússia também era 
gigantesca em termos populacionais. Contudo, sob muitos aspectos, con-
servava formas de organização política, econômica e social que os países 
industrializados da Europa já tinham abandonado 
havia muito tempo. 

A estrutura política russa era praticamente a 
mesma desde o século XVII. Ao contrário de muitos 
países da Europa ocidental, a Rússia não tinha 

Constituição, eleições livres, imprensa independente ou formas democráticas 
de organização. Não existiam leis ou qualquer outro sistema que limitasse 
o poder do czar. Ou seja, a Rússia ainda era uma monarquia absolutista. 
No cartaz que estamos analisando, o czar é representado pelo personagem 
que usa uma espécie de coroa na cabeça.
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 Perseguições políticas
Para governar e manter a população sob controle, o czar 

contava com ajuda da polícia política, de funcionários públicos, 
do Exército e da Igreja Ortodoxa. No país, não havia liberdade 
de organização, de manifestação e de expressão. A partir das 
décadas finais do século XIX, essa ausência de liberdades fez 
aumentar o número de grupos clandestinos que lutavam contra 
o governo, crescendo também o número de pessoas perseguidas. 
Maiakovski, autor do cartaz, por exemplo, foi preso diversas vezes 
sob a acusação de pertencer a partidos políticos clandestinos. Na 
parte superior do cartaz, podem ser vistas, ao fundo, duas pessoas 
enforcadas que representam as vítimas da perseguição política. 
Repare no detalhe a seguir.

Monarquia 
absolutista: forma 
de governo na qual o 
rei tem poderes quase 
absolutos. Seu auge 
ocorreu na Europa 
ocidental entre os 
séculos XVI e XVIII.
Clandestino: grupo 
ou pessoa que atua 
secretamente por sofrer 
perseguição política ou 
religiosa.

  Detalhe do cartaz sobre a 
Revolução Russa criado por 
Maiakovski, mostrando o 
czar russo.

  Representação das vítimas da 
Ochrana, a polícia secreta do 
czar. Detalhe do cartaz sobre 
a Revolução Russa produzido 
em 1917 por V. Maiakovski.

1

2

1

2
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 Propaganda do novo regime
O cartaz reproduzido abaixo foi criado pelo 

poeta, crítico literário e dramaturgo russo Vladimir 
Maiakovski (1893-1930). Ele foi elaborado com 
objetivo de fazer propaganda da Revolução Russa. 
Maiakovski queria convencer as pessoas de que a vida 
após a Revolução de 1917 seria melhor do que antes. 

Para isso, dividiu o cartaz em duas cenas. A 
cena de cima representa sua visão da sociedade 
russa antes da Revolução. A legenda dessa parte, 
diz: “Veja quem o soldado defendia antes!”. Na cena 
aparecem várias figuras representativas das elites da 
sociedade russa antes de 1917.

A cena de baixo mostra como teria ficado a 
sociedade após a Revolução. A legenda diz: “eis 
quem ele defende agora!”. Observe bem as duas 
situações. O que mais lhe chama a atenção? Em 
sua opinião, quais as questões centrais abordadas 
no cartaz? A seguir, vamos conhecer um pouco 
dessa sociedade representada pelo artista.

Calendário russo: 
em 1917, a Rússia 
utilizava um calendário 
diferente do calendário 
ocidental (gregoriano). 
Pelo calendário russo, a 
queda do czar ocorreu 
em fevereiro e os 
comunistas chegaram ao 
poder em outubro; pelo 
calendário ocidental, 
esses fatos ocorreram 
em março e em 
novembro. Daí o nome 
Revolução de Outubro. 
Em 1918, a recém- 
-formada URSS adotou  
o calendário ocidental.

 A Revolução Russa
No começo do século XX, os ideais do comunismo e do socialismo 

estavam em alta na Europa. 
De modo geral, a intenção de seus adeptos era criar uma sociedade 

igualitária, na qual não houvesse o que chamavam de “exploração do homem 
pelo homem”, ou seja, nem ricos (exploradores) nem pobres (explorados).

Para transformar seu projeto em realidade, esses grupos defen-
diam a tomada do poder pelos trabalhadores, com a formação de 
um governo de operários. Entre outras medidas, esse governo deveria 
extinguir a propriedade privada – como fábricas, grandes propriedades 
rurais e bancos – e colocá-la nas mãos da sociedade ou do Estado. 
Dessa forma, segundo eles, deixariam de existir as desigualdades sociais.

Em 1917, essas ideias acabaram se tornando realidade na Rússia. 
Naquele ano, o czar Nicolau II, que governava o país desde 1894, foi derrubado e, no mês de 
outubro do calendário russo, os comunistas tomaram o poder. A tomada do controle da Rússia 
pelos revolucionários promoveu mudanças profundas naquela sociedade e teve repercussão no 
mundo inteiro, pois era a primeira vez que um país implantava esse tipo de regime.

  Cartaz alusivo à Revolução Russa, produzido 
por Vladimir Maiakovski, em 1917.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 3, 4, 6 e 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3, 4, 5, 6 e 7 
• Específicas de História:  1, 2, 
3, 4 e 5

HABILIDADE
• EF09HI11

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• O que é revolução? Come-
ce questionando o significado 
do termo. Anote na lousa as 
ideias centrais indicadas pelos 
alunos. Em seguida, instrua-os 
para que, ao longo do estudo 
do tema da Revolução Russa, 
procurem identificar as carac-
terísticas deste evento históri-
co que contribuem para a de-
finição mais completa do con-
ceito de revolução. 
• Destaque para os alunos a 
simultaneidade entre a Revo-
lução Russa e a Primeira Guer-
ra e os reflexos que a revolu-
ção ocasionou para a partici-
pação russa na guerra.
• Questione os alunos sobre 
o que eles entendem por co-
munismo. 
• Observe os conhecimentos 
prévios e oriente especialmente 
os que apresentarem uma com-
preensão de senso comum so-
bre o conceito.  
• Tenha em mente que, se-
gundo muitos autores, o que 
ocorreu na Rússia nesse período 
não foi o que se idealiza como 
comunismo, mas uma ditadura. 

este se confi gura apenas 
como uma tentativa de 
substituição das autorida-
des políticas existentes den-
tro do quadro institucional, 
sem nada ou quase nada 
mudar dos mecanismos 
políticos e socioeconômi-
cos. [...] o golpe de Estado é  
tipicamente levado a efeito 

por escasso número de ho-
mens já pertencentes à  eli-
te, sendo, por conseguinte, 
de caráter essencialmente 
cimeiro. A tomada do poder 
pelos revolucionários pode, 
de resto, acontecer median-
te um golpe de Estado (as-
sim se pode considerar a 
tomada do poder formal pe-

los bolcheviques, em 25 de 
outubro de 1917), mas a Re-
volução só se completa com 
a introdução de profundas 
mudanças nos sistemas po-
lítico, social e econômico. 

BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, 
Nicola; PASQUINO, Gianfranco. 

Dicionário de política. 
Brasília: UnB, 1998. p. 327.

TEXTO DE APOIO 

Para o professor 

Revoluç ã o e Golpe de Estado
A Revolução é  a tentati-

va, acompanhada do uso 
da violência, de derrubar as 
autoridades políticas exis-
tentes e de as substituir, a 
fi m de efetuar profundas 
mudanças nas relações 
políticas, no ordenamento 
jurí dico-constitucional e na 
esfera socioeconômica. [...]

A Revolução se distingue 
do golpe de Estado, porque 
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 Um império absolutista
Por volta de 1910, a Rússia era o maior império territorial do mundo, 

ocupando regiões de dois continentes: o europeu e o asiático (observe o 
mapa da página 65). Com 132 milhões de habitantes, a Rússia também era 
gigantesca em termos populacionais. Contudo, sob muitos aspectos, con-
servava formas de organização política, econômica e social que os países 
industrializados da Europa já tinham abandonado 
havia muito tempo. 

A estrutura política russa era praticamente a 
mesma desde o século XVII. Ao contrário de muitos 
países da Europa ocidental, a Rússia não tinha 

Constituição, eleições livres, imprensa independente ou formas democráticas 
de organização. Não existiam leis ou qualquer outro sistema que limitasse 
o poder do czar. Ou seja, a Rússia ainda era uma monarquia absolutista. 
No cartaz que estamos analisando, o czar é representado pelo personagem 
que usa uma espécie de coroa na cabeça.
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 Perseguições políticas
Para governar e manter a população sob controle, o czar 

contava com ajuda da polícia política, de funcionários públicos, 
do Exército e da Igreja Ortodoxa. No país, não havia liberdade 
de organização, de manifestação e de expressão. A partir das 
décadas finais do século XIX, essa ausência de liberdades fez 
aumentar o número de grupos clandestinos que lutavam contra 
o governo, crescendo também o número de pessoas perseguidas. 
Maiakovski, autor do cartaz, por exemplo, foi preso diversas vezes 
sob a acusação de pertencer a partidos políticos clandestinos. Na 
parte superior do cartaz, podem ser vistas, ao fundo, duas pessoas 
enforcadas que representam as vítimas da perseguição política. 
Repare no detalhe a seguir.

Monarquia 
absolutista: forma 
de governo na qual o 
rei tem poderes quase 
absolutos. Seu auge 
ocorreu na Europa 
ocidental entre os 
séculos XVI e XVIII.
Clandestino: grupo 
ou pessoa que atua 
secretamente por sofrer 
perseguição política ou 
religiosa.

  Detalhe do cartaz sobre a 
Revolução Russa criado por 
Maiakovski, mostrando o 
czar russo.

  Representação das vítimas da 
Ochrana, a polícia secreta do 
czar. Detalhe do cartaz sobre 
a Revolução Russa produzido 
em 1917 por V. Maiakovski.

1

2

1

2
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 Propaganda do novo regime
O cartaz reproduzido abaixo foi criado pelo 

poeta, crítico literário e dramaturgo russo Vladimir 
Maiakovski (1893-1930). Ele foi elaborado com 
objetivo de fazer propaganda da Revolução Russa. 
Maiakovski queria convencer as pessoas de que a vida 
após a Revolução de 1917 seria melhor do que antes. 

Para isso, dividiu o cartaz em duas cenas. A 
cena de cima representa sua visão da sociedade 
russa antes da Revolução. A legenda dessa parte, 
diz: “Veja quem o soldado defendia antes!”. Na cena 
aparecem várias figuras representativas das elites da 
sociedade russa antes de 1917.

A cena de baixo mostra como teria ficado a 
sociedade após a Revolução. A legenda diz: “eis 
quem ele defende agora!”. Observe bem as duas 
situações. O que mais lhe chama a atenção? Em 
sua opinião, quais as questões centrais abordadas 
no cartaz? A seguir, vamos conhecer um pouco 
dessa sociedade representada pelo artista.

Calendário russo: 
em 1917, a Rússia 
utilizava um calendário 
diferente do calendário 
ocidental (gregoriano). 
Pelo calendário russo, a 
queda do czar ocorreu 
em fevereiro e os 
comunistas chegaram ao 
poder em outubro; pelo 
calendário ocidental, 
esses fatos ocorreram 
em março e em 
novembro. Daí o nome 
Revolução de Outubro. 
Em 1918, a recém- 
-formada URSS adotou  
o calendário ocidental.

 A Revolução Russa
No começo do século XX, os ideais do comunismo e do socialismo 

estavam em alta na Europa. 
De modo geral, a intenção de seus adeptos era criar uma sociedade 

igualitária, na qual não houvesse o que chamavam de “exploração do homem 
pelo homem”, ou seja, nem ricos (exploradores) nem pobres (explorados).

Para transformar seu projeto em realidade, esses grupos defen-
diam a tomada do poder pelos trabalhadores, com a formação de 
um governo de operários. Entre outras medidas, esse governo deveria 
extinguir a propriedade privada – como fábricas, grandes propriedades 
rurais e bancos – e colocá-la nas mãos da sociedade ou do Estado. 
Dessa forma, segundo eles, deixariam de existir as desigualdades sociais.

Em 1917, essas ideias acabaram se tornando realidade na Rússia. 
Naquele ano, o czar Nicolau II, que governava o país desde 1894, foi derrubado e, no mês de 
outubro do calendário russo, os comunistas tomaram o poder. A tomada do controle da Rússia 
pelos revolucionários promoveu mudanças profundas naquela sociedade e teve repercussão no 
mundo inteiro, pois era a primeira vez que um país implantava esse tipo de regime.

  Cartaz alusivo à Revolução Russa, produzido 
por Vladimir Maiakovski, em 1917.
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lava cerca de 21 milhões 
de servos. [...] O Estado em 
si tinha terras com cerca 
de 20 milhões de servos – 
dois quintos da população 
camponesa da Rússia. Era 
o maior proprietário feudal 
do país. O exército se cons-
tituía a partir de conscri-
ções ocasionais de servos, 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Motive os alunos a elaborar 
hipóteses sobre a realidade da 
sociedade russa a partir da in-
terpretação da imagem. Resu-
ma as hipóteses dos alunos na 
lousa e, em seguida, faça a lei-
tura do texto. 
• Construa com os alunos 
um esquema para representar 
a realidade russa antes da re-
volução. Destaque o conceito 
de monarquia absolutista e o 
papel do czar como elementos 
centrais para a compreensão 
da estrutura política do país. 
• Considere também a rea-
lidade populacional russa e a 
ausência de instituições demo-
cráticas em outros países da 
Europa. Esse esquema poderá 
ser complementado ao longo 
do estudo do capítulo. 

SUGESTÃO DE ARTIGO

Para o professor 
• LOUREIRO, Isabel Maria. De-
mocracia e socialismo em Ro-
sa Luxemburgo.  Disponível 
em:  <http://livro.pro/8jdwe7>.  
Acesso em: 16 out. 2018.

A professora de Filosofia da 
Unesp (Marília) analisa o pen-
samento de Rosa Luxemburgo 
como o de uma defensora in-
transigente da democracia e 
do socialismo.

TEXTO DE APOIO 

Para o professor 

Bases do Estado absolutista
[Após o acordo de Viena] 

O Estado foi ofi cialmente 
proclamado como uma au-
tocracia, o czar governa por 
toda nobreza em nome pró-
prio.  [...] Soldada ao Estado, 

com a nobreza hereditária 
dominando sua estrutu-
ra de comando, de acordo 
com o título nobiliárquico. 
[...] A igreja era uma sub-
divisão do Estado, subordi-
nada a um departamento 
burocrático [...]. 

ANDERSON, Perry. Linhagens do 
Estado absolutista. São Paulo: 

Unesp, 2013. p. 382-383. 
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2

  Representação do operário. 
Detalhe do cartaz sobre a 
Revolução Russa produzido por 
V. Maiakovski em 1917.

2

 Uma sociedade desigual
No início do século XX, a economia russa era também marcada por 

fortes traços do Antigo Regime, predominantemente rural, com técnicas 
e equipamentos ultrapassados. Como resultado, o rendimento agrícola 
era baixíssimo. Grande parte das terras pertencia à nobreza rural, uma 
elite formada por apenas 107 mil famílias.

Essa elite era sustentada por milhões de camponeses sem terra, que 
trabalhavam nas grandes propriedades rurais. Enquanto a elite levava 
uma vida luxuosa, os camponeses viviam em condições desumanas e 
sem nenhum tipo de direito trabalhista ou social.

  O capitalista, na visão de 
Maiakovski. Detalhe do cartaz sobre 
a Revolução Russa produzido por 
V. Maiakovski em 1917.

1

Na Rússia daquele tempo, havia um tímido setor 
industrial, marcado também por desigualdades seme-
lhantes àquelas que dividiam o campo. Os capitalistas, 
donos das fábricas, foram representados no cartaz de 
Maiakovski pela figura do homem gordo, que, sentado 
sobre um saco de dinheiro, empanturra-se de comida 
e bebida.

No outro extremo, estavam os operários, os traba-
lhadores industriais, que não tinham direitos e viviam 
em condições de extrema pobreza. No cartaz, essas 
pessoas estão representadas pelo personagem que 
carrega todo o peso da sociedade nas costas.
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 O papel do Exército
O Exército russo era outro importante instrumento da repressão 

governamental. Os soldados eram acionados sempre que o governo 
precisava debelar rebeliões rurais e urbanas. Embora fosse formado por 
grande contingente de soldados, esse Exército estava muito atrás das 
Forças Armadas dos países industrializados. Com armamentos antigos, 
seus soldados não estavam preparados para enfrentar uma guerra 
como a de 1914. No mesmo cartaz, o militar que tem a mulher no 
colo representa o Exército russo.

Igreja Ortodoxa: 
instituição cristã, 
surgida do 
rompimento com o 
papado de Roma, 
em 1054.

 A Igreja Ortodoxa
Outro sustentáculo do império era a Igreja 

Ortodoxa, que dependia do dinheiro do governo 
para se manter. Sua mais alta administração – o 
Santo Sínodo – era nomeada diretamente pelo 
czar. Além disso, o czar era considerado um 
soberano de direito divino, ou seja, sua sobe-
rania diante dos súditos era amparada pelo discurso religioso. Na 
imagem, a Igreja Ortodoxa está representada pelo religioso de preto 
no canto direito, como podemos ver no detalhe ao lado.

  O militar 
de quepe 
representa o 
Exército russo. 
Detalhe do 
cartaz sobre 
a Revolução 
Russa criado 
em 1917 por 
V. Maiakovski.

  Representante 
da Igreja 
Ortodoxa. 
Detalhe do 
cartaz sobre 
a Revolução 
Russa 
produzido por 
V. Maiakovski 
em 1917.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3, 4, 5 e 7
• Específicas de História: 1, 2, 
3, 4 e 5

HABILIDADE
• EF09HI11

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Nesta página, o foco é a 
compreensão dos mecanismos 
de controle utilizados pelo czar 
para dominar a população rus-
sa. Inicie questionando os alu-
nos sobre o significado das ex-
pressões liberdade de expres-
são, liberdade de organização 
e liberdade de manifestação. 
• Discuta com os alunos que 
um regime absolutista e auto-
ritário é o que se mantém pela 
imposição do interesse de seu 
líder, perseguindo opositores e 
impedindo qualquer forma de 
manifestação que possa ques-
tionar seu poder. 

TEXTO DE APOIO 

Para o professor

Rasputin, místico e 
cortesão russo

Ele foi um místico russo, 
e auto procla mado homem 
santo que se aproximou da 
família do czar Nicolau II e 
se tornou uma fi gura politi-

camente infl uente no fi nal 
do período czarista. Nasci-
do de uma família plebeia 
na vila de Pokrovskoye na 
Sibéria, Rasputin passou 
por uma experiência de 
conversão religiosa após 
uma peregrinação até um 
monas tério em 1897. Após 
viajar a São Pe tersburgo 

por volta de 1903 a 1905, 
Rasputin cativou alguns 
líderes da Igreja Ortodoxa 
Russa e da socie dade. Ele 
se tornou uma fi gura da 
sociedade e [...] começou a 
atuar como curandei ro do 
Czar e do fi lho de sua es-
posa, Alexei, que sofria de 
hemofi lia e era o único her-
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  O capitalista, na visão de 
Maiakovski. Detalhe do cartaz sobre 
a Revolução Russa produzido por 
V. Maiakovski em 1917.
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Na Rússia daquele tempo, havia um tímido setor 
industrial, marcado também por desigualdades seme-
lhantes àquelas que dividiam o campo. Os capitalistas, 
donos das fábricas, foram representados no cartaz de 
Maiakovski pela figura do homem gordo, que, sentado 
sobre um saco de dinheiro, empanturra-se de comida 
e bebida.

No outro extremo, estavam os operários, os traba-
lhadores industriais, que não tinham direitos e viviam 
em condições de extrema pobreza. No cartaz, essas 
pessoas estão representadas pelo personagem que 
carrega todo o peso da sociedade nas costas.
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O Exército russo era outro importante instrumento da repressão 

governamental. Os soldados eram acionados sempre que o governo 
precisava debelar rebeliões rurais e urbanas. Embora fosse formado por 
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Forças Armadas dos países industrializados. Com armamentos antigos, 
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surgida do 
rompimento com o 
papado de Roma, 
em 1054.

 A Igreja Ortodoxa
Outro sustentáculo do império era a Igreja 

Ortodoxa, que dependia do dinheiro do governo 
para se manter. Sua mais alta administração – o 
Santo Sínodo – era nomeada diretamente pelo 
czar. Além disso, o czar era considerado um 
soberano de direito divino, ou seja, sua sobe-
rania diante dos súditos era amparada pelo discurso religioso. Na 
imagem, a Igreja Ortodoxa está representada pelo religioso de preto 
no canto direito, como podemos ver no detalhe ao lado.

  O militar 
de quepe 
representa o 
Exército russo. 
Detalhe do 
cartaz sobre 
a Revolução 
Russa criado 
em 1917 por 
V. Maiakovski.

  Representante 
da Igreja 
Ortodoxa. 
Detalhe do 
cartaz sobre 
a Revolução 
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nhou um papel signifi cati-
vo no aumento da impopu-
laridade do casal imperial. 

GRIGORI Rasputin, místico e cortesão 
russo. Diário da Manhã. 15 dez. 

2017.  Disponível em: <https://www.
dm.com.br/entretenimento/2017/12/

hoje-na-historia-43.html>. 
Acesso em: 13 nov. 2018.

deiro ao trono. Na corte, ele 
era uma fi gura divisiva, vis-
to por alguns russos como 
um místico, visionário, e 
profeta, e por outros como 
um charlatão. [...] Confor-
me a derrota da Rússia na 
guerra se aproximava, a 
popularidade dos dois [do 
Czar e de Rasputin] dimi-

nuía, até que no dia 30 de 
dezembro de 1916 Rasputin 
foi assassinado por um gru-
po de nobres conservadores 
que se opunham à sua in-
fl uência sobre Alexandra e 
o Czar. Há muita incerteza 
sobre a vida de Rasputin 
e o grau de infl uência que 
ele exerceu sobre o Czar e 

Alexandra. As contas são 
muitas vezes baseadas em 
memórias duvidosas, boa-
tos e lendas. Enquanto sua 
infl uência e posição podem 
ter sido exageradas, ele ha-
via se tornado sinônimo de 
poder, devassidão e luxúria, 
ao ponto de alguns escri-
tores terem afi rmado que 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Proponha aos alunos que 
estabeleçam uma relação entre 
a realidade russa do início do 
século XX e a de outros países. 
• Pergunte aos alunos se eles 
conhecem outros lugares on-
de houve ou há controle social 
e se ainda hoje existem gover-
nos que se mantêm por meio 
de ações autoritárias.
• Explore as imagens desta 
dupla de páginas para discu-
tir com os alunos as desigual-
dades sociais que marcavam a 
sociedade russa tanto no meio 
rural como no meio urbano. 
• Peça aos alunos que des-
crevam os detalhes do cartaz e 
interpretem os elementos pre-
sentes nele que revelam a de-
sigualdade social russa. 
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 A Duma assume o poder
Em 12 de março de 1917, a população tomou as ruas de várias cidades do país e, sem apoio, o 

czar foi obrigado a renunciar. Assumiu o poder um governo provisório, formado pelos políticos mais 
conservadores da Duma, chamados mencheviques, pessoas que não desejavam mudanças radicais 
na sociedade. Embora tenha adotado medidas como jornada de trabalho de 8 horas, legalização 
de partidos políticos e anistia aos presos políticos, esse governo não 
abraçou algumas das causas mais importantes para os trabalhadores, 
como a saída da Primeira Guerra Mundial e a reforma agrária.

Aproveitando a situação, o líder do grupo bolchevique, Vladimir 
Lenin, que se encontrava exilado no exterior, volta à Rússia em abril 
de 1917. Ele defendia que os sovietes deveriam tomar o poder para 
instalar um regime socialista. 

Entre os lemas mais importantes do movimento estava "Paz, 
Pão e Terra". Com essa ideia, conquistaram rapidamente o apoio da 
população. Na noite de 6 para 7 de novembro de 1917 (segundo 
o calendário gregoriano), os revolucionários derrubaram o governo 
provisório e assumiram o poder.

 A Rússia vai à Grande Guerra
Em 1914, a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial, mobilizando 

cerca de 15 milhões de soldados. Muitos, porém, não tinham nem 
mesmo botas ou armamentos, o que provocou um grande número de 
mortes e deserções. 

Em 1917, a economia russa praticamente entrou em colapso, com a 
revolta popular tomando as ruas. Observe mais um detalhe do cartaz. As 
palavras escritas nas bandeiras carregadas pelo camponês, pelo operário 
e pelo soldado são um resumo das reivindicações dos trabalhadores em 
1917: terra, democracia, república e liberdade.

  Representação 
das reivindicações 
dos camponeses, 
operários e soldados 
russos. Detalhe 
do cartaz sobre a 
Revolução Russa 
produzido por V. 
Maiakovski em 1917.

1

Menchevique: ala mais 
conservadora do Partido 
Operário Social Democrata 
Russo, que defendia que a 
continuidade da Revolução 
passasse por alianças com 
a burguesia nacional.
Bolchevique: ala mais 
radical do Partido Operário 
Social Democrata Russo, 
de caráter socialista. 
Tinha como proposta 
central “todo poder aos 
sovietes!”. Foi esse grupo 
que liderou a Revolução de 
Outubro de 1917.
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 Greves e manifestações
Os trabalhadores russos começaram a reivindicar mudanças. 

Tomavam como exemplo as conquistas políticas e sociais de outros países 
europeus, como liberdade de pensamento e organização, imprensa livre, 
eleições democráticas, direitos sociais e trabalhistas. 

Assim, greves nas fábricas e manifestações nas ruas tornaram-se 
cada vez mais frequentes. Formaram-se também novos partidos clandes-
tinos com base em ideais anarquistas e comunistas. Alguns grupos, 
mais do que reformas, desejavam a derrubada do czarismo e a implan-
tação de um governo popular.

 Os sovietes
Em janeiro de 1905, em São Petersburgo, capital do país naquela época, milhares de tra-

balhadores foram às ruas em uma manifestação pacífica. As tropas do czar dispararam contra a 
multidão, provocando a morte de cerca de mil pessoas. Com esse acontecimento, a revolta se 
espalhou praticamente por todo o território.

Nas cidades, a luta em prol de uma Constituição e de direitos trabalhistas tornou-se cada vez 
mais intensa. No curso dessas lutas, os trabalhadores criaram uma nova forma de organização 
democrática: os sovietes, conselhos formados por trabalhadores eleitos nas fábricas.

Acuado e com medo de perder o poder, o czar prometeu melhorias e o fim do regime 
absolutista, com a convocação de eleições para uma espécie de Parlamento, a Duma, destinada 
a elaborar uma Constituição. Ao mesmo tempo, ordenou movimentos de repressão aos sovietes, 
entre os quais o de São Petersburgo, liderado por Leon Trótski. As pressões sociais foram dimi-
nuindo e o czar voltou atrás em muitas promessas.

Anarquistas e 
comunistas: a 
diferença entre esses 
dois grupos estava no 
desejo dos anarquistas 
de suprimir o Estado 
e a propriedade 
privada de uma só 
vez. Os comunistas, ao 
contrário, pensavam 
que era preciso tomar 
o poder sem suprimir 
o Estado e instaurar 
uma “ditadura do 
proletariado” que 
conduzisse a sociedade 
ao socialismo.

  Domingo sangrento, óleo sobre tela 
de Ivan Vladimirov, 1905. O artista 
representou as tropas do czar atirando 
contra os trabalhadores em frente ao 
palácio de inverno da família real.

PHOTO JOSSE/LEEMAGE/AGB PHOTO LIBRARY
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 3, 4, 6 e 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3, 5, 6 e 7
• Específicas de História:  1, 2, 
3, 4 e 5

HABILIDADES
• EF09HI10
• EF09HI11

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Comente que o aprofun-
damento da desigualdade so-
cial gera insatisfação popular e 
muitas vezes se traduz em exi-
gência de transformações na 
estrutura social. 
• No caso russo, a socieda-
de buscou romper com o con-
trole imposto pelo czar com a 
realização de greves e mani-
festações e pela organização 
das ações políticas. 
• O que é uma greve? Ques-
tione os alunos sobre o que 
sabem a respeito de uma or-
ganização grevista e seus im-
pactos econômicos. 

TEXTO DE APOIO 

Para o professor
• O autor do livro Os dez 
dias que abalaram o mun-
do, John Reed, jornalista e 
ativista estadunidense, estava 
em Petrogrado quando eclo-
diu o movimento revolucioná-
rio de 1917. Ele descreve os 

acontecimentos do início da 
Revolução Russa. Leia um tre-
cho da obra.

Os dez dias que abalaram 
o mundo

No fi nal de setembro de 
1917, um professor de socio-
logia estrangeiro em visita à 
Rússia encontrou-se comigo 
em Petrogrado. Ele ouvira di-

zer, de homens de negócios e 
de intelectuais, que a revo-
lução estava diminuindo o 
ritmo. O professor escreveu 
um artigo sobre isso e depois 
percorreu o país, visitando 
cidades industriais e comu-
nidades rurais – onde, para 
seu espanto, a revolução pa-
recia se acelerar. Entre os tra-
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Outubro de 1917.
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 Greves e manifestações
Os trabalhadores russos começaram a reivindicar mudanças. 

Tomavam como exemplo as conquistas políticas e sociais de outros países 
europeus, como liberdade de pensamento e organização, imprensa livre, 
eleições democráticas, direitos sociais e trabalhistas. 

Assim, greves nas fábricas e manifestações nas ruas tornaram-se 
cada vez mais frequentes. Formaram-se também novos partidos clandes-
tinos com base em ideais anarquistas e comunistas. Alguns grupos, 
mais do que reformas, desejavam a derrubada do czarismo e a implan-
tação de um governo popular.

 Os sovietes
Em janeiro de 1905, em São Petersburgo, capital do país naquela época, milhares de tra-

balhadores foram às ruas em uma manifestação pacífica. As tropas do czar dispararam contra a 
multidão, provocando a morte de cerca de mil pessoas. Com esse acontecimento, a revolta se 
espalhou praticamente por todo o território.

Nas cidades, a luta em prol de uma Constituição e de direitos trabalhistas tornou-se cada vez 
mais intensa. No curso dessas lutas, os trabalhadores criaram uma nova forma de organização 
democrática: os sovietes, conselhos formados por trabalhadores eleitos nas fábricas.

Acuado e com medo de perder o poder, o czar prometeu melhorias e o fim do regime 
absolutista, com a convocação de eleições para uma espécie de Parlamento, a Duma, destinada 
a elaborar uma Constituição. Ao mesmo tempo, ordenou movimentos de repressão aos sovietes, 
entre os quais o de São Petersburgo, liderado por Leon Trótski. As pressões sociais foram dimi-
nuindo e o czar voltou atrás em muitas promessas.

Anarquistas e 
comunistas: a 
diferença entre esses 
dois grupos estava no 
desejo dos anarquistas 
de suprimir o Estado 
e a propriedade 
privada de uma só 
vez. Os comunistas, ao 
contrário, pensavam 
que era preciso tomar 
o poder sem suprimir 
o Estado e instaurar 
uma “ditadura do 
proletariado” que 
conduzisse a sociedade 
ao socialismo.

  Domingo sangrento, óleo sobre tela 
de Ivan Vladimirov, 1905. O artista 
representou as tropas do czar atirando 
contra os trabalhadores em frente ao 
palácio de inverno da família real.
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abalaram o mundo. São Paulo: 

Penguin/Companhia das Letra, 
2010. Disponível em: <https://

www1.folha.uol.com.br/
livrariadafolha/2016/01/1660921-
dez-dias-que-abalaram-o-mundo-

narra-os-acontecimentos-da-
revolucao-russa.shtml>. 

Acesso em: 13 nov. 2018.

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Após a leitura do texto, ve-
rifique se os alunos compreen-
deram a relação entre a entra-
da da Rússia na Primeira Guerra 
Mundial e a emergência do mo-
vimento revolucionário. Desta-
que o impacto econômico que 
a guerra representou para o 
país, agravando a situação da 
população, que já vivia em con-
dições sofríveis.
• Com base na análise do 
cartaz realizada ao longo do 
capítulo, indague os alunos 
sobre a possibilidade de iden-
tificar as principais reivindica-
ções populares russas. 
• Estimule a discussão sobre 
os significados das palavras de-
mocracia, república e liberdade.

balhadores assalariados e do 
campo, era comum ouvir-se 
falar em “toda a terra para 
os camponeses, todas as fá-
bricas para os operários”. Se 
o professor tivesse visitado o 
front, teria ouvido o exército 
inteiro falando na paz.

O professor fi cou perple-
xo, mas não era o caso: as 

duas observações estavam 
corretas. As classes proprie-
tárias tornavam-se mais 
conservadoras, e as massas 
populares, mais radicais.

Havia um sentimento 
geral, entre os homens de 
negócios e a intelligentsia, de 
que a Revolução já tinha ido 
longe demais e que já dura-

va muito; que era tempo de 
as coisas se estabilizarem. 
Tal sentimento era com-
partilhado pelos grupos so-
cialistas “moderados” mais 
importantes, os oborontsi 
[defensores] mencheviques 
e socialistas revolucionários, 
que apoiavam o Governo 
Provisório de Kerenski.
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 Do sonho socialista à ditadura
A guerra civil arrasou a economia e a sociedade russa. Cerca de 13 milhões de pessoas mor-

reram no conflito, vencido pelos bolcheviques, que adotaram o nome de Partido Comunista. No 
governo, implantaram uma forte centralização do poder. Determinaram a extinção dos partidos 
adversários e passaram a controlar a imprensa e a reprimir os opositores. 

Muitas pessoas foram presas e executadas, entre elas o czar Nicolau II e sua família. Até 
mesmo os sovietes, que eram um importante espaço de discussão democrática dos problemas 
do país, transformaram-se em meros executores das ordens do Partido Comunista, único que 
podia funcionar.

 Nasce a URSS
Após disputas internas, o poder passou para Josef Stalin, que 

governou o país de 1924 até sua morte, em 1953. Stalin exerceu o 
poder de forma autoritária, perseguindo e assassinando seus opositores. 
Sob seu governo, até mesmo muitos dos líderes da Revolução de 1917 
foram eliminados, como Leon Trotski, general 
do Exército Vermelho que criticava o fim da 
vida democrática nos sovietes e o excesso de 
poder nas mãos de Stalin.

Após a Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945), a União Soviética transformou-
-se em uma das duas maiores potências 
mundiais. Entretanto, os ideais socialistas 
de uma sociedade igualitária e justa foram 
perdidos, transformando-se em um Estado 
burocratizado, controlado por uma elite de 
funcionários ligados ao Partido Comunista. 
O povo passou a viver sem liberdade e sem 
participação política.

O sonho de uma sociedade demo-
crática e livre estampado na bandeira do 
camponês, do operário e do soldado no 
cartaz de 1917 tornou-se ainda mais distante 
após 1922, ano em que o país passou a se 
chamar União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS). Nessa época, por estar 
doente, Lenin teve de se afastar do governo, 
vindo a falecer dois anos depois.

Exército Vermelho: 
Forças Armadas da União 
Soviética, criado em 1918, que 
teve importante atuação na 
Segunda Guerra Mundial.

  Revolução de Outubro de 1917, na Rússia. Cartaz de 
Ivan Vasilyevich Simakov, 1917
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Estatizar: é o ato de passar para 
o controle do Estado uma empresa 
que pertencia a particulares.

 Os símbolos do novo regime
Observe novamente a parte inferior do cartaz. O que você percebe 

nela? O cenário é o mesmo, mas os personagens da parte superior, que 
representavam o antigo regime russo, saíram de cena. Em seu lugar há 
três novas figuras que simbolizam a Rússia pós-Revolução.

A primeira delas, podemos concluir pela foice na mão esquerda, 
representa um camponês. A segunda figura leva um martelo. Representa, 
portanto, um operário. A terceira carrega uma arma. Trata-se de um soldado.

A legenda que acompanha essa cena não deixa dúvidas sobre a 
intenção do cartaz de enaltecer a Revolução Bolchevique: “Eis quem o soldado defende agora”. 
A crença em uma vida melhor após a Revolução era tal que, na parte inferior do cartaz, o artista 
pintou um céu limpo, sem as nuvens escuras que aparecem na parte superior.

 Mudanças em ação
Ao tomar o poder, uma das primeiras medidas dos bolcheviques foi retirar a Rússia da 

Primeira Guerra Mundial, assinando um tratado de paz em separado com a Alemanha. Também 
confiscaram as propriedades da nobreza rural e da Igreja e estatizaram bancos e indústrias.

1

  Representação de personagens 
que simbolizam a Rússia pós-
-Revolução: camponês, operário 
e soldado, da esquerda para a 
direita. Detalhe do cartaz de 
Vladimir Maiakovski em 1917.

Essas medidas provocaram descontentamento entre os empresários, grandes proprietários 
rurais e capitalistas estrangeiros que investiam no país. Também os generais e outros oficiais do 
Exército e da Marinha se mostravam insatisfeitos. Esses grupos se articularam para retomar o 
poder e organizaram exércitos contrarrevolucionários.

Contaram com a ajuda dos governos de vários países estrangeiros, temerosos de que a 
revolução de cunho socialista se espalhasse pela Europa. Assim, entre 1918 e 1921, a Rússia viveu 
uma dura guerra civil.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 4, 6 e 7 
• Específicas de História: 1, 2, 
3, 4 e 5

HABILIDADE
• EF09HI11

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Destaque para os alunos a 
importância do apoio popular 
para o sucesso do movimento 
revolucionário. 
• Peça que identifiquem os 
recursos usados pelos líderes 
para conquistar esse apoio. 
O uso de imagens foi deter-
minante na propaganda dos 
ideais revolucionários. Os sím-
bolos comunicavam ao povo 
as propostas para as mudan-
ças das estruturas sociais.
• Pergunte aos alunos: por 
que as imagens se tornaram 
tão importantes na comunica-
ção com a população? Espera-
-se que eles respondam que a 
população rural e operária da 
Rússia naquele período não ti-
nha acesso à escolarização e 
que a comunicação visual era 
bastante eficaz. 

grande tragédia. Os símbo-
los comunistas continuam 
onde estavam desde a 
União Soviética.

O corpo de Vladimir Lenin 
continua no mausoléu, na 
entrada do Kremlin, de fren-
te para um shopping center 
que já foi o principal centro 
de distribuição de alimentos 

aos soviéticos, que hoje os-
tenta marcas de luxo.

A principal avenida de 
Moscou tem o nome de 
Lenin. É nela que está o gi-
gantesco monumento ao 
cosmonauta Yuri Gagarin, 
o primeiro homem a viajar 
pelo espaço em 1961. Em 
diversas áreas da cidade, 

não é raro vermos símbolos 
do capitalismo e do comu-
nismo juntos. [...]

Mais de 9 milhões de 
pessoas frequentam o 
metrô de Moscou, talvez 
o mais bonito do mundo, 
construído durante a era 
do ditador Josef Stalin. [...] 
Símbolos e fi guras soviéti-

TEXTO DE APOIO

Para o professor

Os símbolos da Revolução 
Russa sobrevivem

Entre a população, há os 
saudosistas, mas há tam-
bém aqueles que acham 
que a revolução foi uma 
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 Do sonho socialista à ditadura
A guerra civil arrasou a economia e a sociedade russa. Cerca de 13 milhões de pessoas mor-

reram no conflito, vencido pelos bolcheviques, que adotaram o nome de Partido Comunista. No 
governo, implantaram uma forte centralização do poder. Determinaram a extinção dos partidos 
adversários e passaram a controlar a imprensa e a reprimir os opositores. 

Muitas pessoas foram presas e executadas, entre elas o czar Nicolau II e sua família. Até 
mesmo os sovietes, que eram um importante espaço de discussão democrática dos problemas 
do país, transformaram-se em meros executores das ordens do Partido Comunista, único que 
podia funcionar.

 Nasce a URSS
Após disputas internas, o poder passou para Josef Stalin, que 

governou o país de 1924 até sua morte, em 1953. Stalin exerceu o 
poder de forma autoritária, perseguindo e assassinando seus opositores. 
Sob seu governo, até mesmo muitos dos líderes da Revolução de 1917 
foram eliminados, como Leon Trotski, general 
do Exército Vermelho que criticava o fim da 
vida democrática nos sovietes e o excesso de 
poder nas mãos de Stalin.

Após a Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945), a União Soviética transformou-
-se em uma das duas maiores potências 
mundiais. Entretanto, os ideais socialistas 
de uma sociedade igualitária e justa foram 
perdidos, transformando-se em um Estado 
burocratizado, controlado por uma elite de 
funcionários ligados ao Partido Comunista. 
O povo passou a viver sem liberdade e sem 
participação política.

O sonho de uma sociedade demo-
crática e livre estampado na bandeira do 
camponês, do operário e do soldado no 
cartaz de 1917 tornou-se ainda mais distante 
após 1922, ano em que o país passou a se 
chamar União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS). Nessa época, por estar 
doente, Lenin teve de se afastar do governo, 
vindo a falecer dois anos depois.

Exército Vermelho: 
Forças Armadas da União 
Soviética, criado em 1918, que 
teve importante atuação na 
Segunda Guerra Mundial.

  Revolução de Outubro de 1917, na Rússia. Cartaz de 
Ivan Vasilyevich Simakov, 1917

UN
IV

ER
SA

L 
IM

AG
ES

 G
RO

UP
/F

OT
OA

RE
NA

81

D2-2056-HIST-F2_V9-U02-C03-058-085-LA-G20.indd   81 11/21/18   5:27 PM

Estatizar: é o ato de passar para 
o controle do Estado uma empresa 
que pertencia a particulares.

 Os símbolos do novo regime
Observe novamente a parte inferior do cartaz. O que você percebe 

nela? O cenário é o mesmo, mas os personagens da parte superior, que 
representavam o antigo regime russo, saíram de cena. Em seu lugar há 
três novas figuras que simbolizam a Rússia pós-Revolução.

A primeira delas, podemos concluir pela foice na mão esquerda, 
representa um camponês. A segunda figura leva um martelo. Representa, 
portanto, um operário. A terceira carrega uma arma. Trata-se de um soldado.

A legenda que acompanha essa cena não deixa dúvidas sobre a 
intenção do cartaz de enaltecer a Revolução Bolchevique: “Eis quem o soldado defende agora”. 
A crença em uma vida melhor após a Revolução era tal que, na parte inferior do cartaz, o artista 
pintou um céu limpo, sem as nuvens escuras que aparecem na parte superior.

 Mudanças em ação
Ao tomar o poder, uma das primeiras medidas dos bolcheviques foi retirar a Rússia da 

Primeira Guerra Mundial, assinando um tratado de paz em separado com a Alemanha. Também 
confiscaram as propriedades da nobreza rural e da Igreja e estatizaram bancos e indústrias.

1

  Representação de personagens 
que simbolizam a Rússia pós-
-Revolução: camponês, operário 
e soldado, da esquerda para a 
direita. Detalhe do cartaz de 
Vladimir Maiakovski em 1917.

Essas medidas provocaram descontentamento entre os empresários, grandes proprietários 
rurais e capitalistas estrangeiros que investiam no país. Também os generais e outros oficiais do 
Exército e da Marinha se mostravam insatisfeitos. Esses grupos se articularam para retomar o 
poder e organizaram exércitos contrarrevolucionários.

Contaram com a ajuda dos governos de vários países estrangeiros, temerosos de que a 
revolução de cunho socialista se espalhasse pela Europa. Assim, entre 1918 e 1921, a Rússia viveu 
uma dura guerra civil.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Proponha aos alunos a ela-
boração de uma dissertação 
sobre o tema “Do sonho so-
cialista à ditadura”. É impor-
tante que eles relacionem a 
insatisfação das elites com o 
movimento revolucionário, a 
guerra civil e a ascensão de 
um governo ditatorial.
• Cuide para que os alunos 
tenham a visão mais ampla 
possível de todo o processo 
revolucionário e o resultado 
das transformações nas estru-
turas sociais e políticas da Rús-
sia, sem perder de vista que o 
governo absolutista combati-
do pelos revolucionários ter-
minou substituído por um sis-
tema ditatorial. 

cas estão em praticamente 
todas as estações. A foice e 
martelo inclusive. Impos-
sível esquecer desta época 
usando o metrô. Tudo isso 
fala muito sobre a história 
da Rússia contemporânea.

Já os russos não têm um 
consenso sobre o signifi ca-

do da revolução. Há aque-
les que condenam outubro 
de 1917 como uma grande 
tragédia para o país e há 
também aqueles que con-
siderem um momento im-
portante da história em que 
a Rússia era forte, venceu a 
Segunda Guerra Mundial, 

deu um salto científi co e se 
opôs aos Estados Unidos.

O LEGADO da Revolução Russa de 
1917 está presente em todo o mundo. 
Rádio França Internacional. 25 out. 

2017. Disponível em: <http://br.rfi.
fr/europa/20171025-o-legado-da-

revolucao-russa-esta-presente-em-todo-
o-mundo>.  Acesso em: 13 nov. 2018.
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atividade
• Com base nas informações do esquema-resumo, escreva no caderno um texto explicando 

de que maneira o contexto histórico da Europa no fim do século XIX e começo do XX 
ajuda a entender o início da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Russa.

–  Desigualdades sociais 
–  Instabilidade política e social
–  Nacionalismo 
–  Avanços tecnológicos, científicos e culturais

Crise econômica após a 
Primeira Guerra

1917: Entrada dos Estados Unidos na guerra

Bolcheviques no poder
–  Sovietes ("Paz, Pão e Terra")
–  Confisco de propriedades
–  Estatização de bancos e indústrias

–  Nova configuração do mapa da Europa
–  Criação da Liga das Nações
–  Penalização da Alemanha

1922: Criação da União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS)

–  Estado autoritário e burocrático 
(Josef Stalin)

esquema-resumo

A instabilidade política do período abriu caminho 
para o fortalecimento das tensões internacionais e 

Belle Époque: fim do século XIX e início do século XX na Europa

Primeira Guerra Mundial (1914-1918) 1917: Revolução Russa

Guerra civil (1918-1921)

Tensão internacional e “paz armada” Rússia (início do século XX)
–  Monarquia absolutista
–  Economia agrária
–  Desigualdade social
–  Movimentos de contestação

–  Tecnologia militar contra civis
–  Extrema violência
–  Longa duração
–  Participação das mulheres

–  Ruína da economia
–  Vitória bolchevique–  Vitória da Entente

–  Tratado de Versalhes

–  Guerra de movimento
–  Guerra de trincheiras

Tríplice Entente
–  França
–  Inglaterra
–  Rússia

Tríplice Aliança
–  Alemanha
–  Itália
–  Império Austro-Húngaro

Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa

formação de alianças. As tensões culminaram na eclosão da guerra. Na Rússia, essas tensões se acirravam com a grande 
desigualdade social e existência de um governo absolutista. Camponeses e operários se rebelaram e assumiram o poder.
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enquanto isso...

  Líder revolucionário mexicano Pancho Villa (centro) e Emiliano Zapata (ao lado com sombrero no joelho) no 
Palácio Presidencial na Cidade do México. Fotografia de 1914, de Agustin Casasola.

GR
AN

GE
R/

FO
TO

AR
EN

A

 A Revolução Mexicana
Em 1917, no mesmo ano em que os comunistas tomavam o poder na Rússia, no México 

era aprovada uma Constituição considerada avançada para a época. Essa Carta garantia ao tra-
balhador uma série de direitos, tais como: limitação da jornada de trabalho, proteção durante  a 
maternidade e idade mínima para admissão nos trabalhos industriais. 

Essas conquistas foram resultado de vários anos de luta dos movimentos populares mexica-
nos. No início do século XX, as desigualdades sociais eram ali muito grandes. No campo, cerca 
de 850 fazendeiros eram donos de quase todo o território, enquanto milhões de camponeses 
não tinham terra para plantar.

Nesse contexto, em 1910, teve início um movimento revolucionário que mobilizou campone-
ses e operários sob a liderança de Pancho Villa (1878-1923) e Emiliano Zapata (1879-1919), dois 
líderes camponeses. Eles lutavam por uma reforma agrária e a derrubada do governo. O presidente 
foi deposto em 1911, mas as lutas camponesas prosseguiram por vários anos.

Além da Constituição de 1917, os revolucionários fizeram aprovar uma Lei Agrária que desa-
propriou grandes fazendeiros e distribuiu as terras entre os camponeses. O novo governo do 
então presidente Venustiano Carranza, entretanto, desagradava os membros do movimento, que 
arrefeceu após a morte de Zapata, em 1919, e Villa, em 1923.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 3, 4, 6 e 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 5 e 7
• Específicas de História:  1, 2, 
3, 4, 5 e 6

HABILIDADES
• EF09HI10
• EF09HI11

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Enquanto isso...
• Retome o esforço de com-
preensão da ideia de simulta-
neidade por meio da análise 
dos desdobramentos da Revo-
lução Mexicana, que também 
ocorreu em 1917 e que pro-
punha a diminuição das desi-
gualdades sociais com a im-
plantação de políticas voltadas 
aos trabalhadores.  
• Solicite aos alunos que ela-
borem um registro comparando 
a realidade da Rússia e do Méxi-
co no contexto do início do sé-
culo XX. Peça que destaquem 
a exploração vivida pelos traba-
lhadores do campo e da cidade 
e a demanda por direitos. 

sociedade em crise e em 
franco processo de deterio-
ração.

A crise social tem como 
indicador mais perceptí-
vel e divulgado a violência 
do crime organizado, seja 
internamente (luta entre 
diferentes cartéis ou orga-
nizações), seja nos confron-

tos com as instituições do 
Estado (forças armadas e 
polícia), seja, ainda, na vio-
lência contra a sociedade, 
que acomete especialmen-
te jornalistas e vítimas ino-
centes dos confl itos arma-
dos. A violência cada vez 
mais intensa, brutal e san-
grenta gera a impressão de 

que o Estado é incapaz de 
conter e punir os culpados. 
Afi rma-se, inclusive, que o 
Estado mexicano seria um 
Estado falido.

À imagem da violência 
acrescenta-se ainda outro 
elemento, também muito 
noticiado, menos conjun-
tural e mais permanente: a 

SUGESTÃO DE ARTIGO

Para o professor 

México: violência, 
desemprego e migração 

A  imagem que os meios 
de comunicação de mas-
sa apresentam do México, 
para o exterior e para o in-
terior do país, é a de uma 
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atividade
• Com base nas informações do esquema-resumo, escreva no caderno um texto explicando 

de que maneira o contexto histórico da Europa no fim do século XIX e começo do XX 
ajuda a entender o início da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Russa.

–  Desigualdades sociais 
–  Instabilidade política e social
–  Nacionalismo 
–  Avanços tecnológicos, científicos e culturais

Crise econômica após a 
Primeira Guerra

1917: Entrada dos Estados Unidos na guerra

Bolcheviques no poder
–  Sovietes ("Paz, Pão e Terra")
–  Confisco de propriedades
–  Estatização de bancos e indústrias

–  Nova configuração do mapa da Europa
–  Criação da Liga das Nações
–  Penalização da Alemanha

1922: Criação da União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS)

–  Estado autoritário e burocrático 
(Josef Stalin)

esquema-resumo

A instabilidade política do período abriu caminho 
para o fortalecimento das tensões internacionais e 

Belle Époque: fim do século XIX e início do século XX na Europa

Primeira Guerra Mundial (1914-1918) 1917: Revolução Russa

Guerra civil (1918-1921)

Tensão internacional e “paz armada” Rússia (início do século XX)
–  Monarquia absolutista
–  Economia agrária
–  Desigualdade social
–  Movimentos de contestação

–  Tecnologia militar contra civis
–  Extrema violência
–  Longa duração
–  Participação das mulheres

–  Ruína da economia
–  Vitória bolchevique–  Vitória da Entente

–  Tratado de Versalhes

–  Guerra de movimento
–  Guerra de trincheiras

Tríplice Entente
–  França
–  Inglaterra
–  Rússia

Tríplice Aliança
–  Alemanha
–  Itália
–  Império Austro-Húngaro

Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa

formação de alianças. As tensões culminaram na eclosão da guerra. Na Rússia, essas tensões se acirravam com a grande 
desigualdade social e existência de um governo absolutista. Camponeses e operários se rebelaram e assumiram o poder.
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enquanto isso...

  Líder revolucionário mexicano Pancho Villa (centro) e Emiliano Zapata (ao lado com sombrero no joelho) no 
Palácio Presidencial na Cidade do México. Fotografia de 1914, de Agustin Casasola.

GR
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 A Revolução Mexicana
Em 1917, no mesmo ano em que os comunistas tomavam o poder na Rússia, no México 

era aprovada uma Constituição considerada avançada para a época. Essa Carta garantia ao tra-
balhador uma série de direitos, tais como: limitação da jornada de trabalho, proteção durante  a 
maternidade e idade mínima para admissão nos trabalhos industriais. 

Essas conquistas foram resultado de vários anos de luta dos movimentos populares mexica-
nos. No início do século XX, as desigualdades sociais eram ali muito grandes. No campo, cerca 
de 850 fazendeiros eram donos de quase todo o território, enquanto milhões de camponeses 
não tinham terra para plantar.

Nesse contexto, em 1910, teve início um movimento revolucionário que mobilizou campone-
ses e operários sob a liderança de Pancho Villa (1878-1923) e Emiliano Zapata (1879-1919), dois 
líderes camponeses. Eles lutavam por uma reforma agrária e a derrubada do governo. O presidente 
foi deposto em 1911, mas as lutas camponesas prosseguiram por vários anos.

Além da Constituição de 1917, os revolucionários fizeram aprovar uma Lei Agrária que desa-
propriou grandes fazendeiros e distribuiu as terras entre os camponeses. O novo governo do 
então presidente Venustiano Carranza, entretanto, desagradava os membros do movimento, que 
arrefeceu após a morte de Zapata, em 1919, e Villa, em 1923.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Esquema-resumo
• Aproveite o esquema-resu-
mo para retomar o conteúdo 
do capítulo e verificar se os 
alunos compreenderam o con-
texto da Primeira Guerra e da 
Revolução Russa. 
• Valorize na atividade a 
compreensão da ideia de pro-
cesso histórico; que as mudan-
ças não acontecem repentina-
mente e estão sempre subor-
dinadas ao contexto dos fatos. 

migração ilegal de mexica-
nos para os Estados Unidos. 
Calcula-se que cerca de 400 
mil migrantes cruzam a 
fronteira anualmente, em 
busca da oportunidade de 
trabalho que não encon-
tram no México ou para re-
unir-se com seus familiares 
já radicados nos Estados 

Unidos. Sem dúvida, isso 
é um indicador da falta de 
dinamismo do mercado de 
trabalho interno, que en-
contra sua solução pa rcial 
no trânsito migratório. Sem 
essa válvula de escape, a 
miséria, o desemprego e a 
informalidade no México 
seriam muito maiores, e os 

confl itos sociais a eles asso-
ciados ainda mais intensos.

PONTE, Víctor Manuel Durand. Notas 
para entender a realidade mexicana.

Tradução: Luciana Pudenzi. 
Novos Estudos CEBRAP, n. 88, 
p. 135-151, 2010. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1590/
S0101-33002010000300008>. 

Acesso em: 12 nov. 2018.
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Coleção de cartazes russos e ucranianos (1917-1921)
Disponível em: <http://livro.pro/8nx5by>. Acesso em: 10 nov. 2018.
Coleção de cartazes da Revolução Russa do acervo digital da Biblioteca Pública de Nova York. Site em 
inglês, mas basta clicar sobre a imagem para vê-la em tamanho maior.

MUNDO VIRTUAL

• Por meio da propaganda, a população russa era convocada a participar de lutas e campanhas 
organizadas pelo governo bolchevique. O cartaz a seguir fazia parte de uma campanha de 
erradicação do analfabetismo no país. Um decreto assinado por Lenin determinava que todas 
as pessoas entre 8 e 50 anos de idade eram obrigadas a se alfabetizar em sua língua materna. 
Observe-o com atenção e responda ao que se pede.

Interpretando documentos
1. O cartaz apresenta a leitura como uma espécie de guia da população para receber os ensinamentos, as 
pessoas se aglomeram à volta do líder, capaz de ler e traduzir seu conteúdo.

2. Espera-se que a leitura 
e a escrita sejam associa-
das tanto ao conhecimento 
como também à formação 
de sociedades politica-
mente ativas e conscientes 
de seus direitos e deveres, 
com o consequente fortale-
cimento da cidadania.

hora de refletir

  Cartaz de autoria 
desconhecida que circulou 
na União Soviética entre 
1917-1921. Nele lê-se: 
“Das trevas à luz, da 
batalha aos livros, da 
tristeza à alegria.”.

O mundo nunca havia testemunhado um confronto tão violento quanto a Primeira Guerra. 
O conflito afetou gravemente tanto militares quanto a população civil, principalmente na Europa. 

Em grupo, com seus colegas, reflitam a respeito da seguinte questão: o que vocês podem 
fazer para ajudar a propagar uma cultura da paz? Em seguida, façam uma dramatização com 
no máximo cinco minutos, apresentando a reflexão do grupo. Veja na seção Como se faz... 
orientações sobre como fazer uma dramatização.

Resposta pessoal. É uma oportunidade para os alunos refletirem sobre a 
violência em suas mais diversas esferas: local, regional, global. 

• A campanha de erradicação do analfabetismo é um exemplo das 
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 1. Que argumentos, no texto e na imagem do cartaz, são usados para mobilizar a popu-
lação contra o analfabetismo?

 2. A luta pela erradicação do analfabetismo tem mobilizado governos e movimentos sociais em 
diversos países. Em sua opinião, qual é a importância da alfabetização para uma sociedade?

reformas defendidas pelos bolcheviques para ampliar a participação política da população.
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atividades

a) Por que a vida na Europa parecia próspera e feliz para as camadas alta e média da 
população?

b) Apesar do clima de felicidade em parte da sociedade, a Europa estava repleta de 
problemas sociais. Cite alguns deles.

 2. Observe a imagem condutora da página 66, um cartaz divulgado na Inglaterra na 
Primeira Guerra Mundial. A partir da análise da imagem, responda:
a) Qual foi a intenção do governo ao produzir esse cartaz?
b) Os cartazes foram muito utilizados pelos países envolvidos na guerra. Em sua opinião, 

por que esse recurso gráfico foi tão utilizado durante o conflito?

 3. Como a Primeira Guerra Mundial afetou o cotidiano das mulheres europeias?

 4. Compare os mapas das páginas 65 e 71 e escreva um resumo das principais medidas previstas no 
Tratado de Versalhes que resultaram em mudanças no mapa da Europa após o fim da guerra.

 5. Descreva como era a estrutura de poder no período anterior ao Revolução de 1917.

 6. Em 1917, os russos foram às ruas para exigir que o governo retirasse o país da guerra e ado-
tasse medidas favoráveis aos trabalhadores, como melhores salários e reforma agrária. Em 
um país democrático, ir às ruas e protestar é considerado um direito do cidadão. Na história 
do Brasil, em vários momentos os brasileiros também foram às ruas protestar por mudanças 
no país. Em grupo, discutam a seguinte questão: qual a importância da participação cidadã 
na luta por mudanças sociais, políticas e econômicas na sociedade em que vivemos?

 7. Neste capítulo, analisamos dois cartazes publicitários. Com base no que você viu e apren-
deu, elabore um cartaz publicitário com uma imagem e uma frase-síntese. Por meio 
dele, você deve convidar a população a se organizar para defender alguma mudança 
que seja importante para a comunidade onde você vive. 

A vida em alguns países da Europa parecia tão próspera e feliz para as camadas 
alta e média da população que esse período ficou conhecido como Belle Époque, expres-
são francesa que significa ‘Bela Época’. 

MINHA BIBLIOTECA
A Revolução Mexicana, de Mariza de Carvalho Soares. São Paulo: FTD, 2000. 
(Coleção Para conhecer melhor).
Uma reflexão sobre esse violento movimento de contestação que contou com 
grande participação popular, especialmente dos camponeses.

ED
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A 
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D

 1. Leia o trecho a seguir, depois responda às questões.

para organizar as ideias

1. a) Foi um período de grandes avanços tecnológicos, científicos e no setor educacional, que 
favoreciam as classes médias e altas da Europa

1. b) A desigualdade social era muito grande, os salários dos trabalhadores 
rurais e urbanos eram baixos e as condições de trabalho, péssimas.
2. a) Mobilizar a população do país para participar do esforço da guerra, se 
envolvendo de alguma maneira no conflito.

2. b) Cartaz é um recurso gráfico capaz de transmitir mensagens fortes e claras por 
meio de imagens, permitindo que sua mensagem chegue a analfabetos e crianças.

3. As mulheres não só passaram a cuidar dos soldados 

4. O Império Austro-Húngaro se fragmentou em Áustria, Hungria e Tchecoslováquia. 
O Império Turco-Otomano, dando origem a Turquia. Outros territórios ficaram sob 

5. A Rússia era uma monarquia absolutista, governada por um czar cujo poder se amparava na força de uma 

6. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno reflita sobre a importância da participação dele 
em sua comunidade na busca por melhorias. Atividade propicia para trabalhar diferentes 
habilidades socioemocionais, como consciência, pensamento crítico, percepção social etc.

7. Resposta pessoal. A atividade permite ao aluno desenvolver um olhar crítico para o seu entorno, detectar 

domínio de países como França, Inglaterra e Arábia.

feridos como assumiram atividades no mercado de trabalho que eram exclusivas dos homens, como na fabricação 
de armamentos, no trabalho agrícola etc.

política secreta, de um exército sempre chamado para reprimir as manifestações populares, de uma nobreza rural 

que possuía boa parte das terras e da Igreja Ortodoxa muito dependente do governo.

problemas e propor soluções.

Interpretando documentos

hora de refletir
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 3, 4, 6 e 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 5 e 7
• Específicas de História:  1, 2, 
3, 4, 5 e 6

HABILIDADES
• EF09HI10
• EF09HI11

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Para organizar as ideias
• Verifique a execução das ati-
vidades propostas aos alunos.
• 7. Dê atenção especial à ati-
vidade, que pode ser realizada 
individualmente ou em grupo.
• Oriente os alunos a come-
çarem pela elaboração de um 
planejamento para a produ-
ção do cartaz. O primeiro pas-
so é identificar quais são os 
problemas que afetam a so-
ciedade na qual os alunos es-
tão inseridos.
• Explore na atividade a im-
portância de desenvolver um 
olhar crítico do contexto em 
que se vive e valorize a diversi-
dade de propostas que forem 
apresentadas pelos alunos. 
Após definir o tema, é impor-
tante escolher bem as ima-
gens, para que comuniquem 
as ideias centrais que se quer. 
Também é importante a elabo-
ração do texto, para que des-
perte a atenção do leitor. Por 
isso, os alunos devem identifi-
car no planejamento quem é 
o público-alvo do cartaz e ter 
clareza da mensagem a ser 
transmitida. 
• Após finalizar o planeja-
mento, os alunos devem pas-
sar para a elaboração gráfica 
do cartaz que pode ser feito 
manualmente ou utilizar re-
cursos digitais. 
• É importante valorizar as 
produções dos alunos, organi-
zar a exposição dos cartazes, 
na sala ou nas dependências 
da escola, e analisar posterior-
mente o impacto que os tra-
balhos tiveram na comunida-
de escolar. 
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Coleção de cartazes russos e ucranianos (1917-1921)
Disponível em: <http://livro.pro/8nx5by>. Acesso em: 10 nov. 2018.
Coleção de cartazes da Revolução Russa do acervo digital da Biblioteca Pública de Nova York. Site em 
inglês, mas basta clicar sobre a imagem para vê-la em tamanho maior.

MUNDO VIRTUAL

• Por meio da propaganda, a população russa era convocada a participar de lutas e campanhas 
organizadas pelo governo bolchevique. O cartaz a seguir fazia parte de uma campanha de 
erradicação do analfabetismo no país. Um decreto assinado por Lenin determinava que todas 
as pessoas entre 8 e 50 anos de idade eram obrigadas a se alfabetizar em sua língua materna. 
Observe-o com atenção e responda ao que se pede.

Interpretando documentos
1. O cartaz apresenta a leitura como uma espécie de guia da população para receber os ensinamentos, as 
pessoas se aglomeram à volta do líder, capaz de ler e traduzir seu conteúdo.

2. Espera-se que a leitura 
e a escrita sejam associa-
das tanto ao conhecimento 
como também à formação 
de sociedades politica-
mente ativas e conscientes 
de seus direitos e deveres, 
com o consequente fortale-
cimento da cidadania.

hora de refletir

  Cartaz de autoria 
desconhecida que circulou 
na União Soviética entre 
1917-1921. Nele lê-se: 
“Das trevas à luz, da 
batalha aos livros, da 
tristeza à alegria.”.

O mundo nunca havia testemunhado um confronto tão violento quanto a Primeira Guerra. 
O conflito afetou gravemente tanto militares quanto a população civil, principalmente na Europa. 

Em grupo, com seus colegas, reflitam a respeito da seguinte questão: o que vocês podem 
fazer para ajudar a propagar uma cultura da paz? Em seguida, façam uma dramatização com 
no máximo cinco minutos, apresentando a reflexão do grupo. Veja na seção Como se faz... 
orientações sobre como fazer uma dramatização.

Resposta pessoal. É uma oportunidade para os alunos refletirem sobre a 
violência em suas mais diversas esferas: local, regional, global. 

• A campanha de erradicação do analfabetismo é um exemplo das 
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 1. Que argumentos, no texto e na imagem do cartaz, são usados para mobilizar a popu-
lação contra o analfabetismo?

 2. A luta pela erradicação do analfabetismo tem mobilizado governos e movimentos sociais em 
diversos países. Em sua opinião, qual é a importância da alfabetização para uma sociedade?

reformas defendidas pelos bolcheviques para ampliar a participação política da população.
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atividades

a) Por que a vida na Europa parecia próspera e feliz para as camadas alta e média da 
população?

b) Apesar do clima de felicidade em parte da sociedade, a Europa estava repleta de 
problemas sociais. Cite alguns deles.

 2. Observe a imagem condutora da página 66, um cartaz divulgado na Inglaterra na 
Primeira Guerra Mundial. A partir da análise da imagem, responda:
a) Qual foi a intenção do governo ao produzir esse cartaz?
b) Os cartazes foram muito utilizados pelos países envolvidos na guerra. Em sua opinião, 

por que esse recurso gráfico foi tão utilizado durante o conflito?

 3. Como a Primeira Guerra Mundial afetou o cotidiano das mulheres europeias?

 4. Compare os mapas das páginas 65 e 71 e escreva um resumo das principais medidas previstas no 
Tratado de Versalhes que resultaram em mudanças no mapa da Europa após o fim da guerra.

 5. Descreva como era a estrutura de poder no período anterior ao Revolução de 1917.

 6. Em 1917, os russos foram às ruas para exigir que o governo retirasse o país da guerra e ado-
tasse medidas favoráveis aos trabalhadores, como melhores salários e reforma agrária. Em 
um país democrático, ir às ruas e protestar é considerado um direito do cidadão. Na história 
do Brasil, em vários momentos os brasileiros também foram às ruas protestar por mudanças 
no país. Em grupo, discutam a seguinte questão: qual a importância da participação cidadã 
na luta por mudanças sociais, políticas e econômicas na sociedade em que vivemos?

 7. Neste capítulo, analisamos dois cartazes publicitários. Com base no que você viu e apren-
deu, elabore um cartaz publicitário com uma imagem e uma frase-síntese. Por meio 
dele, você deve convidar a população a se organizar para defender alguma mudança 
que seja importante para a comunidade onde você vive. 

A vida em alguns países da Europa parecia tão próspera e feliz para as camadas 
alta e média da população que esse período ficou conhecido como Belle Époque, expres-
são francesa que significa ‘Bela Época’. 

MINHA BIBLIOTECA
A Revolução Mexicana, de Mariza de Carvalho Soares. São Paulo: FTD, 2000. 
(Coleção Para conhecer melhor).
Uma reflexão sobre esse violento movimento de contestação que contou com 
grande participação popular, especialmente dos camponeses.

ED
IT

OR
A 

FT
D

 1. Leia o trecho a seguir, depois responda às questões.

para organizar as ideias

1. a) Foi um período de grandes avanços tecnológicos, científicos e no setor educacional, que 
favoreciam as classes médias e altas da Europa

1. b) A desigualdade social era muito grande, os salários dos trabalhadores 
rurais e urbanos eram baixos e as condições de trabalho, péssimas.
2. a) Mobilizar a população do país para participar do esforço da guerra, se 
envolvendo de alguma maneira no conflito.

2. b) Cartaz é um recurso gráfico capaz de transmitir mensagens fortes e claras por 
meio de imagens, permitindo que sua mensagem chegue a analfabetos e crianças.

3. As mulheres não só passaram a cuidar dos soldados 

4. O Império Austro-Húngaro se fragmentou em Áustria, Hungria e Tchecoslováquia. 
O Império Turco-Otomano, dando origem a Turquia. Outros territórios ficaram sob 

5. A Rússia era uma monarquia absolutista, governada por um czar cujo poder se amparava na força de uma 

6. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno reflita sobre a importância da participação dele 
em sua comunidade na busca por melhorias. Atividade propicia para trabalhar diferentes 
habilidades socioemocionais, como consciência, pensamento crítico, percepção social etc.

7. Resposta pessoal. A atividade permite ao aluno desenvolver um olhar crítico para o seu entorno, detectar 

domínio de países como França, Inglaterra e Arábia.

feridos como assumiram atividades no mercado de trabalho que eram exclusivas dos homens, como na fabricação 
de armamentos, no trabalho agrícola etc.

política secreta, de um exército sempre chamado para reprimir as manifestações populares, de uma nobreza rural 

que possuía boa parte das terras e da Igreja Ortodoxa muito dependente do governo.

problemas e propor soluções.

Interpretando documentos

hora de refletir
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Hora de refletir
• A utilização da dramatiza-
ção como recurso pedagógico 
pode ser um estimulo ao conví-
vio social e ao desenvolvimento 
da linguagem oral e corporal. 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Para os alunos refletirem 
sobre o conteúdo aprendido, 
proponha a confecção de um 
jornal que traga notícias da 
Primeira Guerra Mundial e da 
Revolução Russa.
• Divida a sala em dois gru-
pos, um irá retratar a Primeira 
Guerra, e o outro, a Revolução 
Russa. Divida cada metade em 
grupos de três ou quatro alu-
nos, que deverão produzir no-
tícias ou artigos sobre os even-
tos escolhidos. 
• Exemplo: um grupo da Pri-
meira Guerra Mundial pode 
abordar a situação de mulhe-
res, crianças e idosos que não 
foram para as frentes de bata-
lha e descrever a falta de ali-
mentos, a saudade dos que 
foram à guerra, os bombar-
deios e a destruição etc. 
• Os que escolheram a Revo-
lução Russa podem abordar os 
principais fatos da Revolução 
na perspectiva dos trabalha-
dores ou na dos deputados da 
Duma ou outro grupo, além 
disso, essa atividade visa com-
plementar a seção Interpre-
tando documentos. 
• O texto pode ser ilustrado 
com imagens (fotos, cartazes 
que lembrem propagandas 
do governo, esquemas, ma-
pas etc.).
• Ao final, os textos podem 
ser trocados entre os grupos, 
de modo que um avalie a cla-
reza e a precisão das informa-
ções da reportagem do outro. 

• A proposta busca relacionar 
o conteúdo histórico a uma re-
flexão sobre a cultura de paz.
• Oriente os alunos a elabo-
rar um roteiro para a dramati-
zação, definindo personagens, 
texto e cenário. Providencie o 
espaço para os ensaios e as 
apresentações.
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  No pós-guerra, a 
população sofria 
com a inflação e a 
desvalorização do 
dinheiro. Na Alemanha, 
eram necessários 
milhares de marcos para 
comprar coisas do dia a 
dia. Foto de 1923.

  O mundo depois da Primeira  
Guerra Mundial
A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) afetou duramente a economia das nações europeias 

envolvidas no conflito. Os gastos com as Forças Armadas haviam esgotado os recursos financeiros 
desses países. Pior que isso, os custos humanos foram gigantescos: ao final, havia cerca de 15 
milhões de mortos e 20 milhões de feridos e mutilados. 

Estabelecida a paz, a vida precisava voltar ao normal. Era necessário reconstruir estradas, 
hospitais, escolas e edifícios que tinham sido destruídos. As indústrias, que haviam se concentrado 
na produção de armamentos, voltaram aos poucos à produção anterior ao conflito.

Na Inglaterra e na França, o processo de recuperação teve início nos primeiros anos da década 
de 1920. Para isso, contaram com empréstimos concedidos principalmente pelos Estados Unidos, 
que tiveram lucros gigantescos com o conflito. Já os alemães enfrentavam enormes dificuldades 
para reconstruir o país e, além disso, precisavam pagar indenizações às nações vencedoras, como 
estabelecido pelo Tratado de Versalhes (veja o Capítulo 3). 

Em 1924, os Estados Unidos começaram a investir grandes somas de dinheiro na Alemanha para 
apoiar a recuperação da economia. Só assim os alemães conseguiriam pagar as dívidas de guerra aos 
países vencedores – que, por sua vez, poderiam quitar suas próprias dívidas com os Estados Unidos.

 A origem das ideias totalitárias
Apesar dos esforços para promover a reconstrução da Europa, muitas pessoas sofriam com  

as dificuldades do pós-guerra. Diante disso, cresceu a insatisfação com os governos democráti-
cos e sua incapacidade de resolver os problemas que se apresentavam. Nesse cenário, surgiram 
movimentos que propunham a substituição do regime democrático por um Estado forte que 
organizasse a economia e restaurasse a ordem. Além de se opor à democracia, tais movimentos 
eram violentamente anticomunistas e antissocialistas.
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Inflação: aumento geral 
dos preços dos produtos. 
Prejudica principalmente 
os pobres, cujos salários 
perdem poder de compra.
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Considerada o principal campeonato de futebol do mundo, a Copa do Mundo é 
organizada pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) a cada quatro anos, sempre 
em um país diferente. Ela passou a ser transmitida pela televisão desde a edição do 
México, em 1970, e hoje é um dos eventos esportivos mais populares e assistidos ao vivo.

As três primeiras copas do mundo foram realizadas em 1930, 1934 e 1938. A 
quarta edição estava prevista para 1942, porém só foi realizada em 1950, no Brasil. 
Qual foi a razão desse atraso?

O fato é que, entre 1939 e 1945, países dos cinco continentes estiveram envolvi-
dos em uma sangrenta guerra que provocou a morte de 50 milhões de pessoas. Era 

a Segunda Guerra Mundial. Por isso, durante esse período, 
foram cancelados eventos esportivos como a Copa do 
Mundo de 1942 e as Olimpíadas de 1940 e 1944.

Mas como essa guerra começou? Que fatores foram 
responsáveis pelo conflito? Que consequências ele trouxe 
para o mundo? 

Neste capítulo analisaremos as causas e o desenrolar 
da Segunda Guerra Mundial. Estudaremos também um 
fenômeno recente na História: o totalitarismo, um caso 
extremo de controle da sociedade adotado na época por 
países como Itália e Alemanha.

  Partida final do 
Campeonato Mundial 
de Futebol de 1950, 
entre as seleções do 
Brasil e Uruguai. ST

AF
F/

AF
P

O totalitarismo e a
Segunda Guerra Mundial

C
A
P
ÍT

ULO

O totalitarismo e a
Segunda Guerra MundialSegunda Guerra Mundial

P
ÍT

ULO4

Objetivos de aprendizagem
• Conceituar totalitarismo.
• Identificar semelhanças e 

diferenças entre fascismo, 
nazismo e stalinismo.

• Refletir sobre as causas e 
consequências da Segunda 
Guerra Mundial.

• Discutir a violência na 
sociedade contemporânea.
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A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2 e 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 4 e 5
• Específicas de História: 1, 2, 
4 e 5

HABILIDADES
• EF09HI10
• EF09HI12
• EF09HI13

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• As discussões iniciais do ca-
pítulo partem de um fenôme-
no muito próximo dos alunos: 
a Copa do Mundo de Futebol. 
• Comente que os eventos es-
portivos, ainda que pareçam 
alheios aos movimentos políti-
cos, não o são: seja pela suspen-
são de sua realização, seja pe-
las manifestações ou denúncias 
de atletas e torcedores, ou pela 
apropriação que os políticos po-
dem fazer desses eventos. 
• Um exemplo disso ocorreu 
durante os Jogos Olímpicos na 
Alemanha, em 1936. Na oca-
sião, o atleta negro estaduni-
dense Jesse Owens venceu as 
principais provas do atletismo, 
e colocou em xeque a teoria da 
superioridade ariana diante do 
próprio Hitler, presente no es-
tádio. Entre 2017 e 2018, jo-
gadores de futebol americano 
manifestaram-se denunciando 
o racismo nos Estados Unidos. 
• Sugira aos alunos que re-
flitam sobre a palavra “tota-
litarismo”. Peça que reflitam 
quais ideias podem estar inse-
ridas nesse termo, cujo radical 
é a ideia de “total”. Que vin-
culação o conceito tem com a 
esfera política? 
• Em seguida, peça que leiam 
o significado do conceito no 
texto e verifiquem se ele cor-
responde ou não às primeiras 
ideias levantadas. 

SUGESTÃO DE FILME

Para o professor 
• Race. Direção de Stephen 
Hopkins, 2016. 

A trajetória de Jesse Owens, 
atleta afro-americano que nos 
J ogos Olímpicos da Alemanha, 
sob o regime nazista, eviden-
ciou a mentira da superiorida-
de de raça. 
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  No pós-guerra, a 
população sofria 
com a inflação e a 
desvalorização do 
dinheiro. Na Alemanha, 
eram necessários 
milhares de marcos para 
comprar coisas do dia a 
dia. Foto de 1923.

  O mundo depois da Primeira  
Guerra Mundial
A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) afetou duramente a economia das nações europeias 

envolvidas no conflito. Os gastos com as Forças Armadas haviam esgotado os recursos financeiros 
desses países. Pior que isso, os custos humanos foram gigantescos: ao final, havia cerca de 15 
milhões de mortos e 20 milhões de feridos e mutilados. 

Estabelecida a paz, a vida precisava voltar ao normal. Era necessário reconstruir estradas, 
hospitais, escolas e edifícios que tinham sido destruídos. As indústrias, que haviam se concentrado 
na produção de armamentos, voltaram aos poucos à produção anterior ao conflito.

Na Inglaterra e na França, o processo de recuperação teve início nos primeiros anos da década 
de 1920. Para isso, contaram com empréstimos concedidos principalmente pelos Estados Unidos, 
que tiveram lucros gigantescos com o conflito. Já os alemães enfrentavam enormes dificuldades 
para reconstruir o país e, além disso, precisavam pagar indenizações às nações vencedoras, como 
estabelecido pelo Tratado de Versalhes (veja o Capítulo 3). 

Em 1924, os Estados Unidos começaram a investir grandes somas de dinheiro na Alemanha para 
apoiar a recuperação da economia. Só assim os alemães conseguiriam pagar as dívidas de guerra aos 
países vencedores – que, por sua vez, poderiam quitar suas próprias dívidas com os Estados Unidos.

 A origem das ideias totalitárias
Apesar dos esforços para promover a reconstrução da Europa, muitas pessoas sofriam com  

as dificuldades do pós-guerra. Diante disso, cresceu a insatisfação com os governos democráti-
cos e sua incapacidade de resolver os problemas que se apresentavam. Nesse cenário, surgiram 
movimentos que propunham a substituição do regime democrático por um Estado forte que 
organizasse a economia e restaurasse a ordem. Além de se opor à democracia, tais movimentos 
eram violentamente anticomunistas e antissocialistas.
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Inflação: aumento geral 
dos preços dos produtos. 
Prejudica principalmente 
os pobres, cujos salários 
perdem poder de compra.
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Considerada o principal campeonato de futebol do mundo, a Copa do Mundo é 
organizada pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) a cada quatro anos, sempre 
em um país diferente. Ela passou a ser transmitida pela televisão desde a edição do 
México, em 1970, e hoje é um dos eventos esportivos mais populares e assistidos ao vivo.

As três primeiras copas do mundo foram realizadas em 1930, 1934 e 1938. A 
quarta edição estava prevista para 1942, porém só foi realizada em 1950, no Brasil. 
Qual foi a razão desse atraso?

O fato é que, entre 1939 e 1945, países dos cinco continentes estiveram envolvi-
dos em uma sangrenta guerra que provocou a morte de 50 milhões de pessoas. Era 

a Segunda Guerra Mundial. Por isso, durante esse período, 
foram cancelados eventos esportivos como a Copa do 
Mundo de 1942 e as Olimpíadas de 1940 e 1944.

Mas como essa guerra começou? Que fatores foram 
responsáveis pelo conflito? Que consequências ele trouxe 
para o mundo? 

Neste capítulo analisaremos as causas e o desenrolar 
da Segunda Guerra Mundial. Estudaremos também um 
fenômeno recente na História: o totalitarismo, um caso 
extremo de controle da sociedade adotado na época por 
países como Itália e Alemanha.

  Partida final do 
Campeonato Mundial 
de Futebol de 1950, 
entre as seleções do 
Brasil e Uruguai. ST
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O totalitarismo e a
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Objetivos de aprendizagem
• Conceituar totalitarismo.
• Identificar semelhanças e 

diferenças entre fascismo, 
nazismo e stalinismo.

• Refletir sobre as causas e 
consequências da Segunda 
Guerra Mundial.

• Discutir a violência na 
sociedade contemporânea.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• O tema da Segunda Guerra 
Mundial, com especial atenção 
ao nazifascismo, auxilia no de-
senvolvimento da empatia, do 
diálogo e da capacidade de re-
solução de conflitos de coope-
ração.
• Retome conhecimentos já 
trabalhados a respeito da Pri-
meira Guerra Mundial e suas 
consequências. Dessa forma, 
os alunos poderão observar o 
caráter processual da História, 
isto é, retomar o contexto do 
fim da Primeira Guerra como 
o cenário em que se formaram 
ideias totalitárias.
• Ressalte que situações como 
as vividas pela Alemanha após 
a Primeira Guerra Mundial de-
vem ser observadas sempre 
com cautela, pois crises econô-
micas e políticas generalizadas 
podem ser terreno fértil para a 
reação de forças violentas.

SUGESTÕES DE LIVROS
Para o professor
• ARENDT, Hanna. As origens 
do totalitarismo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013.
• Referência no tema do t o-
talitarismo, a filósofa Hanna 
Arendt aborda o imperialismo 
colonial europeu, o antissemi-
tismo e os regimes totalitários 

da Alemanha nazista e da Rús-
sia stalinista.
• PRONI, Marcelo Weishaupt; 
LUCENA, Ricardo de Figueire-
do. Esporte: história e socie-
dade. Campinas: Autores As-
sociados, 2002. 

Livro composto de artigos 
que exploram os significados 
incorporados ao esporte nas 
sociedades modernas.
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As duas fotografias 
mostram aspectos comuns 
aos regimes dos dois dita-
dores: manifestações de 
massa, grandes desfiles 
militares para exibir o poder 
do governo e o culto ao líder, 
endeusado pela propaganda.

Elas nos ajudarão a 
compreender melhor alguns 
aspectos desse processo 
histórico.

 O totalitarismo na Europa
Repare nas duas fotografias desta página. A primeira delas registra uma cena que teve lugar 

na Alemanha em 1939. Trata-se de um desfile militar realizado por ocasião do 50o aniversário 
do ditador Adolf Hitler. Na foto, Hitler está em pé, com o braço erguido na saudação nazista, no 
camarote branco, bem no centro da imagem.

A segunda foto foi tirada na Itália, em 1940. A pessoa que aparece em primeiro plano é 
Benito Mussolini, ditador que assumiu o poder na Itália em 1922: ele olha sorrindo para uma 
multidão reunida para ouvir seu discurso.

  Tropas nazistas desfilam 
pelas ruas de Colônia, 
na Alemanha, em 1939, 
em comemoração ao 
aniversário de Adolf 
Hitler. Fotografia de 
autoria desconhecida.

  Benito Mussolini fala 
à multidão no Dia 
do Armistício (11 de 
novembro), data em 
que se comemora 
o fim da Primeira 
Guerra Mundial. 
Roma, Itália, 1940. 
Fotografia de autoria 
desconhecida.
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 Perfil dos regimes autoritários
Veja no Material 

Digital Audiovisual o 
vídeo Entreguerras: 
regimes totalitários.

  Charge belga de Herman A. Vos, publicada na obra O ABC 
do regime nazista. O texto da charge diz: "C – é o censor, 
que sufoca toda a liberdade".AL

BU
M

/A
KG

-IM
AG

ES
/F

OT
OA

RE
NA

Ideologia: conjunto de 
ideias, crenças, tradições 
e princípios defendidos 
por um indivíduo ou 
grupo social, de uma 
época ou de uma 
sociedade.
Totalitarismo: forma 
de organização do Estado 
na qual o poder pertence 
a um único partido, 
que governa de modo 
extremamente autoritário. 
Todos os outros partidos 
são extintos. O grupo 
no poder suprime a 
liberdade, controla a 
imprensa e utiliza o 
terror para submeter a 
sociedade. Para ele, todas 
as pessoas são suspeitas. 
O Estado totalitário 
caracteriza-se ainda por 
exercer uma vigilância 
constante sobre a vida 
privada das pessoas.

Para as pessoas que participavam desses 
movimentos, a ação coletiva sob o comando 
de um líder enérgico, capaz de tirar a nação 
da crise, era mais importante que as liberdades 
individuais.

Eram, portanto, movimentos autoritários, pois valorizavam mais a 
autoridade e o poder do líder que a liberdade de escolha dos cidadãos. 
Eram também movimentos de caráter nacionalista, pois colocavam os 
interesses da nação acima de tudo. Esses movimentos extremistas foram 
organizados principalmente em países nos quais a crise do pós-guerra 
criara enormes dificuldades no dia a dia da população.

Embora houvesse diferenças entre eles, ao chegar ao governo, os 
movimentos totalitários mostraram diversas características em comum: 

• Concentração do poder nas mãos de um pequeno grupo de pessoas, 
organizadas em um partido único.

• Extinção das liberdades e dos direitos individuais e coletivos.

• Repressão sem limites, que estabelecia rígido controle sobre a vida 
pública e privada das pessoas.

• Uso dos meios de comunicação de massa para exaltar o governo e 
a figura do líder, e para difundir a ideologia do partido.

• Perseguição implacável aos socialistas, comunistas 
e outros opositores do regime.

• Censura e controle dos meios de comunicação, 
violência e ódio contra as minorias, como homos-
sexuais, imigrantes, ciganos e judeus.

• Capacidade de mobilizar o apoio de amplos 
setores da população, apesar da repressão 
exercida.

• Essa nova forma de controle do poder recebeu o 
nome de totalitarismo. 
Vejamos a seguir as manifestações des se novo 

fenômeno histórico na Itália, na Alemanha e na União 
Soviética (URSS).
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 3, 4 e 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 2, 
3, 4 e 5

HABILIDADE
• EF09 HI13

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• O totalitarismo, como ca-
racterizado no livro do aluno, 
pode ser trabalhado em opo-
sição ao conceito de democra-
cia. Observe se os alunos con-
seguem relacionar o conceit o 
de democracia, já estudado an-
teriormente, à ideia de regime 
político que abarca, além da re-
presentação por meio do voto, 
a coexistência das diferenças.
• Aproveite a oportunidade 
para retomar conteúdos que 
exploram o papel da demo-
cracia em diferentes espaços, 
auxiliando os alunos a com-
preenderem a democracia co-
mo um valor indispensável.

NO AUDIOVISUAL

Entreguerras: regimes 
totalitários
• O vídeo apresenta as carac-
terísticas básicas dos regimes 
totalitários e as condições 
sociais, políticas e econômicas 
que propiciaram a formação 
desses regimes.

TEXTO DE APOIO 

Para o professor

De calamidade em 
calamidade

[...] Para essa socieda-
de, as décadas que vão da 
eclosão da Primeira Guerra 
Mundial aos resultados da 
Segunda foram uma Era de 

Catástrofe. Durante quaren-
ta anos, ela foi de calamida-
de em calamidade. Houve 
ocasiões em que mesmo 
conservadores inteligentes 
não apostariam em sua so-
brevivência. Ela foi abalada 
por duas guerras mundiais, 
seguidas por duas ondas 
de rebelião e revolução glo-

bais que levaram ao poder 
um sistema que se dizia a 
alternativa historicamente 
predestinada para a socie-
dade capitalista e burguesa 
e que foi adotado, primeiro, 
em um sexto da superfície 
da Terra, e, após a Segunda 
Guerra Mundial, por um ter-
 ço da população do globo. 
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As duas fotografias 
mostram aspectos comuns 
aos regimes dos dois dita-
dores: manifestações de 
massa, grandes desfiles 
militares para exibir o poder 
do governo e o culto ao líder, 
endeusado pela propaganda.

Elas nos ajudarão a 
compreender melhor alguns 
aspectos desse processo 
histórico.

 O totalitarismo na Europa
Repare nas duas fotografias desta página. A primeira delas registra uma cena que teve lugar 

na Alemanha em 1939. Trata-se de um desfile militar realizado por ocasião do 50o aniversário 
do ditador Adolf Hitler. Na foto, Hitler está em pé, com o braço erguido na saudação nazista, no 
camarote branco, bem no centro da imagem.

A segunda foto foi tirada na Itália, em 1940. A pessoa que aparece em primeiro plano é 
Benito Mussolini, ditador que assumiu o poder na Itália em 1922: ele olha sorrindo para uma 
multidão reunida para ouvir seu discurso.

  Tropas nazistas desfilam 
pelas ruas de Colônia, 
na Alemanha, em 1939, 
em comemoração ao 
aniversário de Adolf 
Hitler. Fotografia de 
autoria desconhecida.

  Benito Mussolini fala 
à multidão no Dia 
do Armistício (11 de 
novembro), data em 
que se comemora 
o fim da Primeira 
Guerra Mundial. 
Roma, Itália, 1940. 
Fotografia de autoria 
desconhecida.
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vídeo Entreguerras: 
regimes totalitários.

  Charge belga de Herman A. Vos, publicada na obra O ABC 
do regime nazista. O texto da charge diz: "C – é o censor, 
que sufoca toda a liberdade".AL
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Ideologia: conjunto de 
ideias, crenças, tradições 
e princípios defendidos 
por um indivíduo ou 
grupo social, de uma 
época ou de uma 
sociedade.
Totalitarismo: forma 
de organização do Estado 
na qual o poder pertence 
a um único partido, 
que governa de modo 
extremamente autoritário. 
Todos os outros partidos 
são extintos. O grupo 
no poder suprime a 
liberdade, controla a 
imprensa e utiliza o 
terror para submeter a 
sociedade. Para ele, todas 
as pessoas são suspeitas. 
O Estado totalitário 
caracteriza-se ainda por 
exercer uma vigilância 
constante sobre a vida 
privada das pessoas.

Para as pessoas que participavam desses 
movimentos, a ação coletiva sob o comando 
de um líder enérgico, capaz de tirar a nação 
da crise, era mais importante que as liberdades 
individuais.

Eram, portanto, movimentos autoritários, pois valorizavam mais a 
autoridade e o poder do líder que a liberdade de escolha dos cidadãos. 
Eram também movimentos de caráter nacionalista, pois colocavam os 
interesses da nação acima de tudo. Esses movimentos extremistas foram 
organizados principalmente em países nos quais a crise do pós-guerra 
criara enormes dificuldades no dia a dia da população.

Embora houvesse diferenças entre eles, ao chegar ao governo, os 
movimentos totalitários mostraram diversas características em comum: 

• Concentração do poder nas mãos de um pequeno grupo de pessoas, 
organizadas em um partido único.

• Extinção das liberdades e dos direitos individuais e coletivos.

• Repressão sem limites, que estabelecia rígido controle sobre a vida 
pública e privada das pessoas.

• Uso dos meios de comunicação de massa para exaltar o governo e 
a figura do líder, e para difundir a ideologia do partido.

• Perseguição implacável aos socialistas, comunistas 
e outros opositores do regime.

• Censura e controle dos meios de comunicação, 
violência e ódio contra as minorias, como homos-
sexuais, imigrantes, ciganos e judeus.

• Capacidade de mobilizar o apoio de amplos 
setores da população, apesar da repressão 
exercida.

• Essa nova forma de controle do poder recebeu o 
nome de totalitarismo. 
Vejamos a seguir as manifestações des se novo 

fenômeno histórico na Itália, na Alemanha e na União 
Soviética (URSS).
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Europa e partes da Améri-
ca do Norte e da Austrália. 
Enquanto isso, avançavam 
o fascismo e seu corolário 
de movimentos e regimes 
autoritários. 

HOBSBAWM, Eric. Era dos 
extremos. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1994. p. 16-17.

Os imensos impérios colo-
niais erguidos durante a Era 
do Império foram abalados 
e ruíram em pó. Toda a his-
tória do imperialismo mo-
derno, tão fi rme e autocon-
fi ante quando da morte da 
rainha Vitória, da Grã-Breta-
nha, não durara mais que o 
tempo de uma vida huma-

na — digamos, a de Winston 
Churchill (1874-1965).

Mais ainda: uma crise 
econômica mundial de pro-
fundidade sem precedentes 
pôs de joelhos até mesmo 
as economias capitalistas 
mais fortes e pareceu re-
verter a criação de uma 
economia mundial única, 

feito bastante notável do 
capitalismo liberal do sé-
culo XIX. Mesmo os EUA, a 
salvo de guerra e revolução, 
pareceram próximos do co-
lapso. Enquanto a econo-
mia balançava, as institui-
ções da democracia liberal 
praticamente desaparece-
ram entre 1917 e 1942; res-

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Depois de apresentadas as 
características dos regimes to-
talitários, pergunte aos alunos 
se eles conseguem relacionar 
a aceitabilidade da perda de 
direitos individuais ao contex-
to de crise vivido na Europa 
naquele período. 
• Pergunte também se reco-
nhecem discursos semelhan-
tes, mas presenciados em ou-
tros espaços e temporalidades. 
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raio X

 Que documento é esse?
Trata-se de uma imagem de capa de um calendário italiano do ano de 1938. Ela é resultado 

de uma montagem gráfica de diversos elementos, entre eles, fotos, siglas e símbolos.

 Quem o produziu?
Pelas informações disponíveis não é possível afirmar ao certo quem o produziu, mas deve-se 

considerar como informação pertinente que a produção de artigos como esse era incentivada e 
financiada pelo regime fascista para fins de propaganda.

 O que ele permite afirmar sobre o regime político italiano no período?
A centralidade do retrato de Mussolini e o destaque para a frase de sua autoria ressalta a 

importância política do líder e o culto à sua personalidade. A afirmação “Não nos agrada nos 
determos no passado, porque a nossa vontade nos empurra para o futuro”, acompanhada de 
fotografias de grupos militares em formação, sugere a construção da narrativa de um futuro 
grandioso a partir da ordem, da vontade coletiva e da grande adesão popular.

  Imagem de capa de 
um calendário do ano 
de 1938, produzido 
na Itália, em que se lê, 
em italiano: “Não nos 
agrada nos determos 
no passado, porque 
a nossa vontade nos 
empurra para o futuro”. BR
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raio X
 O fascismo italiano

Logo que a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) terminou, um grande sen-
timento de insatisfação tomou conta da população italiana. Mesmo tendo sido 
uma das nações vencedoras, a Itália não foi recompensada com a partilha dos 
territórios alemães, como previam os tratados de paz.

As pessoas questionavam a validade da guerra diante da morte de mais de 
600 mil italianos, além de 1 milhão de feridos, entre civis e militares. 

A crise econômica assolava o país. Para piorar, não havia trabalho para 
os soldados que voltavam da frente de batalha. O desemprego atingia 
grande parte da população, obrigada a enfrentar uma inflação descontrolada 
que corroía seu poder de compra.

 As ideias de Mussolini
Nesse contexto, em 1919 um ex-militante socialista, Benito Mussolini 

(1883-1945), reuniu um grupo de ex-combatentes e de desempregados e 
fundou um movimento denominado Fascio di Combattimento. Mussolini 
passou a defender ideias nacionalistas, autoritárias e anticomunistas.

Os militantes fascistas passaram a organizar grupos armados unifor-
mizados com camisas pretas. Essas milícias reprimiam com violência os 
adversários políticos, principalmente comunistas e socialistas.

 O fascismo no poder
Em 1921, foi formado o Partido Nacional Fascista, sob o comando de Mussolini. No ano 

seguinte, militantes fascistas de toda a Itália marcharam até Roma, onde ocuparam prédios públi-
cos e estações ferroviárias. Essa manifestação, conhecida como Marcha sobre Roma, foi o ponto 
de partida para a chegada do Partido Fascista ao poder. Diante da situação, o rei da Itália, Vítor 
Emanuel III, convidou Mussolini a ocupar o cargo de primeiro-ministro.

Aos poucos, Mussolini passou a ganhar mais e mais poder: extinguiu os demais partidos 
e indicou pessoas de sua confiança para cargos políticos e administrativos. Nas escolas e uni-
versidades, os professores eram obrigados a exaltar as realizações do regime e idolatrar a vida 
do ditador. Para ter controle sobre a população, Mussolini se valeu dos meios de comunicação, 
usando amplamente jornais, rádios e documentários para divulgar seu governo.

Em 1927, Mussolini instituiu a Carta del Lavoro (Carta do Trabalho), na qual fazia algumas 
concessões aos trabalhadores (como seguro de acidente de trabalho e jornada de oito horas), mas, 
em contrapartida, instituía sobre eles um rígido controle, proibindo as greves e extinguindo os 
sindicatos. Os opositores eram ferozmente perseguidos por meio de sua polícia secreta, fazendo 
com que 300 mil pessoas se refugiassem no exterior.

Dessa forma, em 1928, o governo fascista já se configurava como uma ditadura comandada 
por Benito Mussolini.

  Fascio, símbolo 
de poder do 
Império Romano, 
transformado 
em símbolo do 
fascismo por 
Mussolini. O nome 
do grupo derivava de 
um símbolo de poder 
do Império Romano: 
um feixe de varas 
(fascio) que sustenta 
um machado.

CO
LE

ÇÃ
O 

PA
RT

IC
UL

AR
. F

OT
O:

 B
RI

DG
EM

AN
/F

OT
OA

RE
NA

Logo que a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) terminou, um grande sen-
timento de insatisfação tomou conta da população italiana. Mesmo tendo sido 
uma das nações vencedoras, a Itália não foi recompensada com a partilha dos 

As pessoas questionavam a validade da guerra diante da morte de mais de 

CO
LE

ÇÃ
O 

PA
RT

IC
UL

AR
. F

OT
O:

 B
RI

DG
EM

AN
/F

OT
OA

RE
NA

90

D2-2056-HIST-F2_V9-U02-C04-086-111-LA-G20.indd   90 11/21/18   9:18 AM

A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 4, 6 e 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 4, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 2, 
3 e 5

HABILIDADE
• EF09HI13

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Passados anos do fim do 
nazifascismo, contempora-
neamente, manifestações 
têm emergido na Europa e na 
América, retomando precei-
tos desses regimes. Esses fatos 
podem, inclusive, ser de co-
nhecimento dos alunos, mes-
mo que não tenham a com-
preensão desses termos e de 
sua simbologia. Assim, auxilie-
-os a compreenderem o con-
texto do surgimento desses 
regimes, suas características 
e, ao longo desta unidade, as 
consequências drásticas des-
ses modelos de governo para 
a humanidade.  
• Das fontes iconográficas, a 
fotografia é a que mais risco 
corre de ser tomada como re-
presentação do real. É impor-
tante, portanto, que os alunos 
observem que, como um qua-
dro, há uma pessoa por trás 
da captura da imagem foto-
gráfica, que tem suas inten-
ções e técnicas para obter os 
resultados esperados. Além 
disso, é importante que os alu-
nos reconheçam que o avanço 
das tecnologias de produção 
de imagens permite reelabo-
rar as “propagandas” de Esta-
do, utilizadas historicamente 
por diferentes governos. 

SUGESTÃO DE ARTIGO 

Para o professor 
• QUEIROZ, Adolpho. Propa-
ganda política e totalitarismo. 
Comunicação & Informação, 
v. 15, 2012, p. 97-112. 

O autor aborda o uso da 
comunicação em diferentes 
tempos históricos, aprofun-
dando o debate sobre o uso 
da propaganda política con-
temporânea.
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raio X
 O fascismo italiano

Logo que a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) terminou, um grande sen-
timento de insatisfação tomou conta da população italiana. Mesmo tendo sido 
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Os militantes fascistas passaram a organizar grupos armados unifor-
mizados com camisas pretas. Essas milícias reprimiam com violência os 
adversários políticos, principalmente comunistas e socialistas.
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de partida para a chegada do Partido Fascista ao poder. Diante da situação, o rei da Itália, Vítor 
Emanuel III, convidou Mussolini a ocupar o cargo de primeiro-ministro.

Aos poucos, Mussolini passou a ganhar mais e mais poder: extinguiu os demais partidos 
e indicou pessoas de sua confiança para cargos políticos e administrativos. Nas escolas e uni-
versidades, os professores eram obrigados a exaltar as realizações do regime e idolatrar a vida 
do ditador. Para ter controle sobre a população, Mussolini se valeu dos meios de comunicação, 
usando amplamente jornais, rádios e documentários para divulgar seu governo.

Em 1927, Mussolini instituiu a Carta del Lavoro (Carta do Trabalho), na qual fazia algumas 
concessões aos trabalhadores (como seguro de acidente de trabalho e jornada de oito horas), mas, 
em contrapartida, instituía sobre eles um rígido controle, proibindo as greves e extinguindo os 
sindicatos. Os opositores eram ferozmente perseguidos por meio de sua polícia secreta, fazendo 
com que 300 mil pessoas se refugiassem no exterior.

Dessa forma, em 1928, o governo fascista já se configurava como uma ditadura comandada 
por Benito Mussolini.

  Fascio, símbolo 
de poder do 
Império Romano, 
transformado 
em símbolo do 
fascismo por 
Mussolini. O nome 
do grupo derivava de 
um símbolo de poder 
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Para os alunos 

Como as democracias 
morrem

Nem mesmo constitui-
ções bem-projetadas são 
capazes, por si mesmas, 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• A construção de símbolos é 
comum a diferentes organiza-
ções políticas e em diferentes 
períodos. Se achar oportuno, 
peça aos alunos que rememo-
rem esses símbolos em outros 
contextos estudados, ou refli-
tam sobre os símbolos da Re-
pública no Brasil – reinterpreta-
dos e ressignificados, como no 
caso das cores amarelo e verde, 
originalmente referência à casa 
dos Habsburgo e de Bragança.
• O controle do ensino e dos 
meios de comunicação é mar-
cante em diferentes tipos de 
governos, sejam liberais ou con-
servadores. Diante dessa pre-
missa, pergunte aos alunos qual 
é a importância de se construir 
um ensino que promova a auto-
nomia intelectual. 

Raio X
• A ilustração apresentada na 
seção permite aprofundar a dis-
cussão sobre o uso de imagens 
como propaganda de governo. 
Retome algumas considerações 
sobre o uso dessas imagens e 
a leitura delas como fontes his-
tóricas. Aproveite as questões 
levantadas no livro do aluno e 
observe que elas são pertinen-
tes para diferentes fontes his-
tóricas. Essas questões podem 
ser ampliadas e, portanto, os 
alunos podem formular outras 
questões que devem ser feitas 
à fonte e respondidas.  

de garantir a democracia. 
Primeiro, porque constitui-
ções são sempre incomple-
tas. Como qualquer con-
junto de regras, elas têm 
inúmeras lacunas e ambi-
guidades. [...] Regras cons-
titucionais também estão 
sempre sujeitas a inter-

pretações confl itantes. [...] 
Se poderes constitucionais 
estão abertos a múltiplas 
leituras, eles podem ser 
usados de maneiras que 
seus criadores não anteci-
param. [...] Em função das 
lacunas e ambiguidades 
inerentes a todos os siste-

mas legais, não podemos 
nos fi ar apenas em consti-
tuições para salvaguardar 
a democracia contra auto-
ritários potenciais.  

LEVITSKY, Steven; ZIBLAT, Daniel. 
Como as democracias morrem. Rio 

de Janeiro: Zahar, 2018. p. 100-101.

91

D2-HIS-F2-2056-V9-U02-MP-G20.indd   91 11/22/18   2:16 PM



 O ódio como proposta política
Hitler e seus seguidores consideravam os alemães como descen-

dentes diretos da raça ariana. Na mitologia nazista, tratava-se de uma 
raça branca e “pura”, ou seja, que nunca havia se miscigenado com 
nenhuma outra. 

Dessa forma, procurava justificar a superioridade alemã sobre outras 
etnias consideradas inferiores, como os eslavos, os negros, os ciganos 
e, sobretudo, os judeus. Para os nazistas, juntamente aos comunistas, 
os judeus eram os culpados por quase todos os males do mundo e só 
haveria um meio para proteger os povos germânicos: agrupá-los em 
um só império.

Assim como fizeram os fascistas, Hitler adotou um símbolo para 
representar os nazistas. Esse símbolo foi a suástica.

Observe a imagem a seguir. Repare nas bandeiras colocadas atrás 
do público que assiste à parada militar. No centro de um círculo branco 
há uma espécie de cruz de braços dobrados. Essa cruz é a suástica, um 
símbolo dos arianos, povo que ocupou regiões da Índia, milhares de 
anos antes de Cristo. Seu nome, de origem sânscrita (idioma falado pelos 
arianos), significa "boa sorte, bem-estar".

Na década de 1930, os nazistas acreditavam fazer parte de uma 
raça ariana superior. Como o alemão e o sânscrito pertencem ao mesmo 
grupo de línguas, os nazistas adotaram a suástica como emblema.

Nas mãos desses extremistas, a suástica deixou de ser um símbolo de bem-aventurança e 
passou a ser um signo assustador para aqueles que se viam subjugados pelo regime nazista.

Povos germânicos: 
denominação comum a 
vários povos cuja língua 
tinha origem comum 
e que habitavam a 
Germânia, região da 
Europa localizada além 
dos limites do Império 
Romano, entre os rios 
Reno, Vístula e Danúbio 
e os mares Báltico e do 
Norte. Entre os anos 
300 e 800 ocorreram 
migrações de vários 
desses povos que, a 
partir da Europa Central, 
se espalharam por todo 
o continente. Entre 
esses povos, estavam 
os saxões, visigodos, 
ostrogodos, anglos, 
alanos e outros.

  A suástica, símbolo do 
nazismo. Detalhe da 
fotografia de tropas 
nazistas desfilando 
pelas ruas de Colônia, 
na Alemanha, em 1939, 
em comemoração 
ao aniversário de 
Adolf Hitler.
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 O nazismo alemão
As ideias fascistas não ficaram restritas à Itália. Em outros países 

da Europa, elas também encontraram acolhida e constituíram a base de 
movimentos ultranacionalistas e antissocialistas. Esse foi o caso da 
Alemanha, onde o fascismo assumiu sua forma extrema, o nazismo.

Em 1918, pouco antes de terminar a Primeira Guerra Mundial, 
o imperador alemão, Guilherme II, renunciou ao trono. Foi então 
proclamada a República. No começo de 1919, grupos revolucionários 
socialistas tentaram tomar o poder à mão armada, mas foram derrota-
dos, seus líderes, presos e, alguns, executados.

A jovem República que nascia – conhecida como República de 
Weimar – teve de enfrentar uma situação muito difícil em seus pri-
meiros anos. Em 1923, a população convivia com uma das maiores 
inflações da História.

 Crise favorece Hitler
Nesse contexto, surgiram grupos ultranacionalistas que propunham a formação de um Estado 

forte. Entre eles, estava o Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães (que deu 
origem à expressão nazista), cujo líder era um ex-cabo do Exército: Adolf Hitler (1889-1945). No 
período, o termo “socialista” estava em disputa por grupos de esquerda e direita. 

Antissocialista e hábil orador, Hitler prometia a recuperação da grandeza passada da 
nação alemã.

Além de ferrenho anticomunista, Hitler era antissemita. Admirador de Mussolini, seguiu 
o exemplo fascista e organizou milícias armadas para perseguir seus adversários políticos. Essas 
milícias eram chamadas de Tropas de Assalto e conhecidas pela sigla SA. 

Em 1923, estimulado pela Marcha 
Sobre Roma, Hitler incitou os nazistas a 
ocupar a cidade de Munique. A tentativa 
fracassou e Hitler foi preso. No cárcere, 
ele escreveu Mein Kampf (Minha Luta), 
obra na qual explica a ideologia nazista. 
Essa ideologia se baseava no culto à força 
e ao poder, na submissão do indivíduo 
ao Estado e, sobretudo, na luta racial.

Ultranacionalista: 
pessoa ou grupo que 
defende a homogeneidade 
étnica como base para 
a manutenção da ordem 
política e social de uma 
nação. Em geral, essa ideia 
está ligada à xenofobia, 
isto é, à aversão aos 
estrangeiros. Trata-se de 
uma ideologia político- 
-filosófica de 
extrema-direita.
Antissemita: que ou 
aquele que alimenta 
preconceito e ódio contra 
os semitas, em especial os 
judeus.

  Adolf Hitler (de costas, acima da multidão) 
assiste ao desfile das tropas SA carregando 
cartaz “Morte ao marxismo”. Abaixo de 
Hitler, com a cabeça raspada, está Julius 
Streicher, editor do jornal nazista Der 
Stürmer, parte da máquina de propaganda 
nazista. Foto de 1926.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 3, 4 e 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 3, 4, 5 e 7
• Específicas de História: 1, 2, 
3 e 5

HABILIDADES
• EF09HI10
• EF09HI13

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Destaque para os alunos 
que o Partido Nacional-Socia-
lista dos Trabalhadores Ale-
mães é avesso ao processo de 
socialismo que se pretendia 
implantar na União  das Re-
públicas Socialistas Soviéticas, 
mas alinhado ao modelo fas-
cista adotado na Itália. O ter-
mo “Nacional-Socialista” não 
tem nenhuma relação com 
ideias socialistas.
• Como ocorre com outros 
regimes totalitários, Hitler 
também se utilizou do apa-
rato midiático em seu favor. 
Oriente os alunos na leitura 
das imagens da página recor-
rendo aos parâmetros da críti-
ca às fontes iconográficas.
• O antissemitismo não teve 
origem na Alemanha do regi-
me nazista. Durante a Idade 
Média, o Tribunal da Inquisi-
ção perseguiu os judeus. Po-
rém, foi sob o nazismo que a 
perseguição chegou a níveis 
assombrosos, quando foram 
assassinados cerca de 6 mi-
lhões de judeus. É importante 
também dar visibilidade a ou-
tros perseguidos pelo nazismo, 
como o grande número de ho-
mossexuais, ciganos, negros e 
pessoas com deficiência tam-
bém enviados aos campos de 
concentração e assassinados.

SUGESTÃO DE SITE 

Para o professor 
• United States Holocaust 
Memorial Museum. Disponí-
vel em: <http://livro.pro/4iznqi>. 
Acesso em: 9 out. 2018. 

Com vasto conteúdo, in-
clusive em português, o site 

do Museu do Holocausto 
(Washington, DC, EUA) dispõe 
de imagens, textos e testemu-
nhos sobre a perseguição e o 
genocídio aos judeus durante 
a Segunda Guerra Mundial.
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 O ódio como proposta política
Hitler e seus seguidores consideravam os alemães como descen-

dentes diretos da raça ariana. Na mitologia nazista, tratava-se de uma 
raça branca e “pura”, ou seja, que nunca havia se miscigenado com 
nenhuma outra. 

Dessa forma, procurava justificar a superioridade alemã sobre outras 
etnias consideradas inferiores, como os eslavos, os negros, os ciganos 
e, sobretudo, os judeus. Para os nazistas, juntamente aos comunistas, 
os judeus eram os culpados por quase todos os males do mundo e só 
haveria um meio para proteger os povos germânicos: agrupá-los em 
um só império.

Assim como fizeram os fascistas, Hitler adotou um símbolo para 
representar os nazistas. Esse símbolo foi a suástica.

Observe a imagem a seguir. Repare nas bandeiras colocadas atrás 
do público que assiste à parada militar. No centro de um círculo branco 
há uma espécie de cruz de braços dobrados. Essa cruz é a suástica, um 
símbolo dos arianos, povo que ocupou regiões da Índia, milhares de 
anos antes de Cristo. Seu nome, de origem sânscrita (idioma falado pelos 
arianos), significa "boa sorte, bem-estar".

Na década de 1930, os nazistas acreditavam fazer parte de uma 
raça ariana superior. Como o alemão e o sânscrito pertencem ao mesmo 
grupo de línguas, os nazistas adotaram a suástica como emblema.

Nas mãos desses extremistas, a suástica deixou de ser um símbolo de bem-aventurança e 
passou a ser um signo assustador para aqueles que se viam subjugados pelo regime nazista.

Povos germânicos: 
denominação comum a 
vários povos cuja língua 
tinha origem comum 
e que habitavam a 
Germânia, região da 
Europa localizada além 
dos limites do Império 
Romano, entre os rios 
Reno, Vístula e Danúbio 
e os mares Báltico e do 
Norte. Entre os anos 
300 e 800 ocorreram 
migrações de vários 
desses povos que, a 
partir da Europa Central, 
se espalharam por todo 
o continente. Entre 
esses povos, estavam 
os saxões, visigodos, 
ostrogodos, anglos, 
alanos e outros.

  A suástica, símbolo do 
nazismo. Detalhe da 
fotografia de tropas 
nazistas desfilando 
pelas ruas de Colônia, 
na Alemanha, em 1939, 
em comemoração 
ao aniversário de 
Adolf Hitler.
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 O nazismo alemão
As ideias fascistas não ficaram restritas à Itália. Em outros países 

da Europa, elas também encontraram acolhida e constituíram a base de 
movimentos ultranacionalistas e antissocialistas. Esse foi o caso da 
Alemanha, onde o fascismo assumiu sua forma extrema, o nazismo.

Em 1918, pouco antes de terminar a Primeira Guerra Mundial, 
o imperador alemão, Guilherme II, renunciou ao trono. Foi então 
proclamada a República. No começo de 1919, grupos revolucionários 
socialistas tentaram tomar o poder à mão armada, mas foram derrota-
dos, seus líderes, presos e, alguns, executados.

A jovem República que nascia – conhecida como República de 
Weimar – teve de enfrentar uma situação muito difícil em seus pri-
meiros anos. Em 1923, a população convivia com uma das maiores 
inflações da História.

 Crise favorece Hitler
Nesse contexto, surgiram grupos ultranacionalistas que propunham a formação de um Estado 

forte. Entre eles, estava o Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães (que deu 
origem à expressão nazista), cujo líder era um ex-cabo do Exército: Adolf Hitler (1889-1945). No 
período, o termo “socialista” estava em disputa por grupos de esquerda e direita. 

Antissocialista e hábil orador, Hitler prometia a recuperação da grandeza passada da 
nação alemã.

Além de ferrenho anticomunista, Hitler era antissemita. Admirador de Mussolini, seguiu 
o exemplo fascista e organizou milícias armadas para perseguir seus adversários políticos. Essas 
milícias eram chamadas de Tropas de Assalto e conhecidas pela sigla SA. 

Em 1923, estimulado pela Marcha 
Sobre Roma, Hitler incitou os nazistas a 
ocupar a cidade de Munique. A tentativa 
fracassou e Hitler foi preso. No cárcere, 
ele escreveu Mein Kampf (Minha Luta), 
obra na qual explica a ideologia nazista. 
Essa ideologia se baseava no culto à força 
e ao poder, na submissão do indivíduo 
ao Estado e, sobretudo, na luta racial.

Ultranacionalista: 
pessoa ou grupo que 
defende a homogeneidade 
étnica como base para 
a manutenção da ordem 
política e social de uma 
nação. Em geral, essa ideia 
está ligada à xenofobia, 
isto é, à aversão aos 
estrangeiros. Trata-se de 
uma ideologia político- 
-filosófica de 
extrema-direita.
Antissemita: que ou 
aquele que alimenta 
preconceito e ódio contra 
os semitas, em especial os 
judeus.

  Adolf Hitler (de costas, acima da multidão) 
assiste ao desfile das tropas SA carregando 
cartaz “Morte ao marxismo”. Abaixo de 
Hitler, com a cabeça raspada, está Julius 
Streicher, editor do jornal nazista Der 
Stürmer, parte da máquina de propaganda 
nazista. Foto de 1926.

LIBRARY OF CONGRESS/CORBIS/VCG/GETTY IMAGES

92

D2-2056-HIST-F2_V9-U02-C04-086-111-LA-G20.indd   92 11/21/18   9:18 AM SUGESTÃO DE LIVRO 

Para o professor
• CARNEIRO, Maria Luiza 
Tucci. Holocausto: crime con-
tra a humanidade. São Paulo: 
Ática, 2000.

História e análise crítica das 
teorias racistas implementadas 
pelo nazismo.

TEXTO DE APOIO 

Para o professor 

Antissemitismo no Brasil
[...] Persistem as polêmi-

cas sobre a prática de uma 
política antissemita sus-
tentada pelos governos de 
Getúlio Vargas (1930-1945) 
e General Eurico Gaspar 
Dutra (1946-1950), alimen-
tadas pela persistência de 
mitos e por posturas po-
líticas. [...] Além da farta 
documentação a ser inves-
tigada, os pesquisadores 
enfrentam reações adver-
sas dos familiares de diplo-
matas (comprovadamente 
antissemitas) que insistem 
em manter biografi as lau-
datórias sobre seus ante-
passados, como no caso de 
Oswaldo Aranha, Ministro 
das Relações Exteriores do 
governo Vargas (1937-1944), 
e Jorge Latour, Encarregado 
de Negócios do Brasil em 
Varsóvia e Roma (1936 e 
1938), entre outros.

[...] 
Disfarçados de salvacio-

nistas, muitos são aqueles 
que sustentam a faceta de 
benemérito da comunida-
de judaica, mascarados por 
testemunhos forjados. Seus 
“feitos heroicos” compac-
tuam com uma tradição 
inventada, com interesses 
políticos e pessoais, pois o 
tabu não deixa de ser uma 
instituição convencional.

CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. Rom-
pendo o silêncio: a historiografia 
sobre o antissemitismo no Brasil. 

Cadernos de História, v. 13, 
n. 18, 2012, p. 79-80.
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A partir da ascensão de Hitler ao poder, o antissemitismo tornou-se uma política de 
Estado. Isso ocorreu principalmente após o anúncio das chamadas Leis de Nuremberg, ou 
Leis Raciais, criadas pelo governo nazista da Alemanha em 1935. Leia a seguir um trecho 
da Lei da proteção do sangue e honra alemães e responda no caderno ao que se pede.

  Professor expõe as Leis de 
Nuremberg para alunos 
de escola alemã, em 1935.

Lei da proteção  do sangue e honra alemães
Art. 1º - 1) São proibidos os casamentos entre judeus e cidadãos de sangue 

alemão ou aparentado. Os casamentos celebrados apesar dessa proibição são nulos 
e de nenhum efeito, mesmo que tenham sido contraídos no estrangeiro para eludir 
a aplicação desta lei.

[...]
Art. 2º - As relações extramatrimoniais entre judeus e cidadãos de sangue alemão 

ou aparentado são proibidas.
Art. 3º ¯ - Os judeus são proibidos de terem como criados em sua casa cidadãos 

de sangue alemão ou aparentado com menos de 45 anos.
Art. 4º - 1) Os judeus ficam proibidos de içar a bandeira nacional do Reich e de 

envergarem as cores do Reich. 
2) Mas são autorizados a enga-

lanarem-se com as cores judaicas. O 
exercício dessa autorização é prote-
gido pelo Estado.

Art. 5º - 1) Quem infringir o 
artigo 1º será condenado a trabalhos 
forçados.

[…]
3) Quem infringir os arts. 3º e 

4º será condenado à prisão, o que 
poderá ir até um ano e multa, ou a 
uma ou outra destas duas penas.

 1. A Lei da proteção do sangue e honra alemães, de 1935, é um dos primeiros exem-
plos das restrições impostas aos judeus nos territórios controlados pelos nazistas. 
Que restrições eram essas?

 2. Em sua opinião, o que essas leis significaram para a população judaica da Alemanha 
na época? 

 3. Formas de intolerância e discriminação como o antissemitismo podem culminar em vio-
lência física ou mesmo no extermínio de um povo, cultura ou religião. Aponte exemplos 
de ações que podem contribuir para combater a intolerância em nosso dia a dia.

As primeiras restrições de liberdade que os nazistas impuseram aos 

2. Resposta pessoal. Espera-se que os alunos reconheçam o conteúdo discriminatório das restrições impostas pela 
lei que, além de contribuírem para a sua marginalização social como cidadãos de segunda categoria, também 
impunham graves penalidades em caso de incidência.  

3. Resposta pessoal. A atividade propõe uma reflexão sobre a tolerância e o respeito, esperando que os alunos 
apontem medidas que contribuam para isso, tais como o diálogo, a discussão das diferenças culturais visando a 
valorização e a compreensão de que estas contribuem positivamente para o fortalecimento das relações sociais, 

SCHERL/SÜDDEUTSCHE ZEITUNG PHOTO/ KEYSTONE BRASIL

entre outras medidas.

judeus foram ao casamento com “cidadãos de sangue alemão”, a contratação de empregados alemães e 

interpretando documentos

o içamento da bandeira da Alemanha.
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 Hitler chega ao poder
Em 1929, a quebra da Bolsa de Nova York provocou uma gigantesca crise econômica que 

atingiu todos os países capitalistas. Milhões de trabalhadores perderam o emprego nos Estados 
Unidos e em toda a Europa. Na Alemanha, havia cerca de 3 milhões de desempregados em 1930; 
dois anos depois, esse número havia dobrado.

Nessas circunstâncias, Hitler começou a ser visto por muitos alemães como um líder capaz 
de resgatar o país do caos em que se encontrava. Assim, nas eleições de 1932, o Partido Nazista 
conquistou votos para ocupar pouco mais de um terço do Parlamento alemão. 

No ano seguinte, o presidente da Alemanha, marechal Paul von Hindenburg, convidou Hitler 
para ocupar o cargo de chanceler (primeiro-ministro). Com a morte do marechal, em 1934, Hitler 
tornou-se também presidente da República e deu início ao período conhecido como Terceiro 
Reich (Terceiro Império), que duraria até 1945. 

No poder, Hitler suspendeu os 
direitos e as garantias civis e passou 
a perseguir seus opositores políticos 
(comunistas, líderes sindicais, entre 
outros), assim como as minorias 
(ciganos, judeus, homossexuais). 
Tinha início uma época de terror.

  Fila de pessoas em busca 
de emprego, em Berlim, 
Alemanha, 1930.

p ar a s aber mais
A quebra da Bolsa de Nova York e seus efeitos

Recuperados da Primeira Guerra Mundial, os países 
europeus passaram a reduzir as importações de produ-
tos dos Estados Unidos em meados da década de 1920. 
Apesar de uma demanda menor, no entanto, os agri-
cultores e as indústrias estadunidenses não reduziram 
suas produções.

Sem ter quem comprasse tantos produtos excedentes, 
as ações de muitas empresas na Bolsa de Nova York des-
pencaram. Em outubro de 1929, o preço das ações baixou 
tanto que levou ao crash (quebra) da Bolsa de Nova York. 

O impacto desse acontecimento foi catastrófico: 
investidores perderam dinheiro, fábricas fecharam, 
milhões de trabalhadores foram demitidos, agricultores 
perderam suas terras. Muitos sofreram com a fome e 
a miséria. 
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  Mãe migrante e seus filhos, vítimas 
da crise econômica dos anos 1930.
Califórnia, Estados Unidos, 1936.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2 e 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 3 
e 5

HABILIDADES
• EF09HI10
• EF09HI12 
• EF09HI13

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Para saber mais
• Explique aos alunos a lei da 
oferta e da procura, explorando 
a crise de 1929 como um fenô-
meno de excesso de produção.
• O período contemporâneo, 
especialmente o das grandes 
guerras mundiais, favorece o 
desenvolvimento do raciocí-
nio sincrônico da História. É 
importante que os alunos ob-
servem que, nesse período, di-
ferentes espaços se integram 
graças ao modelo capitalista, 
sistema que se expande cada 
vez mais.

SUGESTÃO DE LIVRO 

Para o professor
• PEREIRA, Wagner Pinhei-
ro. Outubro de 1929: a Que-
bra da Bolsa de Nova York e 
a Grande Depressão. São Pau-
lo: Companhia Editora Nacio-
nal, 2006. 

O livro do historiador 
Wagner Pereira aborda a crise 
de 1929 e seus impactos e des-
taca alguns de seus elementos 
que permitem compreender o 
mundo contemporâneo.
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A partir da ascensão de Hitler ao poder, o antissemitismo tornou-se uma política de 
Estado. Isso ocorreu principalmente após o anúncio das chamadas Leis de Nuremberg, ou 
Leis Raciais, criadas pelo governo nazista da Alemanha em 1935. Leia a seguir um trecho 
da Lei da proteção do sangue e honra alemães e responda no caderno ao que se pede.

  Professor expõe as Leis de 
Nuremberg para alunos 
de escola alemã, em 1935.

Lei da proteção  do sangue e honra alemães
Art. 1º - 1) São proibidos os casamentos entre judeus e cidadãos de sangue 

alemão ou aparentado. Os casamentos celebrados apesar dessa proibição são nulos 
e de nenhum efeito, mesmo que tenham sido contraídos no estrangeiro para eludir 
a aplicação desta lei.

[...]
Art. 2º - As relações extramatrimoniais entre judeus e cidadãos de sangue alemão 

ou aparentado são proibidas.
Art. 3º ¯ - Os judeus são proibidos de terem como criados em sua casa cidadãos 

de sangue alemão ou aparentado com menos de 45 anos.
Art. 4º - 1) Os judeus ficam proibidos de içar a bandeira nacional do Reich e de 

envergarem as cores do Reich. 
2) Mas são autorizados a enga-

lanarem-se com as cores judaicas. O 
exercício dessa autorização é prote-
gido pelo Estado.

Art. 5º - 1) Quem infringir o 
artigo 1º será condenado a trabalhos 
forçados.

[…]
3) Quem infringir os arts. 3º e 

4º será condenado à prisão, o que 
poderá ir até um ano e multa, ou a 
uma ou outra destas duas penas.

 1. A Lei da proteção do sangue e honra alemães, de 1935, é um dos primeiros exem-
plos das restrições impostas aos judeus nos territórios controlados pelos nazistas. 
Que restrições eram essas?

 2. Em sua opinião, o que essas leis significaram para a população judaica da Alemanha 
na época? 

 3. Formas de intolerância e discriminação como o antissemitismo podem culminar em vio-
lência física ou mesmo no extermínio de um povo, cultura ou religião. Aponte exemplos 
de ações que podem contribuir para combater a intolerância em nosso dia a dia.

As primeiras restrições de liberdade que os nazistas impuseram aos 

2. Resposta pessoal. Espera-se que os alunos reconheçam o conteúdo discriminatório das restrições impostas pela 
lei que, além de contribuírem para a sua marginalização social como cidadãos de segunda categoria, também 
impunham graves penalidades em caso de incidência.  

3. Resposta pessoal. A atividade propõe uma reflexão sobre a tolerância e o respeito, esperando que os alunos 
apontem medidas que contribuam para isso, tais como o diálogo, a discussão das diferenças culturais visando a 
valorização e a compreensão de que estas contribuem positivamente para o fortalecimento das relações sociais, 
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entre outras medidas.

judeus foram ao casamento com “cidadãos de sangue alemão”, a contratação de empregados alemães e 

interpretando documentos

o içamento da bandeira da Alemanha.
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 Hitler chega ao poder
Em 1929, a quebra da Bolsa de Nova York provocou uma gigantesca crise econômica que 

atingiu todos os países capitalistas. Milhões de trabalhadores perderam o emprego nos Estados 
Unidos e em toda a Europa. Na Alemanha, havia cerca de 3 milhões de desempregados em 1930; 
dois anos depois, esse número havia dobrado.

Nessas circunstâncias, Hitler começou a ser visto por muitos alemães como um líder capaz 
de resgatar o país do caos em que se encontrava. Assim, nas eleições de 1932, o Partido Nazista 
conquistou votos para ocupar pouco mais de um terço do Parlamento alemão. 

No ano seguinte, o presidente da Alemanha, marechal Paul von Hindenburg, convidou Hitler 
para ocupar o cargo de chanceler (primeiro-ministro). Com a morte do marechal, em 1934, Hitler 
tornou-se também presidente da República e deu início ao período conhecido como Terceiro 
Reich (Terceiro Império), que duraria até 1945. 

No poder, Hitler suspendeu os 
direitos e as garantias civis e passou 
a perseguir seus opositores políticos 
(comunistas, líderes sindicais, entre 
outros), assim como as minorias 
(ciganos, judeus, homossexuais). 
Tinha início uma época de terror.

  Fila de pessoas em busca 
de emprego, em Berlim, 
Alemanha, 1930.

p ar a s aber mais
A quebra da Bolsa de Nova York e seus efeitos

Recuperados da Primeira Guerra Mundial, os países 
europeus passaram a reduzir as importações de produ-
tos dos Estados Unidos em meados da década de 1920. 
Apesar de uma demanda menor, no entanto, os agri-
cultores e as indústrias estadunidenses não reduziram 
suas produções.

Sem ter quem comprasse tantos produtos excedentes, 
as ações de muitas empresas na Bolsa de Nova York des-
pencaram. Em outubro de 1929, o preço das ações baixou 
tanto que levou ao crash (quebra) da Bolsa de Nova York. 

O impacto desse acontecimento foi catastrófico: 
investidores perderam dinheiro, fábricas fecharam, 
milhões de trabalhadores foram demitidos, agricultores 
perderam suas terras. Muitos sofreram com a fome e 
a miséria. 
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  Mãe migrante e seus filhos, vítimas 
da crise econômica dos anos 1930.
Califórnia, Estados Unidos, 1936.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Interpretando documentos
• Comente com os alunos que 
os dois documentos disponíveis 
nestas páginas são fontes histó-
ricas. O primeiro é parte do tex-
to da legislação aprovada em 
1935; o segundo é uma foto-
grafia do ensino e da divulga-
ção dessas leis. 
• Retome os procedimentos 
de análise de documentos his-
tóricos, relembre a importância 
de consultar mais de uma fon-
te sobre um evento e de com-
preender o contexto histórico.
• Os documentos em ques-
tão evidenciam a diretriz le-
gal para a perseguição de gru-
pos, o que gerou a morte de 
milhões de pessoas. É impor-
tante que esses temas sejam 
abordados para estimular o 
desenvolvimento da empatia e 
do respeito ao outro.
• Como os alunos poderão 
verificar ao responder às ati-
vidades, as restrições à liber-
dade dos judeus começaram 
com a proibição do casamento 
com “cidadãos de sangue ale-
mão” e progrediu para prisão, 
trabalho forçado e morte nos 
campos de concentração.
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 O totalitarismo soviético
O totalitarismo não foi apenas um fenômeno de direita. A União 

Soviética, sob o stalinismo, também sofreu um processo no qual a 
sonhada democracia socialista foi substituída pelo pesadelo de um 
Estado policial e também totalitário. 

Stalin centralizou o poder e adotou uma política econômica de 
incentivo à indústria pesada – de máquinas e equipamentos – e à cole-
tivização forçada da agricultura. 

Hidrelétricas, ferrovias, indústrias químicas e siderúrgicas, fábricas 
de equipamentos foram construídas por todo o país. O governo esta-
tizou as propriedades rurais (dando origem a diversas cooperativas) e 
submeteu os camponeses às mesmas estratégias de produção aplicadas 
na indústria. 

Todo esse investimento foi feito por um regime totalitário que se 
configurou como uma das ditaduras mais brutais do século XX. Sob a 
liderança de Stalin, o governo soviético suprimiu os direitos individuais e 
coletivos, adotou o terror como forma de subordinar a população e insti-
tuiu departamentos de propaganda, a fim de difundir os ideais stalinistas.

Os opositores do governo eram enviados para gulags (campos de 
concentração) ou para a Sibéria. Os líderes do Partido Bolchevique foram 
presos e executados. Trotski, expulso da União Soviética em 1929, refu-
giou-se no México, onde foi assassinado em 1940, a mando de Stalin.

Direita: em política, 
a palavra “direita” tem 
origem na Revolução 
Francesa e designa 
pessoas, grupos ou 
governos com posições 
políticas e sociais mais 
conservadoras. Oposta 
a esse termo está a 
palavra “esquerda”, 
usada para definir 
pessoas, grupos ou 
governos que apoiam 
mudanças mais radicais 
na sociedade (como 
a reforma agrária) e 
valorizam a igualdade 
econômica e social 
entre as pessoas. O 
termo “centro” designa 
pessoas ou grupos 
com posições políticas 
moderadas e que podem 
variar conforme a 
situação.  
No contexto que 
estamos estudando, 
fascismo e nazismo são 
movimentos de extrema 
direita e o socialismo é 
de extrema esquerda.

  Cartaz de propaganda 
da União Soviética, de 
1941, mostra Stalin 
como firme condutor 
do Estado soviético. 
“CCCP” são as iniciais 
em russo para União das 
Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS). 
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  Meios de comunicação, educação e totalitarismo
Voltemos às duas imagens da página 89. Observe a multidão 

reunida para ouvir o discurso de Mussolini e no desfile militar em 
homenagem a Hitler. As cenas registradas mostram que ambos 
tinham conseguido seduzir grande parte da população de seus países. 
Na Itália, Mussolini era chamado de Duce (do latim, dux, chefe). Na 
Alemanha, Hitler era o Führer (guia).

Por um lado, isso foi conseguido com a intimidação dos opositores e 
a censura aos meios de comunicação. Por outro (e talvez este tenha sido 
o meio mais eficaz), tanto Mussolini quanto Hitler apostaram na propa-
ganda como instrumento de governo e na doutrinação de crianças e 
jovens para conquistar o apoio da população. 

Desde os primeiros anos escolares, as crianças eram bombardeadas 
pela propaganda fascista e nazista. Fora da sala de aula, rapazes e moças 
eram obrigados a se associar a organizações que promoviam encontros, 
práticas esportivas e diversas atividades ao ar livre, como acampamentos 
e desfiles. Essas associações funcionavam como espaço de “educação 
permanente” da juventude, de socialização e de difusão das ideologias 
do nazismo e do fascismo.

Os jornais e as revistas tinham seu conteúdo 
controlado. Cartazes com imagens e frases de efeito 
eram afixados em todos os lugares. O rádio era, na 
época, o grande meio de comunicação e as emis-
soras retransmitiam incessantemente os discursos 
dos líderes. 

Fotografias e filmes registravam discursos 
inflamados para grandes massas e tinham como 
objetivo demonstrar a força do governo, assim 
como a fidelidade e o apoio popular aos regimes 
totalitários. Ao mesmo tempo, esse tipo de imagem 
era uma forma de alimentar o culto da população 
aos seus líderes e procuravam criar a ideia de uma 
comunidade coesa, solidária e poderosa, irmanada 
em torno deles. 

1

Doutrinação: 
transmissão de valores, 
crenças, ideais e 
atitudes específicos, 
dados como princípios 
que devem ser seguidos 
por determinado grupo 
ou sociedade. Em geral, 
a doutrinação não 
admite questionamento 
ou contestação, ou 
seja, não admite que 
as pessoas discordem 
ou pensem de modo 
diferente daquilo que 
lhes foi ensinado.

  Benito Mussolini discursando para 
a multidão em Roma, em 1940. 
Detalhe da fotografia da página 89. 
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 4 e 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 3, 4, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 3, 
4 e 5

HABILIDADES
• EF09HI11
• EF09HI13

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Explique aos alunos que, 
na atualidade, o ensino tem 
o propósito de auxiliar no de-
senvolvimento crítico dos alu-
nos e permitir a construção da 
autonomia para a aquisição de 
novos conhecimentos, mesmo 
fora da escola. Contudo, nos 
regimes totalitaristas, de es-
querda ou de direita, a educa-
ção e a mídia tornam-se veícu-
los de propaganda das ideias 
de quem está no poder. Essa 
conduta deveria ser identifica-
da e rejeitada pela sociedade 
que se propõe democrática e 
inclusiva.
• Faça a leitura da página 
com os alunos. Pergunte-lhes 
se debates semelhantes po-
dem ser identificados em ou-
tros contextos históricos. Res-
salte o valor democrático das 
instituições e a importância de 
um ensino que valorize a for-
mação crítica, para que a edu-
cação não se transforme em 
um suporte da propaganda.

• Eles deverão fazer buscas 
na internet (de preferência no 
laboratório de informática) pa-
ra investigar o que são char-
ges e escolher pelo menos 
duas sobre os temas retrata-
dos neste capítulo. Garanta a 
variedade de temas e charges 
para melhor desenvolvimento 
da atividade.

• Escolhidas as imagens, em 
cópias virtuais ou impressas, os 
grupos devem analisá-las e cons-
truir interpretações sobre elas.
• Finalmente, cada grupo 
apresenta aos demais colegas 
da sala o resultado do traba-
lho. Incentive um debate ao fi-
nal das apresentações sobre as 
características gerais das char-

ges, como uma linguagem es-
pecífica.
• As charges contribuíram para 
melhor compreensão de aspec-
tos do período estudado? Ava-
lie se houve cooperação entre 
os integrantes do grupo. Se não 
houve, por que não ocorreu? In-
tervenha para que todos partici-
pem e se sintam acolhidos.

PROPOSTA DE 
AVALIAÇÃO 

Análise de charge 
• Esta avaliação tem como 
objetivo desenvolver a percep-
ção crítica dos alunos em rela-
ção ao uso de linguagens di-
versificadas, em especial, a das 
charges. 
• Solicite aos alunos que se 
organizem em grupos com 4 
ou 5 integrantes. 
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 O totalitarismo soviético
O totalitarismo não foi apenas um fenômeno de direita. A União 

Soviética, sob o stalinismo, também sofreu um processo no qual a 
sonhada democracia socialista foi substituída pelo pesadelo de um 
Estado policial e também totalitário. 

Stalin centralizou o poder e adotou uma política econômica de 
incentivo à indústria pesada – de máquinas e equipamentos – e à cole-
tivização forçada da agricultura. 

Hidrelétricas, ferrovias, indústrias químicas e siderúrgicas, fábricas 
de equipamentos foram construídas por todo o país. O governo esta-
tizou as propriedades rurais (dando origem a diversas cooperativas) e 
submeteu os camponeses às mesmas estratégias de produção aplicadas 
na indústria. 

Todo esse investimento foi feito por um regime totalitário que se 
configurou como uma das ditaduras mais brutais do século XX. Sob a 
liderança de Stalin, o governo soviético suprimiu os direitos individuais e 
coletivos, adotou o terror como forma de subordinar a população e insti-
tuiu departamentos de propaganda, a fim de difundir os ideais stalinistas.

Os opositores do governo eram enviados para gulags (campos de 
concentração) ou para a Sibéria. Os líderes do Partido Bolchevique foram 
presos e executados. Trotski, expulso da União Soviética em 1929, refu-
giou-se no México, onde foi assassinado em 1940, a mando de Stalin.

Direita: em política, 
a palavra “direita” tem 
origem na Revolução 
Francesa e designa 
pessoas, grupos ou 
governos com posições 
políticas e sociais mais 
conservadoras. Oposta 
a esse termo está a 
palavra “esquerda”, 
usada para definir 
pessoas, grupos ou 
governos que apoiam 
mudanças mais radicais 
na sociedade (como 
a reforma agrária) e 
valorizam a igualdade 
econômica e social 
entre as pessoas. O 
termo “centro” designa 
pessoas ou grupos 
com posições políticas 
moderadas e que podem 
variar conforme a 
situação.  
No contexto que 
estamos estudando, 
fascismo e nazismo são 
movimentos de extrema 
direita e o socialismo é 
de extrema esquerda.

  Cartaz de propaganda 
da União Soviética, de 
1941, mostra Stalin 
como firme condutor 
do Estado soviético. 
“CCCP” são as iniciais 
em russo para União das 
Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS). 
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  Meios de comunicação, educação e totalitarismo
Voltemos às duas imagens da página 89. Observe a multidão 

reunida para ouvir o discurso de Mussolini e no desfile militar em 
homenagem a Hitler. As cenas registradas mostram que ambos 
tinham conseguido seduzir grande parte da população de seus países. 
Na Itália, Mussolini era chamado de Duce (do latim, dux, chefe). Na 
Alemanha, Hitler era o Führer (guia).

Por um lado, isso foi conseguido com a intimidação dos opositores e 
a censura aos meios de comunicação. Por outro (e talvez este tenha sido 
o meio mais eficaz), tanto Mussolini quanto Hitler apostaram na propa-
ganda como instrumento de governo e na doutrinação de crianças e 
jovens para conquistar o apoio da população. 

Desde os primeiros anos escolares, as crianças eram bombardeadas 
pela propaganda fascista e nazista. Fora da sala de aula, rapazes e moças 
eram obrigados a se associar a organizações que promoviam encontros, 
práticas esportivas e diversas atividades ao ar livre, como acampamentos 
e desfiles. Essas associações funcionavam como espaço de “educação 
permanente” da juventude, de socialização e de difusão das ideologias 
do nazismo e do fascismo.

Os jornais e as revistas tinham seu conteúdo 
controlado. Cartazes com imagens e frases de efeito 
eram afixados em todos os lugares. O rádio era, na 
época, o grande meio de comunicação e as emis-
soras retransmitiam incessantemente os discursos 
dos líderes. 

Fotografias e filmes registravam discursos 
inflamados para grandes massas e tinham como 
objetivo demonstrar a força do governo, assim 
como a fidelidade e o apoio popular aos regimes 
totalitários. Ao mesmo tempo, esse tipo de imagem 
era uma forma de alimentar o culto da população 
aos seus líderes e procuravam criar a ideia de uma 
comunidade coesa, solidária e poderosa, irmanada 
em torno deles. 

1

Doutrinação: 
transmissão de valores, 
crenças, ideais e 
atitudes específicos, 
dados como princípios 
que devem ser seguidos 
por determinado grupo 
ou sociedade. Em geral, 
a doutrinação não 
admite questionamento 
ou contestação, ou 
seja, não admite que 
as pessoas discordem 
ou pensem de modo 
diferente daquilo que 
lhes foi ensinado.

  Benito Mussolini discursando para 
a multidão em Roma, em 1940. 
Detalhe da fotografia da página 89. 
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Este ponto da unidade fa-
vorece a retomada dos con-
teúdos sobre a Revolução Rus-
sa tratada em capítulos ante-
riores. Assim, podem-se ob-
servar eventuais lacunas nos 
conteúdos já tratados.
• Destaque que totalitarismo 
é um fenômeno da direita e 
da esquerda, sendo o stalinis-
mo um exemplo de totalitaris-
mo de esquerda.
• É fundamental lembrar re-
correntemente que os direitos 
humanos são valores a serem 
preservados e respeitados. Em 
qualquer que seja o modelo 
de governo, a proteção dos 
indivíduos deve ser garantida. 
• Explique aos alunos que os 
conteúdos estudados favore-
cem a compreensão de todos 
sobre a importância da defe-
sa dos direitos individuais e os 
torna observadores atentos 
à sua violação, que deve ser 
denunciada.

SUGESTÃO DE FILME 

Para o professor
• Stalin. Direção de Ivan Pas-
ser. EUA/Hungria/Rússia,1992. 

O filme biográfico de Sta-
lin mostra diversas facetas do 
ditador na visão do cineasta 
tcheco.
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 A Segunda Guerra Mundial
Na década de 1930, o cenário político europeu era de muita tensão. 

Entre os motivos de descontentamento destacavam-se tanto a crise econô-
mica provocada pela quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, quanto o fato 
de que os acordos assinados após o fim da Primeira Guerra haviam criado 
novos países, separando arbitrariamente etnias e grupos populacionais. 

Para tentar equilibrar as forças e fazer valer seus interesses mais imediatos, os países se juntaram 
em blocos, estabelecidos segundo as afinidades ideológicas e políticas dos participantes. O primeiro 
grupo era formado pelas democracias liberais: Inglaterra, França e Estados Unidos. O segundo, 
por países de economia capitalista, mas com regimes autoritários: Itália, Alemanha, Espanha, Grécia, 
Polônia e Turquia. A União Soviética, isolada politicamente da Europa, formava o terceiro bloco.

Alguns acordos de não agressão e de cooperação foram criados entre os participantes de 
blocos diferentes, como os assinados pelos governos da França e da União Soviética e os que 
foram estabelecidos entre a Alemanha e a Inglaterra.

Entretanto, em 1936, um tratado firmado por representantes da Alemanha e da Itália criou 
o Eixo Roma-Berlim, ao qual veio se juntar, mais tarde, o Japão. Os líderes do Eixo, Hitler e 
Mussolini, não escondiam seu desejo de expansão territorial.

 O começo do conflito
A expansão italiana teve início em 

1935, quando Mussolini ordenou a invasão 
da Etiópia, na África. Pouco tempo depois, 
tropas italianas ocuparam também a Albânia, 
na Europa.

A Alemanha não ficou atrás. Em 1938, 
tropas alemãs ocuparam e anexaram a 
Áustria e regiões da Tchecoslováquia. Em 1o 
de setembro de 1939, invadiram a Polônia.

Diante desses fatos, os governos da 
França e da Inglaterra declararam guerra à 
Alemanha. 

Começava assim a Segunda Guerra 
Mundial, que se estendeu de 1939 a 1945. 

Democracia liberal: 
forma de governo na 
qual a organização 
política é pautada na 
defesa dos direitos dos 
cidadãos e na menor 
interferência possível 
do Estado na economia.

  Hitler e Mussolini em 
Munique, em 1937.

LEEMAGE/AGB PHOTO LIBRARY
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 Os regimes totalitários e suas diferenças
Apesar de apresentarem características em comum, o fascismo italiano, o nazismo alemão e 

o stalinismo soviético não eram idênticos. Enquanto o nazismo e o fascismo foram movimentos 
de extrema-direita, o stalinismo foi de extrema-esquerda. 

Nazistas e fascistas entendiam que indústrias, fábricas e bancos deveriam pertencer à 
iniciativa privada. Para esses dois regimes, o Estado devia interferir na economia para garantir 
o desenvolvimento do capitalismo e beneficiar grupos industriais e financeiros. Muitas empresas 
italianas e alemãs não só apoiaram como se beneficiaram do nazismo e do fascismo. 

Já o stalinismo defendia a completa interferência do Estado na produção e o fim da proprie-
dade privada. Assim, o regime stalinista obrigou os camponeses a se organizarem em fazendas 
coletivas e manteve sob controle estatal todo o desenvolvimento industrial da União Soviética.

O nazismo foi o único desses regimes totalitários a defender a 
ideia de superioridade biológica e racial. Para os nazistas, a “raça 
germânica” ou “ariana” seria uma “raça pura e superior”. Assim, os 
arianos teriam o direito – e até o dever – de subjugar povos considera-
dos “inferiores”, como os judeus e os ciganos. A crença nessa suposta 
superioridade levou o regime nazista a pôr em prática o Holocausto, 
um dos maiores genocídios de todos os tempos.

Holocausto: entre os 
antigos hebreus, assim era 
chamado o sacrifício de 
animais pelo fogo.
Genocídio: extermínio 
em massa de pessoas 
pertencentes a um grupo 
étnico, nacional ou religioso.

p ar a s aber mais
Holocausto

O antissemitismo se manifestava na Alemanha desde a identificação dos judeus à deten-
ção deles em campos de concentração ou de trabalho forçado. Os judeus também chegaram 
a ser condenados a morar em guetos, bairros cercados e fortemente policiados, segregados 
do restante da população.

Com a Segunda Guerra e a ocupa-
ção de outros países, o antissemitismo 
nazista chegou a um novo patamar: 
o extermínio sistemático de milhões 
de judeus em campos de concentra-
ção. Con finados nesses locais, eram 
submetidos a trabalhos extenuantes e 
serviam de cobaias humanas em expe-
rimentos e pesquisas “científicas” dos 
médicos nazistas. Milhares morreram 
de fome, doença e exaustão e milhões 
foram executados em câmaras de gás. 

  Judeus no gueto de Lodz, na Polônia, 
durante a Segunda Guerra Mundial. 
Eles eram obrigados pelos nazistas 
a usar o símbolo da Estrela de Davi 
pregado à roupa.

HERITAGE IMAGES/GETTY IMAGES
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 4, 7 e 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 5, 6 e 7
• Específicas de História: 1 e 5

HABILIDADES
• EF09HI10
• EF09HI11
• EF09HI13

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• As diferenças entre os regi-
mes totalitários europeus (in-
cluindo a URSS) devem ser bem 
compreendidas pelos alunos. 
Auxilie-os na elaboração de um 
quadro para comparar os regi-
mes nazista, fascista e stalinista.

Para saber mais
• Ao tratar do tema Holocaus-
to – que os alunos certamen-
te já conhecem em linhas ge-
rais –, reforce que se tratou de 
uma das mais graves violações 
dos direitos humanos. Cons-
truído gradativamente, o con-
ceito de Direitos Humanos será 
retomado depois do estudo da 
Segunda Guerra Mundial. 
• Espera-se que os alunos 
compreendam que os direitos 
humanos são garantia de uma 
vida digna estendida a todas 
as pessoas, independentemen-
te de raça, religião, sexo, na-
cionalidade, etnia, idioma ou 
qualquer outra condição. To-
dos deverão compreender que 
a garantia da dignidade impli-
ca um tratamento justo e hu-
manitário a todos, o que é um 
exercício contínuo de empatia 
e solidariedade com o próximo.

MAIS ATIVIDADES

Analisar filmes sobre o 
nazismo
• Proponha aos alunos uma 
atividade de interpretação de 
filme.
• Sugira a eles os seguintes 
títulos de filmes: A vida é Be-

la (Roberto Benigni, 1997), O 
menino do pijama listrado 
(Mark Herman, 2008) e Little 
boy – Além do impossível 
(Alejando Monteverde, 2016). 
Os três retratam temas bas-
tante difíceis, mas de conhe-
cimento dos alunos e sob a 
perspectiva infantil.

• Os alunos devem assistir 
a um dos filmes e, em grupo 
ou individualmente, obser-
var: o tema central do enredo, 
os dilemas enfrentados pelos 
protagonistas, o papel que a 
Segunda Guerra e o nazis-
mo têm na narrativa e outras 
questões a serem sugeridas 
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 A Segunda Guerra Mundial
Na década de 1930, o cenário político europeu era de muita tensão. 

Entre os motivos de descontentamento destacavam-se tanto a crise econô-
mica provocada pela quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, quanto o fato 
de que os acordos assinados após o fim da Primeira Guerra haviam criado 
novos países, separando arbitrariamente etnias e grupos populacionais. 

Para tentar equilibrar as forças e fazer valer seus interesses mais imediatos, os países se juntaram 
em blocos, estabelecidos segundo as afinidades ideológicas e políticas dos participantes. O primeiro 
grupo era formado pelas democracias liberais: Inglaterra, França e Estados Unidos. O segundo, 
por países de economia capitalista, mas com regimes autoritários: Itália, Alemanha, Espanha, Grécia, 
Polônia e Turquia. A União Soviética, isolada politicamente da Europa, formava o terceiro bloco.

Alguns acordos de não agressão e de cooperação foram criados entre os participantes de 
blocos diferentes, como os assinados pelos governos da França e da União Soviética e os que 
foram estabelecidos entre a Alemanha e a Inglaterra.

Entretanto, em 1936, um tratado firmado por representantes da Alemanha e da Itália criou 
o Eixo Roma-Berlim, ao qual veio se juntar, mais tarde, o Japão. Os líderes do Eixo, Hitler e 
Mussolini, não escondiam seu desejo de expansão territorial.

 O começo do conflito
A expansão italiana teve início em 

1935, quando Mussolini ordenou a invasão 
da Etiópia, na África. Pouco tempo depois, 
tropas italianas ocuparam também a Albânia, 
na Europa.

A Alemanha não ficou atrás. Em 1938, 
tropas alemãs ocuparam e anexaram a 
Áustria e regiões da Tchecoslováquia. Em 1o 
de setembro de 1939, invadiram a Polônia.

Diante desses fatos, os governos da 
França e da Inglaterra declararam guerra à 
Alemanha. 

Começava assim a Segunda Guerra 
Mundial, que se estendeu de 1939 a 1945. 

Democracia liberal: 
forma de governo na 
qual a organização 
política é pautada na 
defesa dos direitos dos 
cidadãos e na menor 
interferência possível 
do Estado na economia.

  Hitler e Mussolini em 
Munique, em 1937.

LEEMAGE/AGB PHOTO LIBRARY
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 Os regimes totalitários e suas diferenças
Apesar de apresentarem características em comum, o fascismo italiano, o nazismo alemão e 

o stalinismo soviético não eram idênticos. Enquanto o nazismo e o fascismo foram movimentos 
de extrema-direita, o stalinismo foi de extrema-esquerda. 

Nazistas e fascistas entendiam que indústrias, fábricas e bancos deveriam pertencer à 
iniciativa privada. Para esses dois regimes, o Estado devia interferir na economia para garantir 
o desenvolvimento do capitalismo e beneficiar grupos industriais e financeiros. Muitas empresas 
italianas e alemãs não só apoiaram como se beneficiaram do nazismo e do fascismo. 

Já o stalinismo defendia a completa interferência do Estado na produção e o fim da proprie-
dade privada. Assim, o regime stalinista obrigou os camponeses a se organizarem em fazendas 
coletivas e manteve sob controle estatal todo o desenvolvimento industrial da União Soviética.

O nazismo foi o único desses regimes totalitários a defender a 
ideia de superioridade biológica e racial. Para os nazistas, a “raça 
germânica” ou “ariana” seria uma “raça pura e superior”. Assim, os 
arianos teriam o direito – e até o dever – de subjugar povos considera-
dos “inferiores”, como os judeus e os ciganos. A crença nessa suposta 
superioridade levou o regime nazista a pôr em prática o Holocausto, 
um dos maiores genocídios de todos os tempos.

Holocausto: entre os 
antigos hebreus, assim era 
chamado o sacrifício de 
animais pelo fogo.
Genocídio: extermínio 
em massa de pessoas 
pertencentes a um grupo 
étnico, nacional ou religioso.

p ar a s aber mais
Holocausto

O antissemitismo se manifestava na Alemanha desde a identificação dos judeus à deten-
ção deles em campos de concentração ou de trabalho forçado. Os judeus também chegaram 
a ser condenados a morar em guetos, bairros cercados e fortemente policiados, segregados 
do restante da população.

Com a Segunda Guerra e a ocupa-
ção de outros países, o antissemitismo 
nazista chegou a um novo patamar: 
o extermínio sistemático de milhões 
de judeus em campos de concentra-
ção. Con finados nesses locais, eram 
submetidos a trabalhos extenuantes e 
serviam de cobaias humanas em expe-
rimentos e pesquisas “científicas” dos 
médicos nazistas. Milhares morreram 
de fome, doença e exaustão e milhões 
foram executados em câmaras de gás. 

  Judeus no gueto de Lodz, na Polônia, 
durante a Segunda Guerra Mundial. 
Eles eram obrigados pelos nazistas 
a usar o símbolo da Estrela de Davi 
pregado à roupa.

HERITAGE IMAGES/GETTY IMAGES
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Utilize um mapa-múndi pa-
ra observação da localização 
das nações mencionadas no 
livro do aluno. Auxilie-os na 
identificação dos territórios, 
mostre como a localização da 
Alemanha como determinante 
para o enfrentamento de um 
possível conflito contra a União 
Soviética, isolada e socialista.
• Os mapas permitem obser-
var a disposição territorial das 
nações que entraram em con-
flito na Segunda Guerra Mun-
dial. Possibilitam também ob-
servar a existência de confli-
tos em outros continentes, o 
que mostra o caráter global 
do conflito. Por isso, ao lon-
go deste capítulo, disponibili-
ze esse material aos alunos e 
incentive a localização geográ-
fica dos territórios em pauta.

pelo professor ou pelos pró-
prios alunos. Peça que anotem 
as informações.
• Promova uma roda de con-
versa sobre as impressões que 
os alunos tiveram dos filmes, 
com base nas anotações. Aju-

de-os a compreender que to-
dos os filmes são obras de fic-
ção, ainda que inspiradas em 
fatos reais. Incentive os alunos 
a expor as opiniões que per-
maneceram e as que foram 
modificadas após a atividade.
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 A participação do Brasil
O Brasil mantinha-se, até então, neutro em relação ao conflito. Mas, em 1942, o presidente 

Getúlio Vargas, pressionado pelo governo dos Estados Unidos e por amplos setores da população 
brasileira, declarou guerra aos países do Eixo.

Em 1943, foi formada a Força Expedicionária Brasileira (FEB), destacamento militar que repre-
sentaria o Brasil na guerra. O primeiro grupo 
desse destacamento partiu em julho de 1944. 
Sua missão era ajudar os estadunidenses a liber-
tar a Itália, na época parcialmente ocupada por 
tropas alemãs. 

Além de enviar soldados à Itália, onde obti-
veram vitórias importantes, como a conquista 
da cidade de Turim e a ocupação de Monte 
Castelo, o governo do Brasil estabeleceu bases 
aéreas (destinadas a servir de postos de abas-
tecimento aos aviões estadunidenses) e navais 
(de onde partiam navios torpedeiros e antissub-
marinos) em território brasileiro. 

Terminada a guerra, a Força Expedicionária 
Brasileira foi desfeita em 1946.

 Os Estados Unidos entram na guerra
Se o ano de 1940 marcou grandes avanços para os países do Eixo, 1941 foi o momento em 

que as forças adversárias, denominadas Aliados, descobriram que a Alemanha não era invencível.
Em junho de 1941, um milhão de soldados alemães iniciaram a invasão da União Soviética. 

No entanto, as dificuldades enfrentadas, em razão de um inverno extremamente rigoroso, e uma 
grande contraofensiva dos soviéticos impediram que os alemães conquistassem o país.

Em dezembro de 1941, na mesma 
época em que os soldados alemães que 
haviam sobrevivido recuavam na União 
Soviética, o Japão lançava um ataque 
aéreo fulminante contra Pearl Harbor, base 
militar estadunidense no oceano Pacífico. 
Em resposta, o governo do presidente 
Roosevelt, dos Estados Unidos, declarou 
guerra ao Japão e aos outros países do 
Eixo. Além disso, conclamou outras nações 
no mundo, como o Brasil, a fazer o mesmo.

AP PHOTO/GLOW IMAGES

  Instalações militares dos Estados Unidos, 
em Pearl Harbor, no Havaí, após ataque 
da aviação japonesa, em 1941.

FPG/HULTON ARCHIVE/GETTY IMAGES

  Tropas da Força 
Expedicionária 
Brasileira marcham 
em Nápoles, logo 
após a chegada à 
Itália, em 1944.
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 1940: o conflito se amplia
Animado com as conquistas territoriais nazistas, Mussolini decidiu abandonar a neutralidade 

e, em junho de 1940, entrou no conflito ao lado dos alemães. Nesse mesmo ano, o Eixo Roma-
-Berlim ganhou a adesão do Japão, país que desde 1939 já controlava antigas colônias asiáticas 
dos países europeus ocupados pelos alemães.

Com o propósito de dominar a Europa, as tropas nazistas passaram a atacar a Inglaterra. 
Valendo-se da invenção do radar, instrumento de localização ainda desconhecido dos alemães e 

da Real Força Aérea (RAF), os ingle-
ses conseguiram barrar a ofensiva 
nazista. Diante dessa situação, o Eixo 
Roma-Berlim direcionou seu ataque 
aos países do Mediterrâneo, ao norte 
da África e a região dos Balcãs.

Fonte: SERRYN, Pierre. Atlas Bordas Historique et Géographique. 
Paris: Bordas, 1988. p. 33.
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A guerra na Europa e no norte da África

 A Resistência
Muitas pessoas da sociedade civil se organizavam em movimentos clandestinos nas cidades 

e nos campos para lutar contra as forças do Eixo. Esses movimentos, constituídos por homens e 
mulheres, ficaram conhecidos pelo nome genérico de Resistência.

Na própria Alemanha e na Itália, formaram-se também movimentos de resistência aos governos 
de Hitler e Mussolini. Na Alemanha, por exemplo, centenas de cidadãos praticavam atos de desobe-
diência civil (como o boicote ao recrutamento militar) ou ajudavam os judeus e outros perseguidos 
a fugirem do país.

Mas nem todas as pessoas dos países ocupados 
aderiram à Resistência. Muitas tinham medo de se 
manifestar contra os invasores. Outras não escondiam 
sua simpatia em relação às ideias nazifascistas. Essas 
pessoas ficaram conhecidas como colaboracionistas.
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  Utilizando a poderosa 
Força Aérea Alemã 
(Luftwaffe) e 
estratégias de ataques-
-surpresa (blitzkrieg, 
guerra-relâmpago), 
em poucos meses 
as tropas alemãs 
conquistaram 
Noruega, Luxemburgo, 
Bélgica, Holanda e 
parte da França.

  Na Espanha também se organizavam movimentos de 
resistência. Mulheres antifascistas do distrito de Hortaleza 
protestam contra as políticas do general Franco, em 1936.

KEYSTONE-FRANCE/GAMMA-KEYSTONE/GETTY IMAGES
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 6, 7 e 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 3, 4 e 5 
• Específicas de História: 1, 2 
e 5

HABILIDADES
• EF09HI10
• EF09HI13

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Recentemente, uma série 
de TV utilizou a canção “Bella 
ciao”, hino da Resistência ita-
liana a Mussolini, como trilha 
sonora em sua narrativa fictí-
cia. Isso fez que se multiplicas-
sem interpretações da canção 
nos mais diversos veículos da 
mídia. Acontecimentos como 
esse permitem a aproximação 
dos conteúdos históricos ao 
cotidiano dos alunos. 
• Com essa intenção, permi-
ta que os alunos apresentem 
informações que possuem so-
bre os fatos históricos destas 
páginas, ainda que seja neces-
sário direcioná-los ou contes-
tá-los. É preciso que os alunos 
sejam ouvidos no processo de 
construção do conhecimento. 
• Conteúdos históricos que 
abordem a perspectiva das 
mulheres em suas narrativas 
sobre as guerras são, em ge-
ral, lacunares e pouco apro-
fundados. Neste sentido, peça 
aos alunos que observem a fo-
tografia reproduzida aqui e re-
flitam sobre a participação fe-
minina no conflito estudado. 
O tema já foi abordado nesta 
unidade, mas vale insistir pe-
la importância do assunto. In-
forme-os de que durante a Se-
gunda Guerra foi necessário o 
emprego de grande número de 
mulheres nos mais diversos se-
tores, inclusive em ocupações, 
algo até então exclusivo de ho-
mens. Muitas se alistaram pa-
ra atuar nas forças armadas. 

Se na Primeira Guerra atuavam 
como enfermeiras, na Segun-
da, algumas eram pilotos de 
avião, ainda que em número 
reduzido. A força de trabalho 
feminina passou a ser funda-
mental em países como Ingla-
terra e Estados Unidos, e o fim 
da guerra não representaria o 
retorno dessas mulheres às ati-

vidades domésticas, como era 
o caso da grande maioria.

SUGESTÃO DE FILME 

Para o professor
• Roma, cidade aberta. Di-
reção de Roberto Rosselini. 
Itália,1945. 

O filme aborda situações 
vividas por militantes da Resis-
tência italiana contra a ocupa-
ção nazista.
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 A participação do Brasil
O Brasil mantinha-se, até então, neutro em relação ao conflito. Mas, em 1942, o presidente 

Getúlio Vargas, pressionado pelo governo dos Estados Unidos e por amplos setores da população 
brasileira, declarou guerra aos países do Eixo.

Em 1943, foi formada a Força Expedicionária Brasileira (FEB), destacamento militar que repre-
sentaria o Brasil na guerra. O primeiro grupo 
desse destacamento partiu em julho de 1944. 
Sua missão era ajudar os estadunidenses a liber-
tar a Itália, na época parcialmente ocupada por 
tropas alemãs. 

Além de enviar soldados à Itália, onde obti-
veram vitórias importantes, como a conquista 
da cidade de Turim e a ocupação de Monte 
Castelo, o governo do Brasil estabeleceu bases 
aéreas (destinadas a servir de postos de abas-
tecimento aos aviões estadunidenses) e navais 
(de onde partiam navios torpedeiros e antissub-
marinos) em território brasileiro. 

Terminada a guerra, a Força Expedicionária 
Brasileira foi desfeita em 1946.

 Os Estados Unidos entram na guerra
Se o ano de 1940 marcou grandes avanços para os países do Eixo, 1941 foi o momento em 

que as forças adversárias, denominadas Aliados, descobriram que a Alemanha não era invencível.
Em junho de 1941, um milhão de soldados alemães iniciaram a invasão da União Soviética. 

No entanto, as dificuldades enfrentadas, em razão de um inverno extremamente rigoroso, e uma 
grande contraofensiva dos soviéticos impediram que os alemães conquistassem o país.

Em dezembro de 1941, na mesma 
época em que os soldados alemães que 
haviam sobrevivido recuavam na União 
Soviética, o Japão lançava um ataque 
aéreo fulminante contra Pearl Harbor, base 
militar estadunidense no oceano Pacífico. 
Em resposta, o governo do presidente 
Roosevelt, dos Estados Unidos, declarou 
guerra ao Japão e aos outros países do 
Eixo. Além disso, conclamou outras nações 
no mundo, como o Brasil, a fazer o mesmo.

AP PHOTO/GLOW IMAGES

  Instalações militares dos Estados Unidos, 
em Pearl Harbor, no Havaí, após ataque 
da aviação japonesa, em 1941.

FPG/HULTON ARCHIVE/GETTY IMAGES

  Tropas da Força 
Expedicionária 
Brasileira marcham 
em Nápoles, logo 
após a chegada à 
Itália, em 1944.
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 1940: o conflito se amplia
Animado com as conquistas territoriais nazistas, Mussolini decidiu abandonar a neutralidade 

e, em junho de 1940, entrou no conflito ao lado dos alemães. Nesse mesmo ano, o Eixo Roma-
-Berlim ganhou a adesão do Japão, país que desde 1939 já controlava antigas colônias asiáticas 
dos países europeus ocupados pelos alemães.

Com o propósito de dominar a Europa, as tropas nazistas passaram a atacar a Inglaterra. 
Valendo-se da invenção do radar, instrumento de localização ainda desconhecido dos alemães e 

da Real Força Aérea (RAF), os ingle-
ses conseguiram barrar a ofensiva 
nazista. Diante dessa situação, o Eixo 
Roma-Berlim direcionou seu ataque 
aos países do Mediterrâneo, ao norte 
da África e a região dos Balcãs.

Fonte: SERRYN, Pierre. Atlas Bordas Historique et Géographique. 
Paris: Bordas, 1988. p. 33.
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A guerra na Europa e no norte da África

 A Resistência
Muitas pessoas da sociedade civil se organizavam em movimentos clandestinos nas cidades 

e nos campos para lutar contra as forças do Eixo. Esses movimentos, constituídos por homens e 
mulheres, ficaram conhecidos pelo nome genérico de Resistência.

Na própria Alemanha e na Itália, formaram-se também movimentos de resistência aos governos 
de Hitler e Mussolini. Na Alemanha, por exemplo, centenas de cidadãos praticavam atos de desobe-
diência civil (como o boicote ao recrutamento militar) ou ajudavam os judeus e outros perseguidos 
a fugirem do país.

Mas nem todas as pessoas dos países ocupados 
aderiram à Resistência. Muitas tinham medo de se 
manifestar contra os invasores. Outras não escondiam 
sua simpatia em relação às ideias nazifascistas. Essas 
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  Utilizando a poderosa 
Força Aérea Alemã 
(Luftwaffe) e 
estratégias de ataques-
-surpresa (blitzkrieg, 
guerra-relâmpago), 
em poucos meses 
as tropas alemãs 
conquistaram 
Noruega, Luxemburgo, 
Bélgica, Holanda e 
parte da França.

  Na Espanha também se organizavam movimentos de 
resistência. Mulheres antifascistas do distrito de Hortaleza 
protestam contra as políticas do general Franco, em 1936.
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Para o professor 

Depois da guerra
O fi m dos combates não 

signifi ca o fi m dos proble-
mas para os veteranos de 
guerra.

[...] Durante o confl ito, 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Pergunte aos alunos o que 
eles sabiam sobre a participa-
ção de brasileiros na Segun-
da Guerra Mundial. Valorize 
as contribuições dos alunos. 
Caso algum deles tenha uma 
história de família sobre par-
ticipação em guerras, deixe-o 
à vontade para compartilhar 
com os colegas. 
• Sugira aos alunos que pes-
quisem: qual o símbolo adota-
do pela Força Expedicionária 
Brasileira? Como ele se vincu-
lava ao contexto do conflito e 
da participação do Brasil?
• Retome o trabalho com o 
mapa-múndi para que os alu-
nos compreendam a dimensão 
do conflito, a proximidade en-
tre países como Japão e Estados 
Unidos etc. Assim, se aprimora 
a habilidade da leitura cartográ-
fica, importante aspecto do co-
nhecimento histórico.
• O trabalho com esses te-
mas estimula a empatia e a ca-
pacidade de diálogo e a cons-
ciência sobre a importância da 
preservação e garantia da de-
fesa dos direitos humanos.

SUGESTÃO DE LIVRO 

Para o professor
• SEITENFUS, Ricardo Antônio 
Silva. A entrada do Brasil na 
Segunda Guerra Mundial. 
Porto Alegre: Edipucrs, 2000. 

Doutor em Relações Interna-
cionais, o autor do livro abor-
da os diferentes aspectos que 
levaram à entrada do Brasil no 
conflito.

nem as autoridades, tam-
pouco a população civil das 
nações beligerantes se pre-
parou para o fato de que, 
terminada a tempestade 
da guerra, esta traria para 
sua vida a convivência com 
as massas de homens que 
nela lutaram, e que nela 
deixaram sua inocência, 

seus membros, seus so-
nhos, sua sanidade mental. 
Eram milhões de homens 
brutalizados, aleijados, de-
formados, psicologicamen-
te arruinados ou traumati-
zados, procurando voltar à 
vida civil, retomar seus em-
pregos, reativar seus laços 
sociais. Logo se perceberia 

que a mera concessão de 
pensões pecuniárias seria 
insufi ciente, quantitativa e 
qualitativamente.

FERRAZ, Francisco César Alves. 
As guerras mundiais e seus 
veteranos: uma abordagem 

comparativa. Revista Brasileira 
de História, v. 28, n. 56, 2008. 

p. 467-475.
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 O pós-Guerra
Após o término da guerra, boa parte dos países envolvidos diretamente nos conflitos estava 

em escombros, com cidades destruídas, campos devastados, rodovias e ferrovias inutilizadas. Os 
mortos chegavam a 15 milhões de militares e 35 milhões de civis. Em muitos lugares, a fome e 
as doenças dizimavam ainda mais a população.

Entre julho e agosto de 1945, Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra reuniram-se na 
Alemanha para discutir os termos da paz. Esses acordos foram chamados de Conferência de 
Potsdam, nome da cidade onde ocorreu o encontro. 

Na ocasião, foi acordado que a Alemanha deveria pagar indenizações aos países vencedores 
e seria dividida em quatro zonas de influência, cada uma sob o controle de um país: Inglaterra, 
França, Estados Unidos e União Soviética. Geograficamente localizada na zona que cabia aos 
soviéticos, a cidade de Berlim também foi repartida entre essas quatro nações.

Começava um período histórico no qual os Estados Unidos e a União Soviética se tornariam 
as duas maiores potências mundiais. Ao redor delas, se formaram dois blocos opostos: de um 
lado, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos; do outro, o bloco comunista, com a 
União Soviética à frente.

 O tribunal de Nuremberg e a ONU 
A Conferência de Potsdam definiu ainda a instalação de um tribunal na cidade alemã de 

Nuremberg para julgar importantes lideranças nazistas por seus crimes de guerra. Entre 1945 e 
1946, doze réus foram condenados à morte e três à prisão perpétua, além de outros condenados 
a 10 ou 20 anos de prisão.

Também ficou combinada a criação de uma entidade internacional destinada a garantir os 
diálogos e a paz entre as nações. Dessa forma, nasceu a Organização das Nações Unidas (ONU), 
fundada em 26 de junho de 1945, em substituição à Liga das Nações, que foi extinta.

Em 1948, representantes reunidos em Assembleia Geral da ONU lançaram a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, considerada o marco histórico da proteção universal dos direitos.

  Sessão de julgamento 
de Ernst Kaltenbrunner, 
líder das forças policiais 
nazistas, no Tribunal de 
Nuremberg. Alemanha, 
dezembro de 1945. 
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 A força dos Aliados
O conflito ganhou uma nova dimensão com o apoio dos Estados Unidos e da União Soviética 

ao bloco dos Aliados. Lentamente, as forças do Eixo começaram a perder suas posições: no norte 
da África, na União Soviética e nos países europeus ocupados.

Em janeiro de 1943, os alemães sofreram uma dura derrota em território soviético. Era o 
começo do fim para Hitler e o nazismo. Em 6 de junho de 1944, cerca de 3 milhões de soldados 
ingleses e estadunidenses desembarcaram no norte da França e marcharam rumo à Alemanha. 
Esse dia entraria para a História como o Dia D.

Em abril de 1945, as tropas soviéticas ocuparam Berlim, capital da Alemanha. Em questão 
de dias, os dois maiores líderes do Eixo estariam mortos: Hitler cometeu suicídio e Mussolini foi 
fuzilado pelos partigiani (combatentes da Resistência italiana). Finalmente, em 7 de maio de 1945, 
os alemães se renderam.

 O fim da Guerra no Pacífico
Restava ainda a Guerra no Pacífico. Embalados pela vitória sobre 

os alemães e sem sinal de que seus inimigos orientais se renderiam, 
os Estados Unidos decidiram lançar a bomba atômica, recém-inven-
tada, sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki.

As bombas arrasaram as duas cidades: 200 mil pessoas 
morreram instantaneamente. Milhares de outras perderiam suas 
vidas nos anos seguintes, em consequência da radiação. Abalado 
com a destruição, o governo japonês se rendeu. Chegava ao fim 
a Guerra no Pacífico.

O cotidiano da população durante a guerra
A Segunda Guerra Mundial afetou profundamente a vida 

dos civis dos países envolvidos. Havia toque de recolher e, diante 
da falta de alimentos, as pessoas eram obrigadas a racionar 
produtos de primeira necessidade. Era especialmente forte a pre-
ocupação em preservar as crianças. Na Inglaterra, por exemplo, 
elas podiam até ser enviadas de trem para o campo para os 
cuidados de parentes ou mesmo de famílias de desconhecidos.

p ar a s aber mais

  Na manhã de 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos jogaram 
a primeira bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial. 
O alvo foi a cidade de Hiroshima, que teve 69% das construções 
completamente destruídas e por volta de 80 mil mortos instantâneos. 
Foto de novembro de 1945.

   Mulheres trabalham como soldadoras em 
fábrica britânica, em 1943.

KEYSTONE, MPI/GETTY IMAGES

FO
X 

PH
OT

OS
/H

UL
TO

N 
AR

CH
IV

E/
GE

TT
Y 

IM
AG

ES

102

D2-2056-HIST-F2_V9-U02-C04-086-111-LA-G20.indd   102 11/21/18   9:19 AM

A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 7 e 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 3, 5 e 6 
• Específicas de História: 1 e 2

HABILIDADES
• EF09HI13
• EF09HI15

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Comente com os alunos a 
importância de se compreen-
der o lançamento das bom-
bas nucleares como momen-
to singular na história contem-
porânea. Depois desse even-
to, as tecnologias de guerra e 
sua potência de destruição em 
massa foram ampliadas. 
• Peça aos alunos que bus-
quem informações sobre 
a cidade de Hiroshima ou 
Nagasaki após serem atingidas 
pelas bombas, e como se deu 
o processo de reconstrução.
• Pergunte aos alunos se eles 
conhecem a expressão “Guer-
ra Fria”. A partir das respostas, 
explique-lhes que ao final do 
confronto da Segunda Guerra, 
Estados Unidos e União Sovié-
tica se tornaram as duas gran-
des potências mundiais, com 
sistemas econômicos e políti-
cos distintos. Assim, a História 
pode ser compreendida em seu 
caráter de processo, com sin-
cronias e diacronias. O tema da 
Guerra Fria será aprofundado 
no capítulo seis deste volume.

SUGESTÕES DE FILMES 
Para o professor
• Cartas de Iwo Jima. Dire-
ção de Clint Eastwood. EUA, 
2006. 

Na visão japonesa desta 
batalha da Segunda Guerra 
Mundial, o filme aborda a his-
tória de combatentes japone-
ses e as cartas que escreveram.

• A conquista da honra. Di-
reção de Clint Eastwood. EUA, 
2007. 

Na visão estadunidense da 
mesma batalha, o filme mos-
tra a vida dos soldados que 
hastearam a bandeira na ilha 
de Iwo Jima, após retornarem 
aos Estados Unidos.
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lado, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos; do outro, o bloco comunista, com a 
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 O tribunal de Nuremberg e a ONU 
A Conferência de Potsdam definiu ainda a instalação de um tribunal na cidade alemã de 

Nuremberg para julgar importantes lideranças nazistas por seus crimes de guerra. Entre 1945 e 
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diálogos e a paz entre as nações. Dessa forma, nasceu a Organização das Nações Unidas (ONU), 
fundada em 26 de junho de 1945, em substituição à Liga das Nações, que foi extinta.

Em 1948, representantes reunidos em Assembleia Geral da ONU lançaram a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, considerada o marco histórico da proteção universal dos direitos.

  Sessão de julgamento 
de Ernst Kaltenbrunner, 
líder das forças policiais 
nazistas, no Tribunal de 
Nuremberg. Alemanha, 
dezembro de 1945. 
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fuzilado pelos partigiani (combatentes da Resistência italiana). Finalmente, em 7 de maio de 1945, 
os alemães se renderam.

 O fim da Guerra no Pacífico
Restava ainda a Guerra no Pacífico. Embalados pela vitória sobre 

os alemães e sem sinal de que seus inimigos orientais se renderiam, 
os Estados Unidos decidiram lançar a bomba atômica, recém-inven-
tada, sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki.

As bombas arrasaram as duas cidades: 200 mil pessoas 
morreram instantaneamente. Milhares de outras perderiam suas 
vidas nos anos seguintes, em consequência da radiação. Abalado 
com a destruição, o governo japonês se rendeu. Chegava ao fim 
a Guerra no Pacífico.

O cotidiano da população durante a guerra
A Segunda Guerra Mundial afetou profundamente a vida 

dos civis dos países envolvidos. Havia toque de recolher e, diante 
da falta de alimentos, as pessoas eram obrigadas a racionar 
produtos de primeira necessidade. Era especialmente forte a pre-
ocupação em preservar as crianças. Na Inglaterra, por exemplo, 
elas podiam até ser enviadas de trem para o campo para os 
cuidados de parentes ou mesmo de famílias de desconhecidos.

p ar a s aber mais

  Na manhã de 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos jogaram 
a primeira bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial. 
O alvo foi a cidade de Hiroshima, que teve 69% das construções 
completamente destruídas e por volta de 80 mil mortos instantâneos. 
Foto de novembro de 1945.

   Mulheres trabalham como soldadoras em 
fábrica britânica, em 1943.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• A criação da Organização 
das Nações Unidas deve ser 
compreendida pelos alunos co-
mo um momento singular, uma 
tentativa de firmar pactos para 
que eventos como o da Segun-
da Guerra não se repetissem. 
• Incentive os alunos a conhe-
cerem as determinações iniciais 
da ONU visitando o site da orga-
nização. Disponível em: <http://
livro.pro/ctm2gd/>. Acesso em: 
10 out. 2018.
• De acordo com a ONU, 
houve crescimento de conven-
ções sobre grupos em situação 
de vulnerabilidade, como ne-
gros, mulheres e crianças.
• É importante que se saiba 
que essas determinações in-
ternacionais devem ser obser-
vadas pelos governos e respei-
tadas pelos indivíduos.
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esquema-resumo

atividade
• De acordo com o esquema, a crise da democracia europeia resultou na formação de di-

ferentes regimes totalitários. Responda no caderno quais foram esses regimes e escreva, 
sob a forma de tópicos, as principais características de cada um deles.

Totalitarismo e Segunda Guerra Mundial (1939-1945)

Stalinismo (União Soviética) 
Josef Stalin (extrema-esquerda)

Fim da guerra na 
Europa (maio de 1945) – Mais de 50 milhões de mortos

– Tribunal de Nuremberg (1945)
– Divisão da Alemanha
– Estados Unidos lideram o bloco capitalista
– União Soviética lidera o bloco comunista

Os principais regimes foram fascismo, nazismo (de extrema-direita) e stalinismo (de extrema-esquerda). Esses 
regimes eram nacionalistas, adotaram o partido único, controlado por pequeno grupo, faziam intenso uso dos meios 

de comunicação e tinham forte apelo popular. O fascismo e o nazismo eram 
capitalistas; já o stalinismo, comu-
nista. O nazismo defendia ainda a 
superioridade da raça ariana.

Anos 1920
– Reconstrução da Europa pós-Primeira Guerra Mundial
– Crise da democracia na Europa
– Crise econômica mundial (1929)

Formação de regimes totalitários

Nazismo (Alemanha) Adolf Hitler e 
fascismo (Itália) Benito Mussolini (extrema-direita)

Anos 1930
– Tensão política na Europa
– Crise econômica
– Formação do Eixo Roma-Berlim

1939: Início da Segunda Guerra Mundial
após invasão alemã da Polônia

– Participação das mulheres e da população civil (Resistência)
– Holocausto

– Nacionalismo exacerbado
– Autoritarismo/Extinção das liberdades
– Partido único controlado por pequeno grupo
– Controle dos meios de comunicação
– Repressão/Censura/Perseguição de opositores

1941: Ataque japonês aos EUA 
(Pearl Harbor)

Estados Unidos entram na guerra

Apoio dos EUA e da URSS aos Aliados

Derrota do Eixo na Europa

Ataque nuclear dos EUA ao Japão
Fim da guerra no Pacífico 

(agosto de 1945)

Avanço inicial do Eixo
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 A Guerra Civil Espanhola
O século XIX foi um período conturbado na Espanha. Internamente, o país passava por dis-

putas entre grupos liberais e conservadores, os quais passaram a se revezar em meio ao sistema 
monárquico constitucional. Por outro lado, a derrota nas guerras Hispano-Americanas e as batalhas 
no Marrocos desgastaram a sociedade espanhola, que passou a se radicalizar.

Com o apoio do monarca Afonso XIII, instaurou-se no país uma ditadura de características 
militares, nacionalistas e clericais, a partir de 1923. Após a crise e queda do regime, o rei abdicou 
o trono e foi proclamada a República. A Espanha passou então por um processo de modernização, 
com abertura ao voto feminino.

Em 1931, as eleições para a Assembleia Constituinte tiveram vitorioso desempenho dos 
grupos de esquerda. No entanto, isso não estabilizou a situação política espanhola. Nos anos 
seguintes, a sociedade dividiu-se em dois grupos. Um deles era a Falange, partido de direita, com 
tendência fascista, apoiado pela Igreja e por grandes proprietários de terra, militares e empresários. 
O outro grupo era a Frente Popular, de esquerda, apoiada por setores democráticos republicanos, 
pelos trabalhadores e por parte da classe média.

Em 1936, sob o comando do general Francisco Franco (1892-1975), os falangistas deram 
um golpe de Estado. Os trabalhadores pegaram em armas para combatê-los. Era o começo da 
Guerra Civil Espanhola. 

Franco recebeu ajuda dos governos de Hitler e Mussolini, os quais buscavam testar táticas 
e aprimorar seu poderio bélico. A Frente Popular contou com a colaboração dos soviéticos e das 
Brigadas Internacionais, formadas por mais de 50 mil pessoas oriundas de 53 países. A guerra 
terminou em 1939 com a vitória dos falangistas. Franco assumiu todo o poder, no qual perma-
neceria até 1975, ano de sua morte.

  Dolores Ibárruri, 
líder comunista 
espanhola conhecida 
como La Pasionaria, 
fala aos soldados 
das Brigadas 
Internacionais, 
durante a Guerra 
Civil Espanhola 
(1936-1939), na 
cidade de Madrid. 
Foto de 1937.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 
• Específicas de História: 1, 2, 3, 
4, 5, 6 e 7

HABILIDADES
• EF09HI10
• EF09HI11
• EF09HI12

• EF09HI13
• EF09HI15

MAIS ATIVIDADES

Analisar a obra Guernica, de 
Picasso
• O tema da Guerra Civil Es-
panhola permite a análise dos 
impactos do totalitarismo em 
uma pequena localidade da Es-
panha, por meio da análise do 
quadro Guernica, de Pablo Pi-
casso. É possível também explo-
rar o tema da influência das ar-
tes na esfera política e valorizar 
as produções artísticas culturais.
• Peça aos alunos que façam 
uma busca em sites sobre as 
características do Cubismo e 
uma breve biografia de Pablo 
Picasso. Quais seriam as inten-
ções do artista ao produzir o 
quadro Guernica?
• Obtidas as informações, 
apresente aos alunos a repro-
dução do quadro, impressa ou 
projetada, a depender dos re-
cursos da escola.
• Peça aos alunos que obser-
vem os elementos do quadro 
que evidenciam se tratar da 
representação de um bombar-
deio. Destaque o uso das co-
res preta e branca como for-
ma de ressaltar a dramaticida-
de; as figuras do cavalo e do 
touro representados, possivel-
mente, um ataque à cultura 
espanhola; o sofrimento cau-
sado aos seres humanos, co-
mo o soldado morto no chão, 
a mãe que chora a morte do 
filho em seus braços, a mulher 
que chora enquanto sua casa 
pega fogo, entre outros.
• O objetivo da atividade é 
desenvolver a capacidade dos 
alunos de analisar produções 
artísticas, como fontes icono-
gráficas e materiais intima-
mente relacionados ao evento 
histórico estudado.
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esquema-resumo

atividade
• De acordo com o esquema, a crise da democracia europeia resultou na formação de di-

ferentes regimes totalitários. Responda no caderno quais foram esses regimes e escreva, 
sob a forma de tópicos, as principais características de cada um deles.

Totalitarismo e Segunda Guerra Mundial (1939-1945)

Stalinismo (União Soviética) 
Josef Stalin (extrema-esquerda)

Fim da guerra na 
Europa (maio de 1945) – Mais de 50 milhões de mortos

– Tribunal de Nuremberg (1945)
– Divisão da Alemanha
– Estados Unidos lideram o bloco capitalista
– União Soviética lidera o bloco comunista

Os principais regimes foram fascismo, nazismo (de extrema-direita) e stalinismo (de extrema-esquerda). Esses 
regimes eram nacionalistas, adotaram o partido único, controlado por pequeno grupo, faziam intenso uso dos meios 

de comunicação e tinham forte apelo popular. O fascismo e o nazismo eram 
capitalistas; já o stalinismo, comu-
nista. O nazismo defendia ainda a 
superioridade da raça ariana.

Anos 1920
– Reconstrução da Europa pós-Primeira Guerra Mundial
– Crise da democracia na Europa
– Crise econômica mundial (1929)

Formação de regimes totalitários

Nazismo (Alemanha) Adolf Hitler e 
fascismo (Itália) Benito Mussolini (extrema-direita)

Anos 1930
– Tensão política na Europa
– Crise econômica
– Formação do Eixo Roma-Berlim

1939: Início da Segunda Guerra Mundial
após invasão alemã da Polônia

– Participação das mulheres e da população civil (Resistência)
– Holocausto

– Nacionalismo exacerbado
– Autoritarismo/Extinção das liberdades
– Partido único controlado por pequeno grupo
– Controle dos meios de comunicação
– Repressão/Censura/Perseguição de opositores

1941: Ataque japonês aos EUA 
(Pearl Harbor)

Estados Unidos entram na guerra

Apoio dos EUA e da URSS aos Aliados

Derrota do Eixo na Europa

Ataque nuclear dos EUA ao Japão
Fim da guerra no Pacífico 

(agosto de 1945)

Avanço inicial do Eixo
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enquanto isso...
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 A Guerra Civil Espanhola
O século XIX foi um período conturbado na Espanha. Internamente, o país passava por dis-

putas entre grupos liberais e conservadores, os quais passaram a se revezar em meio ao sistema 
monárquico constitucional. Por outro lado, a derrota nas guerras Hispano-Americanas e as batalhas 
no Marrocos desgastaram a sociedade espanhola, que passou a se radicalizar.

Com o apoio do monarca Afonso XIII, instaurou-se no país uma ditadura de características 
militares, nacionalistas e clericais, a partir de 1923. Após a crise e queda do regime, o rei abdicou 
o trono e foi proclamada a República. A Espanha passou então por um processo de modernização, 
com abertura ao voto feminino.

Em 1931, as eleições para a Assembleia Constituinte tiveram vitorioso desempenho dos 
grupos de esquerda. No entanto, isso não estabilizou a situação política espanhola. Nos anos 
seguintes, a sociedade dividiu-se em dois grupos. Um deles era a Falange, partido de direita, com 
tendência fascista, apoiado pela Igreja e por grandes proprietários de terra, militares e empresários. 
O outro grupo era a Frente Popular, de esquerda, apoiada por setores democráticos republicanos, 
pelos trabalhadores e por parte da classe média.

Em 1936, sob o comando do general Francisco Franco (1892-1975), os falangistas deram 
um golpe de Estado. Os trabalhadores pegaram em armas para combatê-los. Era o começo da 
Guerra Civil Espanhola. 

Franco recebeu ajuda dos governos de Hitler e Mussolini, os quais buscavam testar táticas 
e aprimorar seu poderio bélico. A Frente Popular contou com a colaboração dos soviéticos e das 
Brigadas Internacionais, formadas por mais de 50 mil pessoas oriundas de 53 países. A guerra 
terminou em 1939 com a vitória dos falangistas. Franco assumiu todo o poder, no qual perma-
neceria até 1975, ano de sua morte.

  Dolores Ibárruri, 
líder comunista 
espanhola conhecida 
como La Pasionaria, 
fala aos soldados 
das Brigadas 
Internacionais, 
durante a Guerra 
Civil Espanhola 
(1936-1939), na 
cidade de Madrid. 
Foto de 1937.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Esquema-resumo 
• Neste capítulo, estudamos 
a formação dos regimes to-
talitários e a Segunda Guerra 
Mundial. 
• Utilize o conteúdo da seção 
para recapitular com a turma os 
principais assuntos abordados. 
• A proposta desta seção é 
identificar fragilidades e lacu-
nas na construção do conheci-
mento e, a partir dessa consta-
tação, recuperá-lo. 
• Acompanhe com os alunos 
os tópicos do esquema, obser-
vando se são de domínio da 
turma. 
• Ao final do esquema, per-
gunte aos alunos se eles sugeri-
riam a inserção de algum tópico 
além dos apresentados no livro. 
• Registre as sugestões na 
lousa valorizando a reflexão 
feita por eles.
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teste seus conhecimentos
 1. O ingresso dos Estados Unidos e o fortalecimento da União Soviética mudaram 

os rumos da Segunda Guerra Mundial. Responda marcando V para as opções 
verdadeiras e F para as falsas, levando em consideração as seguintes afirmativas 
sobre os rumos da Segunda Guerra Mundial a partir de 1943:
a) Em janeiro de 1943, os alemães conseguiram importantes vitórias no terri-

tório soviético, conquistando as principais cidades da região e praticamente 
derrotando o exército comunista. 

b) Em junho de 1944, tropas aliadas norte-americanas e inglesas tiveram 
sucesso no desembarque no norte da França e começaram a marchar em 
direção à Alemanha. Esse desembarque ficou conhecido como Dia D.  

c) Os alemães se renderam em 1945, após tropas soviéticas ocuparem Berlim 
e Hitler cometer suicídio. A rendição alemã significou o fim da guerra na 
Europa.

d) A Guerra no Pacífico chegou ao fim de forma negociada, já que o Japão 
ficou isolado após a rendição alemã e não pôde continuar lutando contra 
os Estados Unidos.

e) A explosão da bomba atômica sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, 
lançadas pelos Estados Unidos, fizeram o Japão se render de forma incondi-
cional. A rendição japonesa marca o término da guerra no Pacífico, fazendo 
com que a Segunda Guerra Mundial chegasse ao fim. F V V F V

 2. Entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial, 
a Europa viu ascender ao poder movimentos de caráter totalitário. As alter-
nativas se referem a essa questão. Leia-as com atenção e assinale V para as 
verdadeiras e F para falsas.
a) A crise econômica observada na Europa após o fim da Primeira Guerra 

Mundial foi um dos fatores que contribuiu para o surgimento de regimes 
totalitários, como o fascismo e o nazismo. Esses movimentos propunham 
o fim do regime democrático e defendiam a necessidade de um governo 
autoritário e forte, capaz de organizar a economia e restaurar a ordem.

b) Surgido na Itália, o fascismo foi um movimento de extrema-direita que tinha 
Benito Mussolini como principal liderança. O movimento se caracterizava 
pelo anticomunismo e antissocialismo e por exercer grande controle sobre 
a vida pública e privada das pessoas.

c) O nazismo foi um movimento de extrema-esquerda surgido na Alemanha e 
que tinha na figura de Adolf Hitler o principal líder. Dentre as características 
do nazismo estão a perseguição aos judeus, as críticas ao capitalismo e a 
estatização dos meios de produção.

d) Uma das principais características do nazismo e do fascismo foi o uso siste-
mático dos meios de comunicação de massa como forma de difundir junto 
à população as ideologias desses regimes.

e) O stalinismo, que se instalou na União Soviética, não pode ser considerado um 
regime totalitário, uma vez que suas lideranças chegaram ao poder após uma 
revolução da qual participaram grandes segmentos da população. V V F V F
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atividadesatividadesatividades

para organizar as ideias
 1. A crise econômica de 1929 foi provocada pela quebra da Bolsa de Nova York. 

Com base nas informações deste capítulo, responda quais foram as causas 
dessa crise.

 2. Apesar das diferenças observadas entre o fascismo e o nazismo, os dois movi-
mentos tinham muitos aspectos em comum. Cite semelhanças e diferenças 
entre eles.

 3. Os governos totalitários criaram símbolos que se tornaram marcas de seus 
regimes. Os fascistas italianos tinham o fascio, os nazistas alemães tinham a 
suástica. Explique o significado desses símbolos.

 4. A propaganda exerceu um papel central tanto no governo de Hitler como 
no de Mussolini. Explique como era a propaganda nesses dois governos e 
quais eram seus objetivos.

 5. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de escala global, já que países da 
Europa, da América e da Ásia participaram dela. Sobre esse tema, responda. 
a) Qual foi o impacto da entrada dos Estados Unidos na guerra?

b) Por que o Brasil participou da guerra? Qual era o objetivo da FEB?

 6. A Guerra Civil Espanhola é considerada um anúncio da Segunda Guerra 
Mundial. Por isso, é possível estabelecer algumas relações entre os grupos 
que lutaram em ambos os conflitos. Que relações eram essas?

 7. Vimos no capítulo anterior que o socialismo implantado na Rússia em 1917 
foi, em grande parte, resultado do sonho de revolucionários que desejavam 
construir uma sociedade mais igualitária e democrática. Por que podemos 
dizer que o líder soviético Josef Stalin significou o fim desse sonho?

 8. Como já havia ocorrido na Primeira Guerra Mundial, as mulheres tiveram 
participação importante na Segunda Guerra. Em torno de 1945, mais de 
2 milhões de mulheres trabalhavam na indústria bélica, fabricando navios, 
aeronaves, veículos e armamentos. Nos países Aliados, milhares delas se 
alistaram como enfermeiras e serviram na linha de frente. Centenas de 
outras participaram da Resistência em países como a França, a Itália e a 
Polônia. 
a) Que documentos históricos presentes neste capítulo permitem confirmar 

essas informações? Explique.

b) Pesquise imagens de mulheres que de alguma maneira participaram da 
Segunda Guerra e crie um mural com a turma. Veja na seção Como se 
faz... orientações sobre como fazer um mural.

teste seus conhecimentos
 1. O ingresso dos Estados Unidos e o fortalecimento da União Soviética mudaram 

os rumos da Segunda Guerra Mundial. Responda marcando V para as opções 
verdadeiras e F para as falsas, levando em consideração as seguintes afirmativas 
sobre os rumos da Segunda Guerra Mundial a partir de 1943:
a) Em janeiro de 1943, os alemães conseguiram importantes vitórias no terri-

tório soviético, conquistando as principais cidades da região e praticamente 
derrotando o exército comunista. 

b) Em junho de 1944, tropas aliadas norte-americanas e inglesas tiveram 
sucesso no desembarque no norte da França e começaram a marchar em 
direção à Alemanha. Esse desembarque ficou conhecido como Dia D.  

c) Os alemães se renderam em 1945, após tropas soviéticas ocuparem Berlim 
e Hitler cometer suicídio. A rendição alemã significou o fim da guerra na 
Europa.

d) A Guerra no Pacífico chegou ao fim de forma negociada, já que o Japão 
ficou isolado após a rendição alemã e não pôde continuar lutando contra 
os Estados Unidos.

e) A explosão da bomba atômica sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, 
lançadas pelos Estados Unidos, fizeram o Japão se render de forma incondi-
cional. A rendição japonesa marca o término da guerra no Pacífico, fazendo 
com que a Segunda Guerra Mundial chegasse ao fim. F V V F V

 2. Entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial, 
a Europa viu ascender ao poder movimentos de caráter totalitário. As alter-
nativas se referem a essa questão. Leia-as com atenção e assinale V para as 
verdadeiras e F para falsas.
a) A crise econômica observada na Europa após o fim da Primeira Guerra 

Mundial foi um dos fatores que contribuiu para o surgimento de regimes 
totalitários, como o fascismo e o nazismo. Esses movimentos propunham 
o fim do regime democrático e defendiam a necessidade de um governo 
autoritário e forte, capaz de organizar a economia e restaurar a ordem.

b) Surgido na Itália, o fascismo foi um movimento de extrema-direita que tinha 
Benito Mussolini como principal liderança. O movimento se caracterizava 
pelo anticomunismo e antissocialismo e por exercer grande controle sobre 
a vida pública e privada das pessoas.

c) O nazismo foi um movimento de extrema-esquerda surgido na Alemanha e 
que tinha na figura de Adolf Hitler o principal líder. Dentre as características 
do nazismo estão a perseguição aos judeus, as críticas ao capitalismo e a 
estatização dos meios de produção.

d) Uma das principais características do nazismo e do fascismo foi o uso siste-
mático dos meios de comunicação de massa como forma de difundir junto 
à população as ideologias desses regimes.

e) O stalinismo, que se instalou na União Soviética, não pode ser considerado um 
regime totalitário, uma vez que suas lideranças chegaram ao poder após uma 
revolução da qual participaram grandes segmentos da população. V V F V F

Veja orientações no Manual do Professor.

Espera-se que os alunos identifiquem como  documentos históricos as fotografias que representam mulheres traba-
lhando como operárias em fábricas, como a da página 102, e atuando no combate na Resistência, na página 100.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 
• Específicas de História: 1, 2, 3, 
4, 5, 6 e 7

HABILIDADES
• EF09HI10
• EF09HI11
• EF09HI12
• EF09HI13

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Para organizar as ideias
• 1. A crise foi causada pela 
superprodução estaduniden-
se no campo e na indústria, 
após uma redução do volume 
de exportações para o merca-
do europeu, então já em recu-
peração dos efeitos da Primeira 
Guerra Mundial. Com estoques 
parados e sem compradores, as 
ações das empresas passaram a 
desvalorizar até que, em 1929, 
baixaram drasticamente, cau-
sando a quebra da Bolsa de Va-
lores de Nova York.
• 2. Algumas características 
comuns aos regimes totalitá-
rios da Europa: Estado chefia-
do por um pequeno grupo de 
pessoas e partido único; forte 
repressão aos direitos dos cida-
dãos; uso dos meios de comu-
nicação para exaltar a figura 
do líder e difundir a ideologia 
dominante; censura e violên-
cia contra determinados gru-
pos sociais. A principal diferen-
ça entre o nazismo e os outros 
regimes totalitários: a crença 
de que os alemães pertenciam 
a uma etnia ou raça superior e 
que a forma de a manter pura 
seria exterminando as demais. 
• Outras diferenças entre es-
ses regimes: os fascistas e na-
zistas eram de extrema-direita; 
os stalinistas, de extrema-es-
querda; os nazistas e fascistas 
entendiam que indústrias, fá-
bricas e bancos deveriam per-
tencer à iniciativa privada; já o 
stalinismo defendia a comple-
ta dominância do Estado na 
produção e o fim da proprie-
dade privada.

• 3. O fascio, símbolo dos 
fascistas, é um feixe de varas 
preso a um machado; era usa-
do no Império Romano como 
representação de soberania e 
poder. Deu origem ao nome 
do partido liderado por Mus-
solini. A suástica é um símbolo 
encontrado em muitas cultu-
ras antigas; significa, em sâns-

crito, “bem-estar” ou “boa 
sorte”. Foi adotada pelo go-
verno de Hitler para fazer refe-
rência à ideia de uma raça aria-
na pura e superior às demais.
• 4. As propagandas dos regi-
mes totalitários, alemão e ita-
liano, valeram-se dos mais di-
versos meios de comunicação 
(jornais, revistas, cartazes, rá-

dio, fotografia e cinema), além 
de paradas militares e controle 
da educação de crianças e jo-
vens, para doutrinar a popula-
ção e criar uma imagem for-
te e positiva de seus governos. 
A censura deveria silenciar a 
oposição, favorecendo a pro-
pagação de uma opinião única 
sobre os regimes.

106

D2-HIS-F2-2056-V9-U02-MP-G20.indd   106 11/22/18   2:16 PM



teste seus conhecimentos
 1. O ingresso dos Estados Unidos e o fortalecimento da União Soviética mudaram 

os rumos da Segunda Guerra Mundial. Responda marcando V para as opções 
verdadeiras e F para as falsas, levando em consideração as seguintes afirmativas 
sobre os rumos da Segunda Guerra Mundial a partir de 1943:
a) Em janeiro de 1943, os alemães conseguiram importantes vitórias no terri-

tório soviético, conquistando as principais cidades da região e praticamente 
derrotando o exército comunista. 

b) Em junho de 1944, tropas aliadas norte-americanas e inglesas tiveram 
sucesso no desembarque no norte da França e começaram a marchar em 
direção à Alemanha. Esse desembarque ficou conhecido como Dia D.  

c) Os alemães se renderam em 1945, após tropas soviéticas ocuparem Berlim 
e Hitler cometer suicídio. A rendição alemã significou o fim da guerra na 
Europa.

d) A Guerra no Pacífico chegou ao fim de forma negociada, já que o Japão 
ficou isolado após a rendição alemã e não pôde continuar lutando contra 
os Estados Unidos.

e) A explosão da bomba atômica sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, 
lançadas pelos Estados Unidos, fizeram o Japão se render de forma incondi-
cional. A rendição japonesa marca o término da guerra no Pacífico, fazendo 
com que a Segunda Guerra Mundial chegasse ao fim. F V V F V

 2. Entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial, 
a Europa viu ascender ao poder movimentos de caráter totalitário. As alter-
nativas se referem a essa questão. Leia-as com atenção e assinale V para as 
verdadeiras e F para falsas.
a) A crise econômica observada na Europa após o fim da Primeira Guerra 

Mundial foi um dos fatores que contribuiu para o surgimento de regimes 
totalitários, como o fascismo e o nazismo. Esses movimentos propunham 
o fim do regime democrático e defendiam a necessidade de um governo 
autoritário e forte, capaz de organizar a economia e restaurar a ordem.

b) Surgido na Itália, o fascismo foi um movimento de extrema-direita que tinha 
Benito Mussolini como principal liderança. O movimento se caracterizava 
pelo anticomunismo e antissocialismo e por exercer grande controle sobre 
a vida pública e privada das pessoas.

c) O nazismo foi um movimento de extrema-esquerda surgido na Alemanha e 
que tinha na figura de Adolf Hitler o principal líder. Dentre as características 
do nazismo estão a perseguição aos judeus, as críticas ao capitalismo e a 
estatização dos meios de produção.

d) Uma das principais características do nazismo e do fascismo foi o uso siste-
mático dos meios de comunicação de massa como forma de difundir junto 
à população as ideologias desses regimes.

e) O stalinismo, que se instalou na União Soviética, não pode ser considerado um 
regime totalitário, uma vez que suas lideranças chegaram ao poder após uma 
revolução da qual participaram grandes segmentos da população. V V F V F
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atividadesatividadesatividades

para organizar as ideias
 1. A crise econômica de 1929 foi provocada pela quebra da Bolsa de Nova York. 

Com base nas informações deste capítulo, responda quais foram as causas 
dessa crise.

 2. Apesar das diferenças observadas entre o fascismo e o nazismo, os dois movi-
mentos tinham muitos aspectos em comum. Cite semelhanças e diferenças 
entre eles.

 3. Os governos totalitários criaram símbolos que se tornaram marcas de seus 
regimes. Os fascistas italianos tinham o fascio, os nazistas alemães tinham a 
suástica. Explique o significado desses símbolos.

 4. A propaganda exerceu um papel central tanto no governo de Hitler como 
no de Mussolini. Explique como era a propaganda nesses dois governos e 
quais eram seus objetivos.

 5. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de escala global, já que países da 
Europa, da América e da Ásia participaram dela. Sobre esse tema, responda. 
a) Qual foi o impacto da entrada dos Estados Unidos na guerra?

b) Por que o Brasil participou da guerra? Qual era o objetivo da FEB?

 6. A Guerra Civil Espanhola é considerada um anúncio da Segunda Guerra 
Mundial. Por isso, é possível estabelecer algumas relações entre os grupos 
que lutaram em ambos os conflitos. Que relações eram essas?

 7. Vimos no capítulo anterior que o socialismo implantado na Rússia em 1917 
foi, em grande parte, resultado do sonho de revolucionários que desejavam 
construir uma sociedade mais igualitária e democrática. Por que podemos 
dizer que o líder soviético Josef Stalin significou o fim desse sonho?

 8. Como já havia ocorrido na Primeira Guerra Mundial, as mulheres tiveram 
participação importante na Segunda Guerra. Em torno de 1945, mais de 
2 milhões de mulheres trabalhavam na indústria bélica, fabricando navios, 
aeronaves, veículos e armamentos. Nos países Aliados, milhares delas se 
alistaram como enfermeiras e serviram na linha de frente. Centenas de 
outras participaram da Resistência em países como a França, a Itália e a 
Polônia. 
a) Que documentos históricos presentes neste capítulo permitem confirmar 

essas informações? Explique.

b) Pesquise imagens de mulheres que de alguma maneira participaram da 
Segunda Guerra e crie um mural com a turma. Veja na seção Como se 
faz... orientações sobre como fazer um mural.

teste seus conhecimentos
 1. O ingresso dos Estados Unidos e o fortalecimento da União Soviética mudaram 

os rumos da Segunda Guerra Mundial. Responda marcando V para as opções 
verdadeiras e F para as falsas, levando em consideração as seguintes afirmativas 
sobre os rumos da Segunda Guerra Mundial a partir de 1943:
a) Em janeiro de 1943, os alemães conseguiram importantes vitórias no terri-

tório soviético, conquistando as principais cidades da região e praticamente 
derrotando o exército comunista. 

b) Em junho de 1944, tropas aliadas norte-americanas e inglesas tiveram 
sucesso no desembarque no norte da França e começaram a marchar em 
direção à Alemanha. Esse desembarque ficou conhecido como Dia D.  

c) Os alemães se renderam em 1945, após tropas soviéticas ocuparem Berlim 
e Hitler cometer suicídio. A rendição alemã significou o fim da guerra na 
Europa.

d) A Guerra no Pacífico chegou ao fim de forma negociada, já que o Japão 
ficou isolado após a rendição alemã e não pôde continuar lutando contra 
os Estados Unidos.

e) A explosão da bomba atômica sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, 
lançadas pelos Estados Unidos, fizeram o Japão se render de forma incondi-
cional. A rendição japonesa marca o término da guerra no Pacífico, fazendo 
com que a Segunda Guerra Mundial chegasse ao fim. F V V F V

 2. Entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial, 
a Europa viu ascender ao poder movimentos de caráter totalitário. As alter-
nativas se referem a essa questão. Leia-as com atenção e assinale V para as 
verdadeiras e F para falsas.
a) A crise econômica observada na Europa após o fim da Primeira Guerra 

Mundial foi um dos fatores que contribuiu para o surgimento de regimes 
totalitários, como o fascismo e o nazismo. Esses movimentos propunham 
o fim do regime democrático e defendiam a necessidade de um governo 
autoritário e forte, capaz de organizar a economia e restaurar a ordem.

b) Surgido na Itália, o fascismo foi um movimento de extrema-direita que tinha 
Benito Mussolini como principal liderança. O movimento se caracterizava 
pelo anticomunismo e antissocialismo e por exercer grande controle sobre 
a vida pública e privada das pessoas.

c) O nazismo foi um movimento de extrema-esquerda surgido na Alemanha e 
que tinha na figura de Adolf Hitler o principal líder. Dentre as características 
do nazismo estão a perseguição aos judeus, as críticas ao capitalismo e a 
estatização dos meios de produção.

d) Uma das principais características do nazismo e do fascismo foi o uso siste-
mático dos meios de comunicação de massa como forma de difundir junto 
à população as ideologias desses regimes.

e) O stalinismo, que se instalou na União Soviética, não pode ser considerado um 
regime totalitário, uma vez que suas lideranças chegaram ao poder após uma 
revolução da qual participaram grandes segmentos da população. V V F V F

Veja orientações no Manual do Professor.

Espera-se que os alunos identifiquem como  documentos históricos as fotografias que representam mulheres traba-
lhando como operárias em fábricas, como a da página 102, e atuando no combate na Resistência, na página 100.
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Estados Unidos na Guerra, o 
conflito se tornou mundial. 
Antes, havia duas guerras in-
dependentes: uma na Euro-
pa e na África, outra na Ásia. 
Com a presença do exército 
estadunidense, as tropas do 
Eixo, que estavam em superio-
ridade e haviam conquistado 

vários territórios, passaram a 
perder posições e sofrer suces-
sivas derrotas.
• 5 b) O Brasil entrou na Se-
gunda Guerra Mundial devido 
à pressão exercida pelo gover-
no dos Estados Unidos e por 
amplos setores da população 
brasileira. A Força Expedicio-
nária Brasileira (FEB) teve co-

mo missão auxiliar o Exército 
dos Estados Unidos a libertar a 
Itália, ocupada pelos alemães.
• 6. Esta atividade propõe 
que o aluno pense de forma 
comparativa a Guerra Civil Es-
panhola e a Segunda Guerra 
Mundial. Ele deveria estabe-
lecer relações entre os grupos 
que se opuseram em ambos 

os conflitos: durante a Guerra 
Civil Espanhola, grupos de di-
reita, de inspiração totalitária, 
se opuseram a grupos demo-
cratas e socialistas.
• 7. Quando assumiu o poder 
em 1924, Josef Stalin instau-
rou um regime totalitário que 
se configurou como uma das 
ditaduras mais brutais do sé-
culo XX. Suprimiu os direitos 
individuais e coletivos, adotou 
o terror como forma de subor-
dinar a população, instituiu 
departamentos de propagan-
da para difundir os ideais stali-
nistas e perseguiu e assassinou 
opositores do regime.
• 8. Espera-se que os alunos 
identifiquem como documen-
tos históricos as fotografias 
que representam mulheres 
trabalhando como operárias 
em fábricas, como a da página 
102, e atuando no combate 
na Resistência, na página 100.

Teste seus conhecimentos
• 1. F V V F. A primeira afir-
mativa é errada por se afirmar 
que houve vitórias expressivas 
dos alemães em 1943, quan-
do, na verdade, foram grandes 
as vitórias soviéticas; e a últi-
ma, por se afirmar que o fim da 
Guerra no Pacífico foi negocia-
do, quando de fato houve um 
ataque nuclear contra o Japão, 
o que pôs fim ao conflito.
• 2. A alternativa c é falsa, 
pois o nazismo era um mo-
vimento de extrema-direita; 
nem o anticapitalismo nem a 
estatização dos meios de pro-
dução faziam parte das pro-
postas políticas e ideológi-
cas do nazismo. A alternativa 
e  também é falsa, pois ape-
sar do caráter revolucionário 
e popular do início da Revolu-
ção Russa, o movimento, sob 
o stalinismo, tornou-se um re-
gime totalitário.
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hora de refletir
Neste capítulo vimos como, para combater os 

governos totalitários, muitas pessoas se organizaram em 
movimentos de Resistência. A atuação desses grupos 
em diversos países da Europa ocorreu de várias formas: 
distribuição de folhetos, transmissões de rádio, organi-
zação de fugas etc. A Resistência também promoveu 
ações armadas contra grupos fascistas e nazistas.

O uso da violência para combater a violência não 
ocorreu só na Segunda Guerra Mundial. Essa prática foi 
um dos métodos utilizados contra a opressão em diversos 
momentos da História da humanidade.

• Com base nessa constatação, discuta com os colegas: 
é justo combater práticas violentas com a violência ou 
seria melhor recorrer a métodos pacíficos de luta? Ao 
final, apresentem para a sala a conclusão do grupo.

a) Os artigos tratam de que aspectos da vida social?

b) Que significado tem a elaboração de artigos como esses após os acon-
tecimentos da primeira metade do século XX? Relacione-os ao que você 
aprendeu neste capítulo.

c) Em sua opinião, o que significa dizer que a Carta de Direitos Humanos 
estabelece “um ideal comum a ser atingido por todos”? 

d) Você conhece alguma instituição que trabalha pelos direitos humanos? 
Pesquise e elabore uma apresentação sobre como é a sua atuação e qual 
sua importância no dia a dia de sua comunidade, estado ou país. 

Arquivo Nacional do governo dos Estados Unidos da América
Disponível em: <http://livro.pro/qq9zce>. Acesso em: 10 nov. 2018.
Site do Arquivo Nacional do governo dos Estados Unidos da América com imagens da Segunda 
Guerra Mundial em alta resolução. Em inglês, mas, para acessar as fotos, basta clicar nos links 
(indicados em azul). 

História da aviação militar brasileira
Disponível em: <http://livro.pro/7ty6m8>. Acesso em: 10 nov. 2018.
Site desenvolvido para registrar a história da aviação militar brasileira na Segunda 
Guerra Mundial.

MUNDO VIRTUAL

STEPHANIE KENNER/SHUTTERSTOCK.COM

Professor, o objetivo desta atividade é promover uma reflexão sobre 
a justiça e a correção de se atuar de forma pacifista ou violenta em 

  Ativista segura cartaz com os dizeres 
“Ninguém é livre enquanto outros 
são oprimidos”, em Detroit, Estados 
Unidos, 2018.

situações nas quais prevalece a violência. 
Antes do debate, sugerimos apresentar aos 
alunos alguns exemplos de uso da violência 
(como os apresentados nas fotos das páginas 
101 e 102) e um exemplo pacifista (como a 

luta liderada por Mahatma Gandhi para 
libertar a Índia do domínio britânico). 
Com base nesses casos, peça aos alunos 
que se reúnam em pequenos grupos e 

debatam as duas posições. Solicite que 
levantem os pontos favoráveis e desfavo-
ráveis de cada um dos lados e, a partir 
deles, adotem um ponto de vista. Ao fim, 
cada grupo deve apresentar suas conclu-
sões para os demais colegas.
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Interpretando documentos
 1. A Carta de Direitos Humanos é um documento composto pela Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, de 1948, e outros dois documentos:  o Pacto Internacional 
dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais, de 1966. Os dois pactos foram elaborados com base em pressupostos 
adicionais, tais como o de contemplar a igualdade entre homens e mulheres, a auto-
determinação dos povos e aspectos do usufruto das liberdades civil e política.
Leia a seguir dois artigos do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e responda 
às questões:

hora de refletir
Neste capítulo vimos como, para combater os governos totalitários, muitas 

pessoas se organizaram em movimentos de Resistência. A atuação desses grupos 
em diversos países da Europa ocorreu de várias formas: distribuição de folhetos, 
transmissões de rádio, organização de fugas etc. A Resistência também promoveu 
ações armadas contra grupos fascistas e nazistas.

O uso da violência para combater a violência não ocorreu só na Segunda Guerra 
Mundial. Essa prática foi um dos métodos utilizados contra a opressão em diversos 
momentos da História da humanidade.

• Com base nessa constatação, discuta com os colegas: é justo combater práticas 
violentas com a violência ou seria melhor recorrer a métodos pacíficos de luta? Ao 
final, apresentem para a sala a conclusão do grupo.

ARTIGO 18
1. Toda pessoa terá direito à liberdade de pensamento, de consciência e de reli-

gião. Esse direito implicará a liberdade de ter ou adotar uma religião ou uma crença 
de sua escolha e a liberdade de professar sua religião ou crença, individual ou cole-
tivamente, tanto pública como privadamente, por meio do culto, da celebração de 
ritos, de práticas e do ensino. [...]

ARTIGO 20
1. Será proibida por lei qualquer propaganda em favor da guerra.
2. Será proibida por lei qualquer apologia do ódio nacional, racial ou religioso que 

constitua incitamento à discriminação, à hostilidade ou a violência.

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0592.htm>. 
Acesso em: 5 out. 2018.

1. a) O artigo 18 abrange o direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião enquanto o segundo 
trata do veto a propagandas a favor da guerra, do ódio nacional, racial ou religioso.

1. c) Resposta pessoal. Espera-se que os alunos compreendam que, independentemente de diferenças étnico-
-culturais ou de outras ordens, a Carta de Direitos Humanos busca estabelecer parâmetros universais a serem 
adotados por todas as nações.  

1. b) A elaboração de artigos com esse teor faz parte de um processo de superação dos eventos 

1. d) Resposta pessoal. Para aprofundar a questão dos direitos humanos, facilitando a rea-
lização da atividade, proponha a leitura individual ou coletiva de outros artigos presentes 
na Carta de Direitos Humanos e proponha uma discussão delas em sala de aula.

MINHA BIBLIOTECA
Neruda para jovens: antologia poética, de Pablo Neruda, José Olympio.
Nos versos do poeta chileno Pablo Neruda, o leitor reconhecerá a defesa da 
liberdade, entre outros temas. Sua obra foi influenciada pela Guerra Civil Espanhola 
(1936-1939).

O menino do pijama listrado, de John Boyne, São Paulo: Companhia das Letras, 
2009.
Narrativa sobre a amizade de Bruno, um garoto alemão que ignora a guerra e a 
perseguição aos judeus, e Shmuel, garotinho judeu que vive do “outro lado da 
cerca”, em um campo de concentração.
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traumáticos ocorridos principalmente na Europa, como a eclosão de duas guerras, a expressão do antissemitismo na 
Alemanha e a perseguição a minorias e opositores políticos nos regimes totalitários. Ao sancionar 

documentos como esse, as nações respondem a aspectos graves ocorridos no passado e 
afirmam seu compromisso com os direitos fundamentais e a defesa da dignidade humana.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 7, 9 e 10
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 4, 6 e 7 
• Específicas de História: 1, 2, 4 
e 5

HABILIDADES
• EF09HI13
• EF09HI15
• EF09HI16

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Interpretando documentos
• As atividades destacam que 
a publicação da Carta de Di-
reitos Humanos representou 
um esforço de contrapor direi-
tos individuais, como de liber-
dade de pensamento, de cons-
ciência e de religião às atroci-
dades geradas pelos conflitos 
mundiais, como o antissemi-
tismo e a perseguição a mino-
rias. Refletir sobre esses temas 
estimula no aluno valores co-
mo a empatia e a solidarieda-
de com outros seres humanos. 

SUGESTÕES DE LIVROS 

Para o professor 
• BENIOFF, David. Cidade de 
ladrões. Rio de Janeiro: Alfa-
guara, 2008. 

Trama ficcional, baseada 
nos relatos do avô de Benioff, 
reconstrói a luta de resistência 
e sobrevivência como soldado 

soviético em luta contra os 
alemães.
• KONIG, Nanette Blitz. Eu 
sobrevivi ao Holocausto: o 
comovente relato de uma das 
últimas amigas vivas de Anne 
Frank. São Paulo: Universo dos 
Livros, 2015. 

Relato da sobrevivente do 
Holocausto, que atualmente 

vive no Brasil aos 89 anos.
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hora de refletir
Neste capítulo vimos como, para combater os 

governos totalitários, muitas pessoas se organizaram em 
movimentos de Resistência. A atuação desses grupos 
em diversos países da Europa ocorreu de várias formas: 
distribuição de folhetos, transmissões de rádio, organi-
zação de fugas etc. A Resistência também promoveu 
ações armadas contra grupos fascistas e nazistas.

O uso da violência para combater a violência não 
ocorreu só na Segunda Guerra Mundial. Essa prática foi 
um dos métodos utilizados contra a opressão em diversos 
momentos da História da humanidade.

• Com base nessa constatação, discuta com os colegas: 
é justo combater práticas violentas com a violência ou 
seria melhor recorrer a métodos pacíficos de luta? Ao 
final, apresentem para a sala a conclusão do grupo.

a) Os artigos tratam de que aspectos da vida social?

b) Que significado tem a elaboração de artigos como esses após os acon-
tecimentos da primeira metade do século XX? Relacione-os ao que você 
aprendeu neste capítulo.

c) Em sua opinião, o que significa dizer que a Carta de Direitos Humanos 
estabelece “um ideal comum a ser atingido por todos”? 

d) Você conhece alguma instituição que trabalha pelos direitos humanos? 
Pesquise e elabore uma apresentação sobre como é a sua atuação e qual 
sua importância no dia a dia de sua comunidade, estado ou país. 

Arquivo Nacional do governo dos Estados Unidos da América
Disponível em: <http://livro.pro/qq9zce>. Acesso em: 10 nov. 2018.
Site do Arquivo Nacional do governo dos Estados Unidos da América com imagens da Segunda 
Guerra Mundial em alta resolução. Em inglês, mas, para acessar as fotos, basta clicar nos links 
(indicados em azul). 

História da aviação militar brasileira
Disponível em: <http://livro.pro/7ty6m8>. Acesso em: 10 nov. 2018.
Site desenvolvido para registrar a história da aviação militar brasileira na Segunda 
Guerra Mundial.

MUNDO VIRTUAL

STEPHANIE KENNER/SHUTTERSTOCK.COM

Professor, o objetivo desta atividade é promover uma reflexão sobre 
a justiça e a correção de se atuar de forma pacifista ou violenta em 

  Ativista segura cartaz com os dizeres 
“Ninguém é livre enquanto outros 
são oprimidos”, em Detroit, Estados 
Unidos, 2018.

situações nas quais prevalece a violência. 
Antes do debate, sugerimos apresentar aos 
alunos alguns exemplos de uso da violência 
(como os apresentados nas fotos das páginas 
101 e 102) e um exemplo pacifista (como a 

luta liderada por Mahatma Gandhi para 
libertar a Índia do domínio britânico). 
Com base nesses casos, peça aos alunos 
que se reúnam em pequenos grupos e 

debatam as duas posições. Solicite que 
levantem os pontos favoráveis e desfavo-
ráveis de cada um dos lados e, a partir 
deles, adotem um ponto de vista. Ao fim, 
cada grupo deve apresentar suas conclu-
sões para os demais colegas.
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Interpretando documentos
 1. A Carta de Direitos Humanos é um documento composto pela Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, de 1948, e outros dois documentos:  o Pacto Internacional 
dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais, de 1966. Os dois pactos foram elaborados com base em pressupostos 
adicionais, tais como o de contemplar a igualdade entre homens e mulheres, a auto-
determinação dos povos e aspectos do usufruto das liberdades civil e política.
Leia a seguir dois artigos do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e responda 
às questões:

hora de refletir
Neste capítulo vimos como, para combater os governos totalitários, muitas 

pessoas se organizaram em movimentos de Resistência. A atuação desses grupos 
em diversos países da Europa ocorreu de várias formas: distribuição de folhetos, 
transmissões de rádio, organização de fugas etc. A Resistência também promoveu 
ações armadas contra grupos fascistas e nazistas.

O uso da violência para combater a violência não ocorreu só na Segunda Guerra 
Mundial. Essa prática foi um dos métodos utilizados contra a opressão em diversos 
momentos da História da humanidade.

• Com base nessa constatação, discuta com os colegas: é justo combater práticas 
violentas com a violência ou seria melhor recorrer a métodos pacíficos de luta? Ao 
final, apresentem para a sala a conclusão do grupo.

ARTIGO 18
1. Toda pessoa terá direito à liberdade de pensamento, de consciência e de reli-

gião. Esse direito implicará a liberdade de ter ou adotar uma religião ou uma crença 
de sua escolha e a liberdade de professar sua religião ou crença, individual ou cole-
tivamente, tanto pública como privadamente, por meio do culto, da celebração de 
ritos, de práticas e do ensino. [...]

ARTIGO 20
1. Será proibida por lei qualquer propaganda em favor da guerra.
2. Será proibida por lei qualquer apologia do ódio nacional, racial ou religioso que 

constitua incitamento à discriminação, à hostilidade ou a violência.

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0592.htm>. 
Acesso em: 5 out. 2018.

1. a) O artigo 18 abrange o direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião enquanto o segundo 
trata do veto a propagandas a favor da guerra, do ódio nacional, racial ou religioso.

1. c) Resposta pessoal. Espera-se que os alunos compreendam que, independentemente de diferenças étnico-
-culturais ou de outras ordens, a Carta de Direitos Humanos busca estabelecer parâmetros universais a serem 
adotados por todas as nações.  

1. b) A elaboração de artigos com esse teor faz parte de um processo de superação dos eventos 

1. d) Resposta pessoal. Para aprofundar a questão dos direitos humanos, facilitando a rea-
lização da atividade, proponha a leitura individual ou coletiva de outros artigos presentes 
na Carta de Direitos Humanos e proponha uma discussão delas em sala de aula.

MINHA BIBLIOTECA
Neruda para jovens: antologia poética, de Pablo Neruda, José Olympio.
Nos versos do poeta chileno Pablo Neruda, o leitor reconhecerá a defesa da 
liberdade, entre outros temas. Sua obra foi influenciada pela Guerra Civil Espanhola 
(1936-1939).

O menino do pijama listrado, de John Boyne, São Paulo: Companhia das Letras, 
2009.
Narrativa sobre a amizade de Bruno, um garoto alemão que ignora a guerra e a 
perseguição aos judeus, e Shmuel, garotinho judeu que vive do “outro lado da 
cerca”, em um campo de concentração.
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traumáticos ocorridos principalmente na Europa, como a eclosão de duas guerras, a expressão do antissemitismo na 
Alemanha e a perseguição a minorias e opositores políticos nos regimes totalitários. Ao sancionar 

documentos como esse, as nações respondem a aspectos graves ocorridos no passado e 
afirmam seu compromisso com os direitos fundamentais e a defesa da dignidade humana.
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Para o aluno 
• FRANK, Anne. O diário de 
Anne Frank em quadrinhos. 
Tradutora: Raquel Zampil. São 
Paulo: Record, 2017. 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Hora de refletir
• Além de Mahatma Gandhi, 
os alunos podem citar Martin 
Luther King como exemplo de 
líder que utilizou métodos não 
violentos como forma de ação 
contra a violência. No primei-
ro cargo, do governo inglês, na 
Índia; no segundo, das políticas 
racistas, nos Estados Unidos.

O diário da menina judia 
Anne Frank, já amplamente 
conhecido e reconhecido como 
literatura fundamental sobre o 
Holocausto, em versão de HQ.
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 1. Quais são as formas de violência tratadas no poema?

 2. O poema apresenta duas realidades distintas: a da pessoa que vê os noticiários e a 
realidade do dia a dia que chega por meio das notícias. Explique qual recurso poético a 
autora utiliza para unir essas duas realidades no poema e aponte como ela destaca as 
diferenças existentes entre essas duas realidades. 

 3. Em sua opinião, de que modo uma manifestação racista como a da fotografia contribui 
para ampliar a violência existente no mundo?

 4. Apesar de ser um espaço reservado à convivência, ao aprendizado e à formação, formas 
de violência também estão presentes no cotidiano escolar. Como a violência se manifesta 
dentro da escola e como ela pode ser combatida?

 5. Reúna-se em grupo e monte uma galeria c om cinco imagens sobre o tema “prevenção 
da violência”. Cada imagem deve abordar uma forma de violência diferente e ser acom-
panhada de uma legenda que explique como impedir que ela ocorra. Após finalizar o 
trabalho, com o auxílio do professor, divulgue suas imagens nas redes sociais da escola. 

 Documento 2:  Fotografia

  Grupo de neonazistas e defensores da supremacia branca marcham com tochas na Universidade da 
Virgínia, em Charlottesville, nos Estados Unidos, em 2017.
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5. A proposta da atividade é que os alunos utilizem recursos tecnológicos para divulgar maneiras de evitar a 
violência. Oriente os alunos a selecionar exemplos de violências que ocorram na comunidade em que vivem e de 
pensar em formas de se combater esse tipo de situação. Ao  final, auxile-os alunos a divulgar as produções 

na internet e, caso julgue conveniente, organize um 
debate sobre a atividade em sala de aula.
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fechando a unidade

Existem diversas formas de violência. Há a violência física, a 
violência no trânsito, a violência causada pela desigualdade so-
cial, a violência verbal e muitos outros exemplos. 

Os dois documentos a seguir ajudam a refletir sobre 
esse assunto. O primeiro é um poema e, o segundo, uma 
fotografia de uma manifestação racista ocorrida em 2017, no 
estado da Virginia, no Estados Unidos. O protesto foi provo-
cado pela retirada da estátua de um militar que, no século 
XIX, participou da Guerra de Secessão dos Estados Unidos 
e era favorável à escravidão. Na ocasião, grupos defensores 
da supremacia branca foram às ruas em protesto. Para esses 
grupos, a estátua simbolizava o poder dos brancos sulistas. Na 
manifestação, os supremacistas defendiam seus ideais racistas 
e questionavam as medidas de inclusão racial nos Estados 
Unidos. Ocorreram confrontos com grupos antirracistas que 
culminaram com três pessoas mortas e outras 34 feridas. A 
partir da análise dos documentos, responda ao que se pede:

 Documento 1 – Poema

Os planos para a manhã de hoje

os planos para a manhã de hoje
enquanto se vê o noticiário
a xícara de café na seringa que corre as ruas
a torrada integral sem demarcação de terra
a taça de iogurte para crianças mortas à bala
os pedaços de fruta sobre mulheres violentadas
a fatia de queijo derretida na apologia à tortura
os planos para a manhã de hoje
enquanto se vê o noticiário

MARTINS, Penélope. Que culpa é essa? 
São Paulo: Editora Patuá, 2018. p. 70.

1. O poema destaca o problema da violência causada pelas drogas, pela falta de 
demarcação das terras para os trabalhadores sem terra, a violência praticada com 
armas de fogo, das mulheres assassinadas e daqueles que defendem a tortura.

exemplo disso pode ser visto no seguinte trecho: a xícara de café na seringa que corre as 
ruas. A diferença entre as duas realidades fica explícita quando se observa o conforto de 
quem toma uma xícara de café e a violência que sofre aquele que utiliza drogas (a seringa). 

3. Uma manifestação 
racista contribui para 
ampliar a violência 
ao defender que 
é correto agir de 
forma preconceituosa 
contra outros 
grupos, como as 
populações negras. 
Isso pode legitimar 
ações violentas e 
preconceituosas que 
prejudicam os grupos 
alvos dessas práticas.

2. O poema une as duas realidades misturando na mesma frase 
aspectos do café da manhã e da violência do cotidiano. Um 

4. É importante que 
os alunos reflitam 
sobre exemplos 
variados de 
violência na escola, 
como desrespeito 
à diversidade, a 
prática de bullying, 
agressões contra 
alunos mais 
fracos, o racismo, 
a discriminação 
de pessoas com 
deficiência, entre 
outros exemplos. 
Para combater 
isso, é importante 
sempre ressaltar a 
questão do diálogo 
e do respeito à 
diversidade.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 4, 6, 7 e 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 3, 
4 e 5

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Para iniciar, explore o poe-
ma “Os planos para a ma-
nhã de hoje”. Primeiramente, 
oriente a leitura silenciosa e in-
dividual do poema. Em segui-
da, organize a leitura em voz 
alta. Para auxiliar na interpre-
tação, faça as seguintes per-
guntas: Quem está falando no 
poema? O que essa pessoa co-
munica? Que recursos ela usa 
para comunicar suas ideias? 
• Anote na lousa as respostas 
dos alunos, ajudando-os na 
identificação da autora/perso-
nagem: uma pessoa que toma 
seu café e assiste ao noticiário. 
É importante que os alunos re-
conheçam que a violência é o 
tema principal, e suas diversas 
formas devem ser identifica-
das: a violência causada pelas 
drogas, pela falta de demarca-
ção das terras, pelos defenso-
res da tortura, contra as mu-
lheres e crianças, a violência 
praticada por armas de fogo 
e outras.
• Para explorar os recursos 
poéticos utilizados pela auto-
ra, destaque o contraste entre 
a tranquilidade de quem toma 
seu café da manhã e a crueza 
da violência do noticiário. 
• Aproveite para indagar os 
alunos sobre as reações deles 
diante de notícias como essas, 
mostrando como a exposição 
à violência nos afeta.

e psicológica, podendo in-
terferir em diferentes âmbi-
tos da vida. Quando se trata 
de crianças, adolescentes e 
jovens, este efeito pode ser 
ainda maior, visto que ten-
de a atingir diretamente o 
desenvolvimento destes [...]. 

Observa-se que a população 
juvenil, especialmente aque-
la oriunda das classes po-
bres, é mais vulnerável aos 
impactos da violência. Ao te-
rem sua imagem associada à 
periculosidade, estes jovens 
pobres têm acesso restrito 

ao mercado de trabalho e ao 
ensino de qualidade, preju-
dicando seu desenvolvimen-
to e sua inserção social. 

RIZZINI, Irene; LIMONGI, Natalia da 
Silva. Percepções sobre violência no 

cotidiano de vida de jovens. Revista 
Katálysis, v. 19, n. 1, p. 33-42, 2016.

TEXTO DE APOIO 

Para o professor 

Percepções sobre violência

[...] os impactos causa-
dos nos indivíduos incluem 
ameaça à integridade física 
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realidade do dia a dia que chega por meio das notícias. Explique qual recurso poético a 
autora utiliza para unir essas duas realidades no poema e aponte como ela destaca as 
diferenças existentes entre essas duas realidades. 

 3. Em sua opinião, de que modo uma manifestação racista como a da fotografia contribui 
para ampliar a violência existente no mundo?

 4. Apesar de ser um espaço reservado à convivência, ao aprendizado e à formação, formas 
de violência também estão presentes no cotidiano escolar. Como a violência se manifesta 
dentro da escola e como ela pode ser combatida?

 5. Reúna-se em grupo e monte uma galeria c om cinco imagens sobre o tema “prevenção 
da violência”. Cada imagem deve abordar uma forma de violência diferente e ser acom-
panhada de uma legenda que explique como impedir que ela ocorra. Após finalizar o 
trabalho, com o auxílio do professor, divulgue suas imagens nas redes sociais da escola. 

 Documento 2:  Fotografia

  Grupo de neonazistas e defensores da supremacia branca marcham com tochas na Universidade da 
Virgínia, em Charlottesville, nos Estados Unidos, em 2017.
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5. A proposta da atividade é que os alunos utilizem recursos tecnológicos para divulgar maneiras de evitar a 
violência. Oriente os alunos a selecionar exemplos de violências que ocorram na comunidade em que vivem e de 
pensar em formas de se combater esse tipo de situação. Ao  final, auxile-os alunos a divulgar as produções 

na internet e, caso julgue conveniente, organize um 
debate sobre a atividade em sala de aula.
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fechando a unidade

Existem diversas formas de violência. Há a violência física, a 
violência no trânsito, a violência causada pela desigualdade so-
cial, a violência verbal e muitos outros exemplos. 

Os dois documentos a seguir ajudam a refletir sobre 
esse assunto. O primeiro é um poema e, o segundo, uma 
fotografia de uma manifestação racista ocorrida em 2017, no 
estado da Virginia, no Estados Unidos. O protesto foi provo-
cado pela retirada da estátua de um militar que, no século 
XIX, participou da Guerra de Secessão dos Estados Unidos 
e era favorável à escravidão. Na ocasião, grupos defensores 
da supremacia branca foram às ruas em protesto. Para esses 
grupos, a estátua simbolizava o poder dos brancos sulistas. Na 
manifestação, os supremacistas defendiam seus ideais racistas 
e questionavam as medidas de inclusão racial nos Estados 
Unidos. Ocorreram confrontos com grupos antirracistas que 
culminaram com três pessoas mortas e outras 34 feridas. A 
partir da análise dos documentos, responda ao que se pede:

 Documento 1 – Poema

Os planos para a manhã de hoje

os planos para a manhã de hoje
enquanto se vê o noticiário
a xícara de café na seringa que corre as ruas
a torrada integral sem demarcação de terra
a taça de iogurte para crianças mortas à bala
os pedaços de fruta sobre mulheres violentadas
a fatia de queijo derretida na apologia à tortura
os planos para a manhã de hoje
enquanto se vê o noticiário

MARTINS, Penélope. Que culpa é essa? 
São Paulo: Editora Patuá, 2018. p. 70.

1. O poema destaca o problema da violência causada pelas drogas, pela falta de 
demarcação das terras para os trabalhadores sem terra, a violência praticada com 
armas de fogo, das mulheres assassinadas e daqueles que defendem a tortura.

exemplo disso pode ser visto no seguinte trecho: a xícara de café na seringa que corre as 
ruas. A diferença entre as duas realidades fica explícita quando se observa o conforto de 
quem toma uma xícara de café e a violência que sofre aquele que utiliza drogas (a seringa). 

3. Uma manifestação 
racista contribui para 
ampliar a violência 
ao defender que 
é correto agir de 
forma preconceituosa 
contra outros 
grupos, como as 
populações negras. 
Isso pode legitimar 
ações violentas e 
preconceituosas que 
prejudicam os grupos 
alvos dessas práticas.

2. O poema une as duas realidades misturando na mesma frase 
aspectos do café da manhã e da violência do cotidiano. Um 

4. É importante que 
os alunos reflitam 
sobre exemplos 
variados de 
violência na escola, 
como desrespeito 
à diversidade, a 
prática de bullying, 
agressões contra 
alunos mais 
fracos, o racismo, 
a discriminação 
de pessoas com 
deficiência, entre 
outros exemplos. 
Para combater 
isso, é importante 
sempre ressaltar a 
questão do diálogo 
e do respeito à 
diversidade.
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Para o professor 
Violência escolar

[...] os atos violentos de-
fl agrados pelos próprios es-
tudantes estão associados à 
composição social e demo-
gráfi ca do corpo discente, 
bem como ao seu background 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• A partir da análise da ima-
gem sobre a manifestação ra-
cista, incentive a elaboração de 
um painel de atitudes que es-
timulam comportamentos vio-
lentos e suas consequências.
• Os textos de aprofunda-
mento para o professor cha-
mam a atenção para os efei-
tos que a convivência com a 
violência tem para os jovens, 
e apontam as origens da vio-
lência escolar, que podem ser-
vir de referência para estimu-
lar debates acerca das conse-
quências da violência na co-
munidade e na escola.
• Pergunte aos alunos como 
eles se sentem ao testemu-
nhar situações de violência na 
escola. Ajude na identificação 
de fatores que motivam ca-
da tipo de violência (insultos, 
agressões, discriminação, van-
dalismo), inclusive a que en-
volve a relação professor-alu-
no. Incentive a discussão e a 
construção coletiva de formas 
de evitar a violência. 
• Para auxiliar na elaboração 
do painel, peça aos alunos que 
pensem em atitudes pratica-
das em seu cotidiano que mo-
tivam a violência e que gosta-
riam de modificar. Por exem-
plo: brigar com o vizinho, não 
respeitar regras ou não tolerar 
diferenças de opinião.
• Destaque a importância da 
mudança de atitudes visando 
a não violência, mostrando 
que o importante é dar o pri-
meiro passo.

familiar. [...] Nossos resulta-
dos revelam que a qualida-
de dos docentes (expressa 
por sua capacidade de es-
tabelecer boa interação com 
os alunos) e a participação 
dos pais na vida escolar dos 
fi lhos mostram-se como fa-
tores importantes para re-
duzir os casos de violência 

escolar [...].

TAVARES, Priscilla Albuquerque; 
PIETROBOM, Francine Carvalho. 

Fatores associados à violência esco-
lar: evidências para o Estado de São 

Paulo. Estudos Econômicos, São 
Paulo, v. 46, n. 2, abr./jun. 2016. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext&

pid=S0101-41612016000200471>. 
Acesso em: 21 nov. 2018.
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começo de CONVERSA
 1. Quais são os meios de comunicação que você mais utiliza? 

 2. Para você é importante ter acesso a várias fontes de informação? Por quê?

 3. Em sua opinião, as informações divulgadas pelos meios de comunicação de massa 
devem ser analisadas criticamente? Em caso positivo, explique como isso pode ser 
feito. 3. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno cite a importância de se consultar mais de uma 

fonte de informação e de selecionar fontes confiáveis.

1. Resposta pessoal. O aluno poderá refletir sobre os meios 
impressos, digitais e outros que fazem parte de seu dia a dia.

2. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno perceba que as informações podem variar e até mesmo 

Uma campanha publicitária, por exemplo, pode levar as pessoas a comprar produtos 
que não são necessários ou benéficos. Muitos jovens adquiriram o vício do tabagismo 
porque viram nas telas de cinema seus ídolos fumando nos anos 1980. Uma notícia geral-
mente transmite a posição ideológica dos grupos que detêm o poder nos grandes veículos 
de comunicação e pode contribuir para consolidar essa ideologia junto ao público.

O poder dos meios de comunicação de massa é um fenômeno da sociedade indus-
trial. Surgiu e se consolidou com o desenvolvimento tecnológico verificado entre as 
últimas décadas do século XIX e meados do século XX, quando foram inventados o 
cinema, o rádio e a televisão. 

Como veremos nesta unidade, o uso desses meios de comunicação contribuiu para 
Getúlio Vargas fazer propaganda de seu governo e foi fundamental para alimentar as 
rivalidades entre comunistas e capitalistas durante a Guerra Fria.

serem conflitantes entre si de acordo com as fontes consultadas. 
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  A internet é o mais atual meio de comunicação de massa. Na foto, vemos uma cena 
muito comum nos dias de hoje: uma família reunida com cada um de seus membros 
absorvidos pelo mundo virtual. Você já viu ou vivenciou uma situação como essa?
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1 Técnicas e 
tecnologias

UNIDADE33 Meios de 
comunicação 
de massa

UNIDADE

O poder da mídia

  <Compor legenda>

Ao assistir a um programa de televisão, escutar uma entrevista no 
rádio, ler um jornal ou navegar pela internet, você não está sozinho. 
A informação que chega até você – seja ela uma notícia, uma música, 
um programa de entretenimento, uma propaganda etc. – é a mesma 
que milhões de pessoas nos mais variados cantos do planeta também 
recebem. A esse fenômeno dá-se o nome de comunicação de massa.

Em virtude desse enorme poder de disseminação, muitos estudiosos 
alertam para a capacidade que os meios de comunicação de massa 
têm também de influenciar a opinião e o comportamento das pessoas. 
Por isso, eles advertem sobre a necessidade de mantermos um olhar 
permanentemente crítico em relação às informações transmitidas por 
esses meios.

DPA PICTURE ALLIANCE ARCHIVE/ALAMY/FOTOARENA

  A TV foi usada em 
muitos momentos da 
história do século XX 
para reforçar poderes 
consolidados, como é 
o caso da família real 
britânica. Na imagem, 
vemos a transmissão do 
casamento do príncipe 
William e da Duquesa 
de Cambridge, Kate 
Middleton, em praça da 
cidade de Londres, na 
Inglaterra, em 2011. O 
evento foi transmitido 
pela TV em diversos 
países do mundo, 
inclusive no Brasil.
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 A BNCC NA UNIDADE

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO
• Os movimentos sociais e a 
imprensa negra; a cultura afro-
-brasileira como elemento de re-
sistência e superação das discri-
minações.
• O período varguista e suas 
contradições.
• A emergência da vida urbana 
e a segregação espacial.
• O trabalhismo e seu protago-
nismo político.
• A questão indígena durante a 
República (até 1964).
• O Brasil da era JK e o ideal 
de uma nação moderna: a urba-
nização e seus desdobramentos 
em um país em transformação.
• A Guerra Fria: confrontos de 
dois modelos políticos.
• A Revolução Cubana e as 
tensões entre Estados Unidos da 
América e Cuba.
• Os processos de descoloniza-
ção na África e na Ásia.

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 
10
• Específicas de Ciências Huma-
nas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 2, 3, 
4, 5, 6 e 7

HABILIDADES
• EF09HI02
• EF09HI03
• EF09HI04 
• EF09HI05
• EF09HI06 
• EF09HI07
• EF09HI08 
• EF09HI09 
• EF09HI11 
• EF09HI12
• EF09HI14 
• EF09HI17
• EF09HI19
• EF09HI23
• EF09HI28
• EF09HI31
• EF09HI33 SUGESTÃO DE SÉRIE 

Para o professor
• Mad Men (2007-2015), 
série de televisão produzi-
da nos Estados Unidos por 
Matthew Weiner.

A série se passa na década 
de 1960, nos Estados Unidos, 
abordando o cotidiano em 

uma das agências de propa-
ganda mais prestigiadas de 
Nova York no período. Por 
meio de diálogos bem escritos 
e uma produção convincen-
te, a história perpassa desde 
o papel feminino na socieda-
de americana à influência da 
propaganda na formação de 
valores e desejos de consumo.
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começo de CONVERSA
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 2. Para você é importante ter acesso a várias fontes de informação? Por quê?

 3. Em sua opinião, as informações divulgadas pelos meios de comunicação de massa 
devem ser analisadas criticamente? Em caso positivo, explique como isso pode ser 
feito. 3. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno cite a importância de se consultar mais de uma 

fonte de informação e de selecionar fontes confiáveis.

1. Resposta pessoal. O aluno poderá refletir sobre os meios 
impressos, digitais e outros que fazem parte de seu dia a dia.

2. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno perceba que as informações podem variar e até mesmo 

Uma campanha publicitária, por exemplo, pode levar as pessoas a comprar produtos 
que não são necessários ou benéficos. Muitos jovens adquiriram o vício do tabagismo 
porque viram nas telas de cinema seus ídolos fumando nos anos 1980. Uma notícia geral-
mente transmite a posição ideológica dos grupos que detêm o poder nos grandes veículos 
de comunicação e pode contribuir para consolidar essa ideologia junto ao público.

O poder dos meios de comunicação de massa é um fenômeno da sociedade indus-
trial. Surgiu e se consolidou com o desenvolvimento tecnológico verificado entre as 
últimas décadas do século XIX e meados do século XX, quando foram inventados o 
cinema, o rádio e a televisão. 

Como veremos nesta unidade, o uso desses meios de comunicação contribuiu para 
Getúlio Vargas fazer propaganda de seu governo e foi fundamental para alimentar as 
rivalidades entre comunistas e capitalistas durante a Guerra Fria.

serem conflitantes entre si de acordo com as fontes consultadas. 
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  A internet é o mais atual meio de comunicação de massa. Na foto, vemos uma cena 
muito comum nos dias de hoje: uma família reunida com cada um de seus membros 
absorvidos pelo mundo virtual. Você já viu ou vivenciou uma situação como essa?
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1 Técnicas e 
tecnologias

UNIDADE33 Meios de 
comunicação 
de massa

UNIDADE

O poder da mídia

  <Compor legenda>

Ao assistir a um programa de televisão, escutar uma entrevista no 
rádio, ler um jornal ou navegar pela internet, você não está sozinho. 
A informação que chega até você – seja ela uma notícia, uma música, 
um programa de entretenimento, uma propaganda etc. – é a mesma 
que milhões de pessoas nos mais variados cantos do planeta também 
recebem. A esse fenômeno dá-se o nome de comunicação de massa.

Em virtude desse enorme poder de disseminação, muitos estudiosos 
alertam para a capacidade que os meios de comunicação de massa 
têm também de influenciar a opinião e o comportamento das pessoas. 
Por isso, eles advertem sobre a necessidade de mantermos um olhar 
permanentemente crítico em relação às informações transmitidas por 
esses meios.

DPA PICTURE ALLIANCE ARCHIVE/ALAMY/FOTOARENA

  A TV foi usada em 
muitos momentos da 
história do século XX 
para reforçar poderes 
consolidados, como é 
o caso da família real 
britânica. Na imagem, 
vemos a transmissão do 
casamento do príncipe 
William e da Duquesa 
de Cambridge, Kate 
Middleton, em praça da 
cidade de Londres, na 
Inglaterra, em 2011. O 
evento foi transmitido 
pela TV em diversos 
países do mundo, 
inclusive no Brasil.
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Para o professor
• TUNGATE, Mark. História 
da Propaganda Mundial. 
São Paulo: Cultrix, 2009.

A força da mídia digital e o 
fim do hábito de assistir à TV 
podem mudar para sempre o 
modo de fazer propaganda.

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

COMEÇO DE CONVERSA
• Oriente os alunos para que 
desenvolvam o pensamento 
crítico sobre a influência que 
esses meios exercem sobre a 
sociedade contemporânea. Es-
pera-se que eles identifiquem 
a ação do rádio, da televisão 
e do cinema e, mais recente-
mente, da internet, como pro-
pagadores de valores e agen-
tes formadores de opinião.
• Após a leitura do texto de 
abertura, explique aos alunos 
aspectos básicos da teoria da 
comunicação: toda informa-
ção é passada por um emissor 
a um público por um meio e 
com alguma intenção. 
• Peça que reflitam sobre isso 
e depois comentem como is-
so se aplica ao seu cotidiano, 
orientando-os a analisar como 
os meios de comunicação de 
massa influenciam eles mes-
mos e a sociedade em que vi-
vem. É importante nesse mo-
mento que passem a desnatu-
ralizar as mensagens midiáti-
cas, tais como as notícias, as 
propagandas e mesmo nove-
las, filmes e séries. Chame a 
atenção para as táticas psico-
lógicas de manipulação com-
portamental que são usadas 
nesses veículos, que visam à 
adoção de valores e à venda 
de produtos.

NO DIGITAL

• Veja o plano de desenvolvi-
mento para esta unidade: Con-
flitos e tensões no mundo 
contemporâneo.
• Desenvolva o projeto inte-
grador Tensões políticas da 
Guerra Fria (1945-1991).
• Consulte as sequências di-
dáticas: 1. Brasília: candan-
gos e a construção da capi-
tal do desenvolvimento. 2. 
Poetas da revolução. 3. As 
independências de África e 
Ásia e seus líderes.
• Acesse a proposta de acom-
panhamento da aprendiza-
gem.

Um livro para profissio-
nais da comunicação – e para 
curiosos em geral – que traz 
um pouco da história do de-
senvolvimento da propaganda 
desde a década de 1950 até 
os dias atuais.
• BRANCO, Renato Castelo; 
MARTENSEN, Rodolfo Lima; 

REIS, Fernando. História da 
propaganda no Brasil. São 
Paulo: Ibraco, 1990.

A propaganda no Brasil desde 
meados dos anos 1800 passou 
por enormes mudanças, sempre 
acompanhando as demandas 
da indústria e a melhor maneira 
de atingir o público-alvo.
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ACERVO ICONOGRAPHIA

  As tensões entre os oficiais do Exército e o governo civil levaram, em 
julho de 1922, a uma série de levantes militares na capital federal. 
Na imagem, alguns tenentes do forte de Copacabana, marcham na 
avenida Atlântica, rumo às forças do governo, em um último ato de 
resistência. Esses tenentes ficaram conhecidos como os 18 do Forte 
e, a revolta, como Revolta do Forte de Copacabana.

 A Primeira República em crise
Como vimos, antes de 1930, os governos brasileiros estiveram sob o controle quase exclusivo 

dos grupos ligados à produção e à exportação agrícola. Entre eles, destacavam-se as oligarquias 
ligadas ao café dos estados de São Paulo e Minas Gerais.

Com a exclusão dos setores populares do projeto republicano, a maioria dos brasileiros não 
tinha direitos políticos e padecia com a grande desigualdade social e a condição de subdesenvol-
vimento. Esse contexto era ainda mais grave no que diz respeito à população negra que, apesar 
de livre, sofria com o racismo institucional e a falta de medidas de integração social e econômica 
no pós-abolição.

A situação era um barril de pólvora. No campo e na cidade passaram a eclodir revoltas civis 
e militares que questionavam a miséria social, os poderes locais, a predominância de dois Estados 
à frente do país, as práticas fraudulentas e as contradições da República.

 A oposição dos militares
Em 1920 começou a ser organizado no Brasil o movimento tenentista. O Exército se encon-

trava em situação crítica no período, apesar da adoção de algumas medidas modernizadoras. 
Mesmo assim, faltavam nos quartéis itens básicos como armamentos e medicamentos. Os oficiais 
recebiam baixa remuneração e não tinham perspectiva de melhoria de sua situação. 

Os tenentes, militares de baixa patente, eram alguns dos principais afetados nesse contexto. 
Insatisfeitos, os tenentes emergiram como um grupo de contestação da ordem. Agindo de acordo 
com o espírito nacionalista de sua época, eles visavam a derrubada do governo, a centralização do 
poder e a moralização da política. Para isso, defendiam pautas como o voto secreto, a participação 
militar e o fortalecimento do Estado.
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Desde sua origem, ainda no século XIX, o movimento feminista nunca esteve 

tão popular como atualmente. Impulsionado por diversas pautas, desde o combate à 
violência sexista até a luta por maior representatividade política, o movimento conta 
hoje com maior possibilidade de diálogo e disseminação de ideias entre as mulheres 
pelo uso das redes sociais.

As pautas que estão na ordem do dia hoje no Brasil 
demonstram que muitos avanços já foram conquistados 
pelas mulheres brasileiras. No entanto, questões antigas 
ainda se colocam como obstáculos na luta pela igualdade 
entre homens e mulheres e outras novas surgem com as 
mudanças da sociedade no tempo.

A década de 1930 foi particularmente importante para 
as conquistas sociais feministas no Brasil. Ela marca o início 
do voto feminino, regulamentado constitucionalmente a 
partir de 1932, e a eleição de Carlota Pereira de Queiroz, 
nossa primeira deputada federal, em 1934. É sobre esse 
período e as questões políticas que o envolveram que trata 
este capítulo.

GABRIELA KOROSSY/CÂMARA DOS DEPUTADOS

  Deputadas e deputados criticaram a baixa representatividade da 
mulher na política brasileira durante audiência da Comissão Especial 
da Reforma Política, na Câmara dos Deputados, em Brasília, 2015.

Objetivos de aprendizagem
• Identificar as mudanças 

ocorridas no país após a 
Revolução de 1930.

• Conhecer os aspectos sociais, 
econômicos e culturais do 
Brasil entre 1930 e 1964.

• Entender o processo que 
culminou no golpe de 1964.

• Refletir sobre o impacto 
dos meios de comunicação 
no Brasil no passado e no 
presente.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1 e 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 3 e 6
• Específicas de História: 1 e 5

HABILIDADE
• EF09HI02

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Pergunte aos alunos se eles 
acham que mulheres e ho-
mens possuem os mesmos di-
reitos no presente. 
• Relacione a opinião dos 
alunos à realidade das mulhe-
res no Brasil e no mundo. Ex-
plique que o país possui um 
dos maiores índices de violên-
cia contra a mulher. Em mé-
dia, 500 mulheres são vítimas 
de agressão a cada hora; doze 
são assassinadas por dia e 135 
são estupradas por dia. Mas 
esses números são bem maio-
res pois, com medo de reta-
liação, muitas vítimas não de-
nunciam seus agressores.
• Somente a existência de 
respeito e a interiorização da 
cultura da paz em cada um 
podem mudar essa situação. 
Por isso, o papel da escola e 
da educação é tão importante. 

TEXTO DE APOIO

Para o professor

Conheça 8 mulheres que 
infl uenciaram a luta pelos 
direitos femininos no Brasil

Nascida em São Paulo, 
em 2 de agosto de 1894, a 
bióloga Bertha Lutz [...] Foi 
a segunda mulher a in-

gressar no serviço público 
brasileiro (1918), criou a 
Liga para a Emancipação 
Intelectual da Mulher, o 
embrião da Federação Bra-
sileira pelo Progresso Femi-
nino (1922). A intensa mili-
tância fez com que o Brasil 
conquistasse a garantia do 
direito de voto feminino 

em 24 de fevereiro de 1932, 
[...] Como deputada, defen-
deu mudanças na legisla-
ção referentes ao trabalho 
da mulher e do menor, a 
isenção do serviço militar, 
a licença de três meses 
para a gestante e a redu-
ção da jornada de trabalho, 
que era então de 13 horas. 
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tão popular como atualmente. Impulsionado por diversas pautas, desde o combate à 
violência sexista até a luta por maior representatividade política, o movimento conta 
hoje com maior possibilidade de diálogo e disseminação de ideias entre as mulheres 
pelo uso das redes sociais.

As pautas que estão na ordem do dia hoje no Brasil 
demonstram que muitos avanços já foram conquistados 
pelas mulheres brasileiras. No entanto, questões antigas 
ainda se colocam como obstáculos na luta pela igualdade 
entre homens e mulheres e outras novas surgem com as 
mudanças da sociedade no tempo.

A década de 1930 foi particularmente importante para 
as conquistas sociais feministas no Brasil. Ela marca o início 
do voto feminino, regulamentado constitucionalmente a 
partir de 1932, e a eleição de Carlota Pereira de Queiroz, 
nossa primeira deputada federal, em 1934. É sobre esse 
período e as questões políticas que o envolveram que trata 
este capítulo.

GABRIELA KOROSSY/CÂMARA DOS DEPUTADOS

  Deputadas e deputados criticaram a baixa representatividade da 
mulher na política brasileira durante audiência da Comissão Especial 
da Reforma Política, na Câmara dos Deputados, em Brasília, 2015.

Objetivos de aprendizagem
• Identificar as mudanças 

ocorridas no país após a 
Revolução de 1930.

• Conhecer os aspectos sociais, 
econômicos e culturais do 
Brasil entre 1930 e 1964.

• Entender o processo que 
culminou no golpe de 1964.

• Refletir sobre o impacto 
dos meios de comunicação 
no Brasil no passado e no 
presente.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Aproveite o início do capí-
tulo para revisar com os alunos 
o tema da Primeira República. 
Com a participação deles, ela-
bore um esquema na lousa e 
acrescente os elementos que le-
varam à crise da Primeira Repú-
blica destacados nesta página. 
Garanta que eles abordem o 
descontentamento militar e dos 
setores populares, assim como 
as contradições da república.  

SUGESTÃO DE LIVRO

Para o professor
• FAUSTO, Boris. A Revolu-
ção de 1930 : historiografia e 
História. São Paulo: Brasilien-
se, 1970. 

Neste livro, o autor ques-
tiona a interpretação de que o 
movimento de 1930 no Brasil 
seria uma revolução, já  que não 
foram processadas mudan-
ças estruturais na sociedade. 
Assim, o autor propõe, como 
interpretação, caracterizá -lo 
como resultado de conflitos in-
ternos nas oligarquias, fortale-
cidos por movimentos militares 
dissidentes, que tinham como 
objetivo golpear a hegemonia 
da burguesia cafeeira. 

[...] Morreu no Rio de Janei-
ro em 1976, com 82 anos. 

Laudelina de Campos 
Melo [nasceu em] 12 de 
outubro de 1904, em Poços 
de Caldas, Minas Gerais e, 
aos sete anos de idade, já 
trabalhava como emprega-
da doméstica. [...] Em 1961 
fundou a Associação Pro-

fi ssional Benefi cente das 
Empregadas Domésticas. A 
iniciativa [...] culminou, em 
1988, na criação do Sindi-
cato dos Trabalhadores Do-
mésticos. [...] faleceu em 12 
de maio de 1991, em Cam-
pinas, e sua luta, especial-
mente na década de 1970, 
foi fundamental para a ca-

tegoria conquistar o direito 
à Carteira de Trabalho e à 
Previdência Social. 
CONHEÇA 8 mulheres que influenciaram 

a luta pelo direitos femininos no 
Brasil. EBC, 7 jul. 2016. Cidadania. 

Disponível em: <http://www.ebc.com.br/
cidadania/2016/03/feminismo-conheca-

mulheres-precursoras-da-luta-pelos-
direitos-da-mulher-no-brasil>. Acesso 

em: 17 out. 2018.
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 A Era Vargas
Em 3 de outubro de 1930 teve início no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais e na Paraíba 

um movimento armado com o objetivo de derrubar Washington Luís e colocar Getúlio Vargas no 
poder. O movimento foi vitorioso e, no dia 3 de novembro, Vargas tomou posse como presidente 
da República.

Somando todos os anos em que esteve na presidência, Getúlio Vargas foi o presidente que 
governou o Brasil por mais tempo. O primeiro período durou 15 anos, de novembro de 1930 a 
novembro de 1945. Posteriormente, ele governou por mais quatro anos (1950 a 1954). 

Para facilitar a compreensão e recuperar as características de cada período, os historiadores 
costumam dividir em fases o longo governo de Getúlio Vargas:

• Governo Provisório: abrange desde a chegada ao poder em 1930 até a eleição de Vargas 
para a Presidência da República, de forma indireta pela Assembleia Constituinte, em 1934. 
Um dos marcos desse período foi a promulgação de uma nova Constituição para o país.

• Governo Constitucional: período democrático que se inicia na posse em 1934 e vai até a 
implantação da ditadura em 1937 (Estado Novo). Época marcada por muitas lutas políticas 
na sociedade, como as que envolveram a Ação Integralista Brasileira (AIB) e os grupos de 
esquerda ligados à Aliança Nacional Libertadora (ANL).

• Estado Novo: período ditatorial entre os anos de 1937 e 1945. Durante essa fase, Vargas 
governou por decreto e outorgou uma Constituição de inspiração fascista. As garantias 
individuais foram suspensas, o direito de reunião foi abolido e os partidos políticos extintos.

• Período Democrático: abrange desde a eleição direta em 1950 até o suicídio de Vargas em 
1954. Época marcada por greves e escassez de alimentos.
A seguir, vamos conhecer alguns aspectos dos governos de Getúlio Vargas e as mudanças 

ocorridas no Brasil.

  Posse de Getúlio 
Vargas, cercado 
por almirantes 
e generais 
brasileiros, 
no cargo de 
presidente do 
governo provisório 
do Brasil, no 
Palácio do Catete, 
Rio de Janeiro, em 
19 de novembro 
de 1930.

BETTMANN/GETTY IMAGES
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 A Revolução de 1930
A crise econômica de 1929 que teve início nos Estados Unidos provocou consequências 

devastadoras para o Brasil, país agroexportador cujo principal produto no mercado externo era o 
café. Estima-se que, no período, a produção brasileira correspondia a 70% do consumo mundial 
do produto. Com a derrocada dos mercados internacionais, o café brasileiro sofreu queda brusca 
nos preços, causando grande prejuízo financeiro aos cafeicultores.

Nas eleições para presidente da República ocorridas em 1930, o controle da política nacional 
pelas oligarquias cafeeiras foi abalado. Na época, o presidente era Washington Luís. Seu candi-
dato, apoiado pelas oligarquias de São Paulo e de outros estados, era o também paulista Júlio 
Prestes. Selando o rompimento nos acordos eleitorais, as oligarquias dos estados de Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul e Paraíba, por sua vez, defendiam os nomes do gaúcho Getúlio Vargas para 
presidente e do paraibano João Pessoa para vice-presidente.

O candidato vitorioso nas urnas foi Júlio Prestes. Os partidários de Getúlio Vargas, porém, 
não aceitaram o resultado eleitoral e protestaram, alegando que tinha havido fraude. Entre essas 
pessoas estavam antigos “tenentes” das rebeliões de 1922 e 1924 e da Coluna Prestes, que 
você estudou no capítulo 2. Eles argumentavam que era preciso ir à luta armada para derrubar 
Washington Luís e impedir a posse de Júlio Prestes. Getúlio, no entanto, reconheceu a vitória do 
oponente. 

Em julho de 1930, João Pessoa, o candidato a vice na chapa de Getúlio, foi assassinado no 
Recife. O crime foi cometido por razões particulares e não políticas. Apesar disso, os partidários mais 
exaltados de Getúlio puseram 
a culpa em Washington Luís, 
o que fortaleceu a ideia de 
luta armada proposta pelos 
tenentes.

  Charge de Storni na capa 
da Revista Careta, Rio 
de Janeiro (RJ), edição de 
22 de novembro de 1930. 
A capa é um sátira bem-
-humorada à chegada de 
Vargas e sua equipe ao 
governo que, segundo o 
artista, promoveriam uma 
“limpeza” nas instituições. ST
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 3 e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 6 e 7
• Específicas de História: 1, 2 
e 3

HABILIDADES
• EF09HI02
• EF09HI12

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Esclareça aos alunos o que 
foi a crise do café e a quebra 
do acordo entre as oligarquias 
mineira e paulista na sucessão 
presidencial. Essa desavença 
abriu espaço para as novas ar-
ticulações políticas que trou-
xeram Getúlio Vargas ao cená-
rio da política nacional. 
• Questione os alunos: por 
que podemos considerar a 
morte de João Pessoa como o 
estopim para a Revolução de 
1930? Espera-se que eles perce-
bam a errônea responsabiliza-
ção do presidente Washington 
Luís pelo crime e o crescimen-
to da ideia de conflito armado. 
• Discuta com os alunos o 
conceito de Revolução e o 
sentido de mudança.
• Diga aos alunos que, ao 
longo do capítulo, haverá a re-
tomada do conceito para veri-
ficar se ele é realmente apro-
priado para definir o evento 
ocorrido em 1930.

MAIS ATIVIDADES

Ler documentos sobre a 
revolução de 1930
• Se possível, utilize um re-
troprojetor para apresentar 
aos alunos alguns documen-
tos escritos e fotografias (pre-
viamente selecionados) sobre 
a Revolução de 1930 dispo-

níveis no site do Centro de 
Pesquisas e Documentação 
de História Contemporânea 
do Brasil (CPDOC) da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV). Dis-
ponível em: <http://livro.pro/
dou8fb>. Acesso em: 15 out. 
2018. 
• Faça a leitura coletiva dos 
documentos escolhidos, co-

meçando pela descrição da 
imagem no caso de fotogra-
fias, e pela leitura do texto nos 
documentos escritos, buscan-
do identificar a origem e os 
objetivos. 
• Peça aos alunos que elabo-
rem uma lista dos aspectos que 
mais chamaram a atenção de-
les nos documentos expostos.

116

D2-HIS-F2-2056-V9-U03-MP-G20.indd   116 11/22/18   6:55 PM



 A Era Vargas
Em 3 de outubro de 1930 teve início no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais e na Paraíba 

um movimento armado com o objetivo de derrubar Washington Luís e colocar Getúlio Vargas no 
poder. O movimento foi vitorioso e, no dia 3 de novembro, Vargas tomou posse como presidente 
da República.

Somando todos os anos em que esteve na presidência, Getúlio Vargas foi o presidente que 
governou o Brasil por mais tempo. O primeiro período durou 15 anos, de novembro de 1930 a 
novembro de 1945. Posteriormente, ele governou por mais quatro anos (1950 a 1954). 

Para facilitar a compreensão e recuperar as características de cada período, os historiadores 
costumam dividir em fases o longo governo de Getúlio Vargas:

• Governo Provisório: abrange desde a chegada ao poder em 1930 até a eleição de Vargas 
para a Presidência da República, de forma indireta pela Assembleia Constituinte, em 1934. 
Um dos marcos desse período foi a promulgação de uma nova Constituição para o país.

• Governo Constitucional: período democrático que se inicia na posse em 1934 e vai até a 
implantação da ditadura em 1937 (Estado Novo). Época marcada por muitas lutas políticas 
na sociedade, como as que envolveram a Ação Integralista Brasileira (AIB) e os grupos de 
esquerda ligados à Aliança Nacional Libertadora (ANL).

• Estado Novo: período ditatorial entre os anos de 1937 e 1945. Durante essa fase, Vargas 
governou por decreto e outorgou uma Constituição de inspiração fascista. As garantias 
individuais foram suspensas, o direito de reunião foi abolido e os partidos políticos extintos.

• Período Democrático: abrange desde a eleição direta em 1950 até o suicídio de Vargas em 
1954. Época marcada por greves e escassez de alimentos.
A seguir, vamos conhecer alguns aspectos dos governos de Getúlio Vargas e as mudanças 

ocorridas no Brasil.

  Posse de Getúlio 
Vargas, cercado 
por almirantes 
e generais 
brasileiros, 
no cargo de 
presidente do 
governo provisório 
do Brasil, no 
Palácio do Catete, 
Rio de Janeiro, em 
19 de novembro 
de 1930.

BETTMANN/GETTY IMAGES
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 A Revolução de 1930
A crise econômica de 1929 que teve início nos Estados Unidos provocou consequências 

devastadoras para o Brasil, país agroexportador cujo principal produto no mercado externo era o 
café. Estima-se que, no período, a produção brasileira correspondia a 70% do consumo mundial 
do produto. Com a derrocada dos mercados internacionais, o café brasileiro sofreu queda brusca 
nos preços, causando grande prejuízo financeiro aos cafeicultores.

Nas eleições para presidente da República ocorridas em 1930, o controle da política nacional 
pelas oligarquias cafeeiras foi abalado. Na época, o presidente era Washington Luís. Seu candi-
dato, apoiado pelas oligarquias de São Paulo e de outros estados, era o também paulista Júlio 
Prestes. Selando o rompimento nos acordos eleitorais, as oligarquias dos estados de Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul e Paraíba, por sua vez, defendiam os nomes do gaúcho Getúlio Vargas para 
presidente e do paraibano João Pessoa para vice-presidente.

O candidato vitorioso nas urnas foi Júlio Prestes. Os partidários de Getúlio Vargas, porém, 
não aceitaram o resultado eleitoral e protestaram, alegando que tinha havido fraude. Entre essas 
pessoas estavam antigos “tenentes” das rebeliões de 1922 e 1924 e da Coluna Prestes, que 
você estudou no capítulo 2. Eles argumentavam que era preciso ir à luta armada para derrubar 
Washington Luís e impedir a posse de Júlio Prestes. Getúlio, no entanto, reconheceu a vitória do 
oponente. 

Em julho de 1930, João Pessoa, o candidato a vice na chapa de Getúlio, foi assassinado no 
Recife. O crime foi cometido por razões particulares e não políticas. Apesar disso, os partidários mais 
exaltados de Getúlio puseram 
a culpa em Washington Luís, 
o que fortaleceu a ideia de 
luta armada proposta pelos 
tenentes.

  Charge de Storni na capa 
da Revista Careta, Rio 
de Janeiro (RJ), edição de 
22 de novembro de 1930. 
A capa é um sátira bem-
-humorada à chegada de 
Vargas e sua equipe ao 
governo que, segundo o 
artista, promoveriam uma 
“limpeza” nas instituições. ST
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Visitar exposição virtual 
sobre a Revolução Consti-
tucionalista 
• Desenvolva com os alunos 
uma visita à exposição virtual 
sobre a Revolução de 1932 no 
site do Arquivo Público do Es-
tado de São Paulo. 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Pergunte aos alunos por 
que esse período se chama 
Era Vargas.
• Discuta com os alunos a lon-
ga permanência de Vargas no 
poder e as diferentes fases de 
seu governo, especialmente as 
diferenças entre os períodos de 
democracia e de ditadura. 
• Proceda a leitura coletiva do 
texto para identificar as quatro 
fases e o tempo de duração de 
cada etapa da Era Vargas.
• Destaque que o governo 
Vargas foi o mais longo da Re-
pública brasileira e se tornou 
um marco importante da his-
tória do país, sendo, por isso, 
identificado como uma “era” 
histórica. 

• A atividade pode ser desen-
volvida em duplas/pequenos 
grupos em uma sala de infor-
mática ou pode ser feita através 
do projetor em sala com toda 
a turma. Importante nas duas 
possiblidades que o professor 
oriente a visita virtual. Solicite 
que os alunos analisem as fon-

tes apresentadas na exposição, 
especialmente os cartazes para 
problematizar os objetivos do 
movimento e o envolvimento 
da população paulista. Como 
outra opção ao professor neste 
link do Arquivo Público; é possí-
vel selecionar as atividades ela-
boradas com base nos docu-

mentos históricos deste arquivo 
e disponíveis na aba “ativida-
des pedagógicas” como uma 
atividade complementar visan-
do aprofundar a compreensão 
da Revolução de 1930. 
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 A Constituição de 1934
A nova Constituição foi promulgada em julho de 1934. Suas princi-

pais novidades foram a incorporação da legislação trabalhista, o direito 
de as mulheres votarem, a nacionalização dos recursos do subsolo 
brasileiro e a possibilidade de nacionalização de empresas estrangeiras.

A Constituição estabeleceu ainda que o presidente teria um mandato 
de quatro anos e seria escolhido por eleições com voto livre e direto. A 
única exceção deveria ser o primeiro pleito, a ser realizado de forma indi-
reta pelos próprios constituintes. Getúlio Vargas foi escolhido para ocupar o 
cargo, dando fim ao Governo Provisório ao tomar posse de forma legal, 
em 1934, amparado por uma Constituição.   A jornalista Antonieta 

de Barros foi a primeira 
mulher e a primeira negra 
a ser eleita deputada 
estadual no Brasil. Ela 
legislou entra 1935 e 
1937 no estado de Santa 
Catarina. Foto de 1934.

  Pessoas ligadas a sindicatos, servidores 
públicos, profissionais liberais e estudantes 
protestam contra as propostas de reformas 
nos direitos trabalhistas garantidos pela CLT, 
em Recife, Pernambuco. Foto de 2017.
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passado presente

 A legislação trabalhista

Uma das principais ações do primeiro governo Vargas foi o estabelecimento de uma legislação 
trabalhista, ou seja, de um conjunto de leis destinadas a regulamentar as relações de trabalho 
entre patrões e empregados.

Com a nova legislação, diversos direitos foram assegurados aos trabalhadores: jornada de 
trabalho de oito horas diárias, férias, instituição da Justiça do Trabalho, salário mínimo, aposenta-
doria, entre outros benefícios. Esses direitos integraram a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), 
criada em 1943. 

Entretanto, ao lado desses direitos, o governo de Getúlio estabeleceu uma série de formas 
de controle sobre os trabalhadores, especialmente sobre sua organização sindical. Os direitos 
assegurados pela legislação trabalhista de Vargas se restringiram ainda aos trabalhadores urbanos. 
Somente a partir da década de 1960 é que os trabalhadores rurais começaram a ter acesso a eles.

Atualmente, a CLT é alvo de acalorados debates no cenário político nacional. De um lado, há 
aqueles que defendem que os direitos assegurados em 1943 não são mais compatíveis com a dinâ-
mica do mercado de trabalho atual e, por isso, devem ser revistos. De outro, há os que entendem 

a CLT como uma conquista dos trabalha-
dores e que, por garantirem condições 
mínimas de trabalho, os direitos previstos 
devem ser ampliados.

VEETMANO PREM/FOTOARENA
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 Mudanças políticas
Ao chegar ao poder, Getúlio era apoiado por algumas oligarquias regionais, pelos tenentes 

que haviam participado das revoltas em anos anteriores, por setores das classes médias e por 
muitos trabalhadores urbanos. Amparado pela força desses grupos, Vargas inaugurou um período 
de exceção, centralizando o poder em suas mãos. Para isso, dissolveu todas as esferas do poder 
Legislativo (Congresso Nacional, Assembleias Legislativas estaduais e Câmaras municipais), destituiu 
os governadores dos estados, indicando para os cargos vagos interventores de sua confiança, e 
anulou a Constituição de 1891.

Muitos paulistas, que haviam perdido o poder com a Revolução de 1930, ficaram desconten-
tes com a nomeação de um interventor que não era civil nem paulista para governar São Paulo. 
Eles também reivindicavam uma nova Constituição para o Brasil.

A tensão no estado cresceu e, no dia 9 de julho de 1932, parte da população paulista se 
revoltou contra o governo, dando início a uma guerra civil que ficou conhecida como Revolução 
Constitucionalista ou Revolução de 1932. Isoladas, as tropas de São Paulo acabaram derrotadas 
pelas forças nacionais após três meses de intensos confrontos em diversas regiões do estado.

Em maio de 1933, aconteceram as eleições para a escolha dos parlamentares encarregados 
de elaborar a nova Constituição brasileira. Essa foi a primeira eleição no Brasil na qual as mulheres 
puderam participar tanto como eleitoras quanto candidatas, assegurando, assim, uma antiga 
reivindicação feminista. Entre os 214 deputados constituintes eleitos, havia uma mulher, a médica 
paulista Carlota Pereira de Queiroz.

ARQUIVO/AGE/AE

passado presente

  Soldados e enfermeiras hasteiam a bandeira do Estado de 
São Paulo durante a Revolução Constitucionalista. Há fontes 
que indicam que cerca de 200 mil pessoas se voluntariaram 
durante a revolução nas mais diversas áreas de atuação. 
Entre os combatentes o número chegou a 60 mil.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1 e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2 e 6
• Específicas de História: 2 e 3

HABILIDADES
• EF09HI02
• EF09HI06
• EF09HI09

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• O foco é a compreensão de 
como se instaura a Era Vargas 
e as tensões políticas durante 
o período do governo provisó-
rio. Verifique se os alunos as-
sociam a ideia de um “Estado 
de exceção” com a ideia de li-
mitação de direitos democráti-
cos e a ações autoritárias por 
parte do Executivo. 
• Valorize nesse sentido a re-
lação entre as práticas autoritá-
rias de Vargas com a centrali-
zação do poder, a oposição de 
São Paulo por meio do Movi-
mento de 1932 e as pressões 
pela criação de uma Assem-
bleia Constituinte. 
• Pergunte aos alunos: qual a 
importância de uma constitui-
ção? O que significa governar 
sem uma constituição ou com 
uma carta feita por poucos?
• Espera-se que os alunos en-
tendam que a existência de 
uma constituição, produzida 
com a participação da socieda-
de garante, pelo menos teori-
camente, a coexistência de di-
ferentes interesses e represen-
tações nos rumos do país. 

TEXTO DE APOIO

Para o professor

Estado, classe trabalhadora 
e políticas sociais

Ao deixar o poder em 
1945, Vargas se havia tor-
nado o maior líder popular 
que o Brasil conhecera e era 
identifi cado pela propagan-

da ofi cial como patrono das 
leis sociais. De fato, sob seu 
governo o país deu um salto 
qualitativo em termos de le-
gislação trabalhista, mas isso 
foi feito simultaneamente à 
maior restrição de liberdades 
políticas que o país conhe-
ceu. Partidos e Congresso fo-
ram proscritos e greves proi-

bidas. Todo esforço de Vargas 
em prol de uma legislação 
protetora para o trabalhador 
sempre foi anunciado pela 
propaganda ofi cial como 
produto da visão pioneira do 
“chefe” Getúlio Vargas. Uma 
rápida olhada pelo mundo 
nos mostra que, nessa mes-
ma época, o tema vinha sen-
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 A Constituição de 1934
A nova Constituição foi promulgada em julho de 1934. Suas princi-

pais novidades foram a incorporação da legislação trabalhista, o direito 
de as mulheres votarem, a nacionalização dos recursos do subsolo 
brasileiro e a possibilidade de nacionalização de empresas estrangeiras.

A Constituição estabeleceu ainda que o presidente teria um mandato 
de quatro anos e seria escolhido por eleições com voto livre e direto. A 
única exceção deveria ser o primeiro pleito, a ser realizado de forma indi-
reta pelos próprios constituintes. Getúlio Vargas foi escolhido para ocupar o 
cargo, dando fim ao Governo Provisório ao tomar posse de forma legal, 
em 1934, amparado por uma Constituição.   A jornalista Antonieta 

de Barros foi a primeira 
mulher e a primeira negra 
a ser eleita deputada 
estadual no Brasil. Ela 
legislou entra 1935 e 
1937 no estado de Santa 
Catarina. Foto de 1934.

  Pessoas ligadas a sindicatos, servidores 
públicos, profissionais liberais e estudantes 
protestam contra as propostas de reformas 
nos direitos trabalhistas garantidos pela CLT, 
em Recife, Pernambuco. Foto de 2017.
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passado presente

 A legislação trabalhista

Uma das principais ações do primeiro governo Vargas foi o estabelecimento de uma legislação 
trabalhista, ou seja, de um conjunto de leis destinadas a regulamentar as relações de trabalho 
entre patrões e empregados.

Com a nova legislação, diversos direitos foram assegurados aos trabalhadores: jornada de 
trabalho de oito horas diárias, férias, instituição da Justiça do Trabalho, salário mínimo, aposenta-
doria, entre outros benefícios. Esses direitos integraram a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), 
criada em 1943. 

Entretanto, ao lado desses direitos, o governo de Getúlio estabeleceu uma série de formas 
de controle sobre os trabalhadores, especialmente sobre sua organização sindical. Os direitos 
assegurados pela legislação trabalhista de Vargas se restringiram ainda aos trabalhadores urbanos. 
Somente a partir da década de 1960 é que os trabalhadores rurais começaram a ter acesso a eles.

Atualmente, a CLT é alvo de acalorados debates no cenário político nacional. De um lado, há 
aqueles que defendem que os direitos assegurados em 1943 não são mais compatíveis com a dinâ-
mica do mercado de trabalho atual e, por isso, devem ser revistos. De outro, há os que entendem 

a CLT como uma conquista dos trabalha-
dores e que, por garantirem condições 
mínimas de trabalho, os direitos previstos 
devem ser ampliados.

VEETMANO PREM/FOTOARENA
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 Mudanças políticas
Ao chegar ao poder, Getúlio era apoiado por algumas oligarquias regionais, pelos tenentes 

que haviam participado das revoltas em anos anteriores, por setores das classes médias e por 
muitos trabalhadores urbanos. Amparado pela força desses grupos, Vargas inaugurou um período 
de exceção, centralizando o poder em suas mãos. Para isso, dissolveu todas as esferas do poder 
Legislativo (Congresso Nacional, Assembleias Legislativas estaduais e Câmaras municipais), destituiu 
os governadores dos estados, indicando para os cargos vagos interventores de sua confiança, e 
anulou a Constituição de 1891.

Muitos paulistas, que haviam perdido o poder com a Revolução de 1930, ficaram desconten-
tes com a nomeação de um interventor que não era civil nem paulista para governar São Paulo. 
Eles também reivindicavam uma nova Constituição para o Brasil.

A tensão no estado cresceu e, no dia 9 de julho de 1932, parte da população paulista se 
revoltou contra o governo, dando início a uma guerra civil que ficou conhecida como Revolução 
Constitucionalista ou Revolução de 1932. Isoladas, as tropas de São Paulo acabaram derrotadas 
pelas forças nacionais após três meses de intensos confrontos em diversas regiões do estado.

Em maio de 1933, aconteceram as eleições para a escolha dos parlamentares encarregados 
de elaborar a nova Constituição brasileira. Essa foi a primeira eleição no Brasil na qual as mulheres 
puderam participar tanto como eleitoras quanto candidatas, assegurando, assim, uma antiga 
reivindicação feminista. Entre os 214 deputados constituintes eleitos, havia uma mulher, a médica 
paulista Carlota Pereira de Queiroz.

ARQUIVO/AGE/AE

passado presente

  Soldados e enfermeiras hasteiam a bandeira do Estado de 
São Paulo durante a Revolução Constitucionalista. Há fontes 
que indicam que cerca de 200 mil pessoas se voluntariaram 
durante a revolução nas mais diversas áreas de atuação. 
Entre os combatentes o número chegou a 60 mil.

118

D2-2056-HIST-F2_V9-U03-C05-112-135-LA-G20.indd   118 11/21/18   10:01 AM

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Verifique o que os alunos 
sabem sobre direitos trabalhis-
tas. Peça a eles que apresen-
tem exemplos desses direitos 
e falem sobre sua importância 
no cotidiano de todos. 
• Motive a reflexão sobre os 
direitos trabalhistas na reali-
dade do aluno, questione, por 
exemplo, se a mãe ou o pai 
trabalham com carteira assi-
nada, se a mãe já usufruiu de 
licença maternidade, se rece-
beram 13o salário etc. 
• Pode ser que os alunos sai-
bam de situações em que esses 
direitos não foram cumpridos.
• Aproveite para dizer a eles 
que a Constituição garante a 
aplicação dessas leis trabalhistas. 
• A figura política de Getúlio 
Vargas sobrevive no imaginá-
rio social vinculada aos direi-
tos trabalhistas e a interven-
ção em favor dos pobres, sen-
do por vezes chamado de “pai 
dos pobres”. 

Passado presente
• Apresente a importância 
das leis trabalhistas instituídas 
no governo Vargas, mas não 
deixe de associá-las a uma luta 
histórica do movimento ope-
rário brasileiro desde o final 
do século XIX. Discuta com os 
alunos as medidas autoritárias 
e de controle dos trabalhado-
res exercidas por Vargas.

do tratado em outros países 
e recebendo atenção dos po-
deres públicos. 

[...] Nunca é demais lem-
brar que as democracias só 
existem como tal apenas 
quando reconhecem que 
os trabalhadores organiza-
dos são agentes políticos, 
legítimos e imprescindíveis. 

E que essa organização vai 
além do sindicato, e se es-
tende pelos partidos e pe-
las representações no Con-
gresso através de eleições 
livres. Vargas reconheceu 
os trabalhadores através 
dos sindicatos, mas não as 
liberdades políticas. E sem 
liberdades políticas, os di-

reitos trabalhistas – bem 
como qualquer outro direito 
– nunca estarão completos. 

D’ARAUJO, Maria Celina.  Estado, clas-
se trabalhadora e políticas sociais. In: 

FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia 
de Almeida Neves (Orgs.). O Brasil 
republicano: o tempo do nacional 

estadismo. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2013. p. 236-237.
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 A ditadura do Estado Novo
O clima de tensão gerado pela Intentona Comunista 

permaneceu até 1937, quando teve início a disputa para as 
eleições presidenciais previstas para o ano seguinte. 

Vargas, desejoso de permanecer no poder, teve a 
oportunidade de dar um golpe de Estado quando o alto-
-comando do Exército afirmou ter descoberto um plano 
de conspiração comunista contra seu governo. O suposto 
plano, chamado de Plano Cohen, era totalmente falso. 
Elaborado por um oficial integralista, serviu de pretexto 
para que Getúlio Vargas ordenasse o fechamento do 
Congresso, o cancelamento das eleições e a instauração 
de um regime ditatorial com base no argumento de que 
o país corria o risco de um golpe comunista.

Iniciava-se uma nova fase do governo de Vargas, o 
Estado Novo (1937-1945). Nesse período, o governo extin-
guiu todos os partidos políticos, inclusive a Ação Integralista 
Brasileira. Em represália, os participantes do grupo tenta-
ram, em 1938, tomar o poder por meio de um golpe que 
fracassou. Muitos integralistas foram presos e exilados. A 
AIB foi extinta, seguindo o mesmo caminho percorrido pela 
Aliança Nacional Libertadora três anos antes.

O Estado Novo foi marcado pelo controle dos meios de comunicação, por forte repressão aos 
opositores do governo e pela participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Antes de entrar no 
conflito, o governo Vargas teve 
certa aproximação ideológica com 
os governos totalitários de direita 
(Itália e Alemanha), mas pressio-
nado pelos Estados Unidos, o 
Brasil acabou entrando na guerra 
ao lado dos Aliados.

  Charge de Belmonte publicada em 
1936, que apresenta Getúlio Vargas 
com seus instrumentos de controle 
e poder. Abaixo há uma citação 
atribuída a Maquiavel: “Deve um 
governante ser amado ou temido?”.

  Capa do jornal Folha da Manhã 
(atualmente Folha de S.Paulo) 
noticiando a instauração do 
Estado Novo, em edição de 11 de 
novembro de 1937.
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 Disputas ideológicas
O período constitucional do governo de Getúlio Vargas foi marcado por uma grande polariza-

ção política e ideológica. Nessa época, ganharam destaque dois movimentos políticos antagônicos: 
a Ação Integralista Brasileira (AIB), uma organização de extrema-direita, e a Aliança Nacional 
Libertadora (ANL), de esquerda.

A AIB foi fundada em 1932 por pessoas que simpatiza-
vam com a ditadura fascista de Benito Mussolini, na Itália. 
Liderado pelo jornalista e político Plínio Salgado (1895-
1975), o movimento integralista tinha como lema “Deus, 
Pátria e Família”. Para os integralistas, a economia deveria 
ser dirigida pelo Estado, e este, por seu turno, deveria ser 
controlado por um partido único, eliminando-se a democra-
cia representativa.

Já a ANL surgiu em 1935 sob a liderança do comu-
nista Luís Carlos Prestes. Seus participantes faziam parte de 
uma série de tendências de esquerda: socialistas, liberais, 
anti-integralistas, estudantes e ex-tenentistas compunham o 
grupo. Assim como os integralistas, também eram naciona-
listas, porém adotavam um discurso anti-imperialista. Seus 
filiados, que, segundo estimativas, chegaram a algo entre 70 
mil e 100 mil, defendiam que o governo deveria suspender 
o pagamento da dívida externa, nacionalizar as empresas 
estrangeiras e fazer uma reforma agrária.

A ANL foi declarada ilegal por Getúlio Vargas apenas quatro meses depois de sua fun-
dação. Desde então, o grupo passou a atuar na ilegalidade, junto ao PCB (Partido Comunista 
Brasileiro). Em 1935, a ANL liderou insurreições militares em Natal, Recife e no Rio de Janeiro, 
com o intuito de tomar o poder 
e implantar o comunismo no 
Brasil. Os levantes, conhecidos 
como Intentona Comunista, 
fracassaram, desencadeando 
uma forte repressão aos mili-
tantes de esquerda no Brasil.

  Agente do governo 
remove faixa da Aliança 
Nacional Libertadora na 
sede do Rio de Janeiro, 
interditada pela polícia 
em 1935.

ACERVO ICONOGRAPHIA
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  Capa da revista Anauê! de 1935. Na 
imagem podemos ver a letra grega 
∑ (sigma) o símbolo do integralismo 
sendo fixado sobre o mapa do Brasil.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1 e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 5, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 2 
e 3

HABILIDADES
• EF09HI02
• EF09HI06
• EF09HI09

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Evidencie aos alunos que 
a diversidade de ideologias é 
representada principalmente 
por dois polos: um deles re-
lacionado ao posicionamento 
político identificado como de 
direita e outro, cujo posicio-
namento político se identifica 
com as ideias de esquerda. 
• Vale destacar aos alunos a 
perseguição de Vargas a seus 
opositores da esquerda e o 
apoio que o mesmo recebeu 
do grupo da extrema direita, 
especialmente por simpatiza-
rem com os princípios autori-
tários de Vargas no início de 
seu governo.

TEXTO DE APOIO

Para o professor

Partidos, programas e o 
debate sobre esquerda e 
direita no Brasil

O uso das categorias es-
querda e direita para indicar 
preferências políticas re-
monta à Revolução France-

sa, na reunião dos Estados 
Gerais, no fi nal do século 
XVIII. Delegados identifi ca-
dos com igualitarismo e re-
forma social sentavam-se à 
esquerda do rei; delegados 
identifi cados com aristo-
cracia e conservadorismo, à 
direita. [...] Com a expansão 
do movimento operário e a 

difusão da perspectiva mar-
xista o conteúdo da posição 
de esquerda passa a incor-
porar a defesa dos interesses 
da classe proletária. Com os 
debates da social-democra-
cia no fi nal do século XIX e 
a revolução russa de 1917, a 
defesa do capitalismo deslo-
ca a burguesia para a direita. 

120

D2-HIS-F2-2056-V9-U03-MP-G20.indd   120 11/22/18   6:55 PM



 A ditadura do Estado Novo
O clima de tensão gerado pela Intentona Comunista 

permaneceu até 1937, quando teve início a disputa para as 
eleições presidenciais previstas para o ano seguinte. 

Vargas, desejoso de permanecer no poder, teve a 
oportunidade de dar um golpe de Estado quando o alto-
-comando do Exército afirmou ter descoberto um plano 
de conspiração comunista contra seu governo. O suposto 
plano, chamado de Plano Cohen, era totalmente falso. 
Elaborado por um oficial integralista, serviu de pretexto 
para que Getúlio Vargas ordenasse o fechamento do 
Congresso, o cancelamento das eleições e a instauração 
de um regime ditatorial com base no argumento de que 
o país corria o risco de um golpe comunista.

Iniciava-se uma nova fase do governo de Vargas, o 
Estado Novo (1937-1945). Nesse período, o governo extin-
guiu todos os partidos políticos, inclusive a Ação Integralista 
Brasileira. Em represália, os participantes do grupo tenta-
ram, em 1938, tomar o poder por meio de um golpe que 
fracassou. Muitos integralistas foram presos e exilados. A 
AIB foi extinta, seguindo o mesmo caminho percorrido pela 
Aliança Nacional Libertadora três anos antes.

O Estado Novo foi marcado pelo controle dos meios de comunicação, por forte repressão aos 
opositores do governo e pela participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Antes de entrar no 
conflito, o governo Vargas teve 
certa aproximação ideológica com 
os governos totalitários de direita 
(Itália e Alemanha), mas pressio-
nado pelos Estados Unidos, o 
Brasil acabou entrando na guerra 
ao lado dos Aliados.

  Charge de Belmonte publicada em 
1936, que apresenta Getúlio Vargas 
com seus instrumentos de controle 
e poder. Abaixo há uma citação 
atribuída a Maquiavel: “Deve um 
governante ser amado ou temido?”.

  Capa do jornal Folha da Manhã 
(atualmente Folha de S.Paulo) 
noticiando a instauração do 
Estado Novo, em edição de 11 de 
novembro de 1937.
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 Disputas ideológicas
O período constitucional do governo de Getúlio Vargas foi marcado por uma grande polariza-
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a Ação Integralista Brasileira (AIB), uma organização de extrema-direita, e a Aliança Nacional 
Libertadora (ANL), de esquerda.

A AIB foi fundada em 1932 por pessoas que simpatiza-
vam com a ditadura fascista de Benito Mussolini, na Itália. 
Liderado pelo jornalista e político Plínio Salgado (1895-
1975), o movimento integralista tinha como lema “Deus, 
Pátria e Família”. Para os integralistas, a economia deveria 
ser dirigida pelo Estado, e este, por seu turno, deveria ser 
controlado por um partido único, eliminando-se a democra-
cia representativa.

Já a ANL surgiu em 1935 sob a liderança do comu-
nista Luís Carlos Prestes. Seus participantes faziam parte de 
uma série de tendências de esquerda: socialistas, liberais, 
anti-integralistas, estudantes e ex-tenentistas compunham o 
grupo. Assim como os integralistas, também eram naciona-
listas, porém adotavam um discurso anti-imperialista. Seus 
filiados, que, segundo estimativas, chegaram a algo entre 70 
mil e 100 mil, defendiam que o governo deveria suspender 
o pagamento da dívida externa, nacionalizar as empresas 
estrangeiras e fazer uma reforma agrária.

A ANL foi declarada ilegal por Getúlio Vargas apenas quatro meses depois de sua fun-
dação. Desde então, o grupo passou a atuar na ilegalidade, junto ao PCB (Partido Comunista 
Brasileiro). Em 1935, a ANL liderou insurreições militares em Natal, Recife e no Rio de Janeiro, 
com o intuito de tomar o poder 
e implantar o comunismo no 
Brasil. Os levantes, conhecidos 
como Intentona Comunista, 
fracassaram, desencadeando 
uma forte repressão aos mili-
tantes de esquerda no Brasil.

  Agente do governo 
remove faixa da Aliança 
Nacional Libertadora na 
sede do Rio de Janeiro, 
interditada pela polícia 
em 1935.
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  Capa da revista Anauê! de 1935. Na 
imagem podemos ver a letra grega 
∑ (sigma) o símbolo do integralismo 
sendo fixado sobre o mapa do Brasil.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Registre na lousa um esque-
ma para explicar o início do Es-
tado Novo em 1937 e os sig-
nificados do regime ditatorial 
adotado. 
• Ressalte que a justificativa 
utilizada por Vargas para o gol-
pe estava baseada em um ele-
mento falso, ou seja, a ameaça 
de um golpe comunista. 
• Evidencie o início de um regi-
me ditatorial marcado pelo fe-
chamento do Congresso, per-
seguição política, censura, con-
trole da propaganda etc. As-
socie a ascensão de Vargas no 
Brasil ao totalitarismo de Hitler 
na Alemanha e Mussolini na Itá-
lia, percebendo em Vargas a in-
fluência dessas ideologias.
• Explore as imagens apresen-
tadas nesta página para apro-
fundar a compreensão dos alu-
nos sobre o tema. 

A emergência do keynesia-
nismo, a partir da década 
de 1930, por sua vez, e dos 
estados de bem-estar social 
com suas políticas redistri-
butivas, reforçaram a opo-
sição entre a liberdade de 
mercado e o Estado inter-
ventor, deslocando também 
o liberalismo para a direita. 

Esse rápido histórico preten-
deu mostrar que o conteúdo 
das categorias de esquerda 
e direita mudou considera-
velmente ao longo do tem-
po. Entretanto, o signifi ca-
do que vincula a defesa da 
igualdade social, herdeira de 
princípios socialistas, com a 
esquerda, e a defesa do livre 

mercado capitalista com a 
direita parece ter sobrevivi-
do aos rearranjos mundiais 
do fi nal do século XX.

TAROUCO, Gabriela da Silva; MA-
DEIRA, Rafael Machado. Partidos, 

programas e o debate sobre esquerda 
e direita no Brasil. Revista de So-
ciologia e Política. v. 21, n.. 45, p. 

149-165, mar. 2013. 
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 A Marcha para o Oeste e a questão indígena
O governo de Getúlio Vargas também incentivou a ocu-

pação do interior do Brasil. Para isso, lançou uma campanha 
conhecida como Marcha para o Oeste. 

Além da interiorização, a Marcha para o Oeste tinha como 
objetivo a criação de um grande número de pequenas pro-
priedades rurais que pudessem produzir alimentos e abastecer 
as indústrias de matérias-primas. Havia ainda o interesse de 
transformar o Centro-Oeste em uma região consumidora de 
mercadorias industriais produzidas no Brasil. 

Esse processo de ocupação do interior do Brasil teve como 
resultado diversos conflitos entre os novos moradores e os povos 
indígenas que viviam na região. As relações violentas, assim como 
a falta de imunidade para as doenças trazidas pelos migrantes, 
resultaram na morte de muitos indígenas. Os sobreviventes 
foram confinados em reservas.

Por outro lado, contatos importantes com os indígenas foram estabelecidos nesse contexto. 
Parte das iniciativas que fizeram parte da Marcha para o Oeste, a expedição Roncador-Xingu 
foi organizada pelo governo para desbravar regiões ainda desconhecidas do Brasil Central e da 
Amazônia. Ao atravessar o Rio das Mortes, em 1945, os sertanistas irmãos Orlando, Claudio e 
Leonardo Villas Bôas, à frente da expedição, descobriram que aquelas “áreas em branco” no mapa 
eram território dos xavantes. A partir de então, a aproximação foi crescente. 

Em 1949, a expedição atingiu o Alto Xingu e encontrou as dezessete tribos da região. Os 
Villas Bôas propuseram, então, uma mudança nos objetivos do projeto: em vez de instalar núcleos 
de povoamento para os 
brancos, deveriam preservar 
a integridade dos territórios 
indígenas. Começava nascer 
ali o Parque Nacional do 
Xingu, importante área de 
preservação instituída em 
1961, em uma área de 26 mil 
quilômetros quadrados.

  Cláudio e Orlando Villas Bôas 
no posto avançado de Serra 
do Cachimbo da Expedição 
Roncador-Xingu, no Rio das 
Mortes, em 1951.

  Cartaz do programa Marcha 
para o Oeste, do governo 
Getúlio Vargas.
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 Industrialização e urbanização
No início do século XX, o Brasil contava com apenas 3 120 estabelecimentos industriais, a 

maior parte concentrada no Rio de Janeiro. Com os lucros obtidos com a venda do café, alguns 
cafeicultores puderam diversificar seus negócios e passaram a investir também na construção de 
indústrias, começando a expandir o parque industrial brasileiro. 

Em 1920, São Paulo superou o Rio de Janeiro e tornou-se o principal centro industrial do país. 
Ainda assim, o Brasil não contava com indústrias de base, como siderúrgicas ou metalúrgicas, 
capazes de produzir aço, ferro e outras matérias-primas para expansão e diversificação do parque 
industrial brasileiro. Havia basicamente indústrias produtoras de bens de consumo não duráveis, 
como chapéus, calçados, roupas etc.

Com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, essa situação começou a se transformar. O 
governo de Vargas passou a estimular a industrialização e a interferir na produção industrial, até 
então relegada à iniciativa privada.

Durante o Estado Novo, o governo iniciou a construção da Companhia Siderúrgica Nacional 
(CSN), da Companhia Vale do Rio Doce (atual Vale), voltada à mineração, da Fábrica Nacional 
de Motores e da Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Quando 
voltou ao poder, na década de 1950, Vargas continuou com sua política 
nacional desenvolvimentista, criando a Petrobras, estatal responsável 
pela extração de petróleo. Tais investimentos foram fundamentais para 
que o Brasil deixasse de ser uma nação agrária e rural e se transformasse 
em um país industrializado e urbano.

A expansão industrial incentivou muitas pessoas a deixar o campo 
e migrar para as grandes cidades em busca de emprego, pois era ali 
que estavam instaladas as fábricas. São Paulo, centro urbano que mais 
cresceu, recebeu um grande número de migrantes, vindos principal-
mente do Nordeste e de Minas Gerais.

Siderúrgica: indústria 
que produz aço e ferro 
para serem utilizados 
em outras indústrias, 
como a de máquinas. 
Assim como a indústria 
metalúrgica, que produz 
alumínio, cobre, ferro 
e outros metais, é 
chamada de “indústria 
de base” porque seu 
produto final serve de 
matéria-prima para 
outras indústrias.

  Construção da 
Companhia 
Siderúrgica 
Nacional (CSN). 
Foto de 1941.

ACERVO ICONOGRAPHIA
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1 e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 3, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 2, 
3 e 5

HABILIDADES
• EF09HI02
• EF09HI05
• EF09HI06
• EF09HI07
• EF09HI09
• EF09HI17
• EF09HI18

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Leia o texto com os alunos 
e verifique se eles compreen-
deram que o governo Vargas 
foi o responsável pela condu-
ção do processo de transfor-
mação do país, que passou 
de uma economia tipicamen-
te rural para outra: urbana, in-
dustrial e orientada pela ideia 
de modernização.
•  Destaque as características 
das indústrias brasileiras antes 
e depois do governo Vargas e 
a opção pelo desenvolvimento 
da chamada indústria de base. 

• Após a exibição peça aos 
alunos que façam uma sinop-
se que serviria para orientar 
outros espectadores acerca da 
temática apresentada no do-
cumentário. 
• Leia para os alunos a histó-
ria que levou o diretor a pro-
duzir este filme:

Em 1998, o historiador 
Sydney Aguilar ensina-
va sobre nazismo alemão 
para uma turma de ensino 
médio quando uma aluna 
mencionou que havia cen-
tenas de tijolos na fazenda 
de sua família estampados 
com a suástica, o símbolo 
nazista. [...] Sidney mostrou 

que empresários ligados 
ao pensamento eugenista 
(integralistas e nazistas) 
removeram 50 meninos ór-
fãos do Rio de Janeiro para 
Campina do Monte Alegre/
SP para dez anos de escra-
vidão e isolamento na Fa-
zenda Santa Albertina, de 
Osvaldo Rocha Miranda. 

MAIS ATIVIDADES

Assistir ao filme Menino 23: 
infâncias perdidas no Brasil
• Para complementar o con-
teúdo sobre a Ação Integralista 
Brasileira e sua admiração pe-
lo nazismo, convide os alunos 
a assistir a esse documentário, 
de Belisario Franca. 
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 A Marcha para o Oeste e a questão indígena
O governo de Getúlio Vargas também incentivou a ocu-

pação do interior do Brasil. Para isso, lançou uma campanha 
conhecida como Marcha para o Oeste. 

Além da interiorização, a Marcha para o Oeste tinha como 
objetivo a criação de um grande número de pequenas pro-
priedades rurais que pudessem produzir alimentos e abastecer 
as indústrias de matérias-primas. Havia ainda o interesse de 
transformar o Centro-Oeste em uma região consumidora de 
mercadorias industriais produzidas no Brasil. 

Esse processo de ocupação do interior do Brasil teve como 
resultado diversos conflitos entre os novos moradores e os povos 
indígenas que viviam na região. As relações violentas, assim como 
a falta de imunidade para as doenças trazidas pelos migrantes, 
resultaram na morte de muitos indígenas. Os sobreviventes 
foram confinados em reservas.

Por outro lado, contatos importantes com os indígenas foram estabelecidos nesse contexto. 
Parte das iniciativas que fizeram parte da Marcha para o Oeste, a expedição Roncador-Xingu 
foi organizada pelo governo para desbravar regiões ainda desconhecidas do Brasil Central e da 
Amazônia. Ao atravessar o Rio das Mortes, em 1945, os sertanistas irmãos Orlando, Claudio e 
Leonardo Villas Bôas, à frente da expedição, descobriram que aquelas “áreas em branco” no mapa 
eram território dos xavantes. A partir de então, a aproximação foi crescente. 

Em 1949, a expedição atingiu o Alto Xingu e encontrou as dezessete tribos da região. Os 
Villas Bôas propuseram, então, uma mudança nos objetivos do projeto: em vez de instalar núcleos 
de povoamento para os 
brancos, deveriam preservar 
a integridade dos territórios 
indígenas. Começava nascer 
ali o Parque Nacional do 
Xingu, importante área de 
preservação instituída em 
1961, em uma área de 26 mil 
quilômetros quadrados.

  Cláudio e Orlando Villas Bôas 
no posto avançado de Serra 
do Cachimbo da Expedição 
Roncador-Xingu, no Rio das 
Mortes, em 1951.

  Cartaz do programa Marcha 
para o Oeste, do governo 
Getúlio Vargas.
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No início do século XX, o Brasil contava com apenas 3 120 estabelecimentos industriais, a 

maior parte concentrada no Rio de Janeiro. Com os lucros obtidos com a venda do café, alguns 
cafeicultores puderam diversificar seus negócios e passaram a investir também na construção de 
indústrias, começando a expandir o parque industrial brasileiro. 

Em 1920, São Paulo superou o Rio de Janeiro e tornou-se o principal centro industrial do país. 
Ainda assim, o Brasil não contava com indústrias de base, como siderúrgicas ou metalúrgicas, 
capazes de produzir aço, ferro e outras matérias-primas para expansão e diversificação do parque 
industrial brasileiro. Havia basicamente indústrias produtoras de bens de consumo não duráveis, 
como chapéus, calçados, roupas etc.

Com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, essa situação começou a se transformar. O 
governo de Vargas passou a estimular a industrialização e a interferir na produção industrial, até 
então relegada à iniciativa privada.

Durante o Estado Novo, o governo iniciou a construção da Companhia Siderúrgica Nacional 
(CSN), da Companhia Vale do Rio Doce (atual Vale), voltada à mineração, da Fábrica Nacional 
de Motores e da Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Quando 
voltou ao poder, na década de 1950, Vargas continuou com sua política 
nacional desenvolvimentista, criando a Petrobras, estatal responsável 
pela extração de petróleo. Tais investimentos foram fundamentais para 
que o Brasil deixasse de ser uma nação agrária e rural e se transformasse 
em um país industrializado e urbano.

A expansão industrial incentivou muitas pessoas a deixar o campo 
e migrar para as grandes cidades em busca de emprego, pois era ali 
que estavam instaladas as fábricas. São Paulo, centro urbano que mais 
cresceu, recebeu um grande número de migrantes, vindos principal-
mente do Nordeste e de Minas Gerais.

Siderúrgica: indústria 
que produz aço e ferro 
para serem utilizados 
em outras indústrias, 
como a de máquinas. 
Assim como a indústria 
metalúrgica, que produz 
alumínio, cobre, ferro 
e outros metais, é 
chamada de “indústria 
de base” porque seu 
produto final serve de 
matéria-prima para 
outras indústrias.

  Construção da 
Companhia 
Siderúrgica 
Nacional (CSN). 
Foto de 1941.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Discuta com os alunos a 
Marcha para o Oeste propos-
ta por Vargas e a relação entre 
o seu objetivo de ocupação de 
regiões do Centro-Oeste com 
a ideia de industrialização e 
modernização. 
• Questione os alunos sobre os 
impactos desta marcha na vida 
dos indígenas da região e sobre 
o papel dos irmãos Villas Bôas 
na proteção dos indígenas. 

[...] Aloísio Silva, um dos so-
breviventes, lembra a terrí-
vel experiência que escra-
vizou os meninos ao ponto 
de privá-los do uso de seus 
nomes, transformando-o 
no “23”. [...] A investigação 
culmina com a descoberta 
de Argemiro, outro sobre-

vivente do projeto nazista 
da Cruzeiro do Sul. Sua tra-
jetória reforça ainda mais 
como os conceitos de “su-
premacia branca” e as ten-
tativas de “branqueamento 
da população” marcaram 
nossa sociedade deixando 
sequelas devastadoras até 

os dias de hoje. Sendo o 
racismo e – mais ainda – a 
negação do mesmo, as mais 
permanentes. 

Menino 23: infâncias perdidas no 
Brasil. Disponível em: <http://www.

menino23.com.br/menino-23/>. Aces-
so em: 15 out. 2018.
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  As ações do Departamento de Imprensa  
e Propaganda (DIP)
O governo de Getúlio Vargas 

não demorou a perceber a impor-
tância dos meios de comunicação 
de massa (do rádio, sobretudo) e 
passou a utilizá-los de forma cada 
vez mais intensa e planejada. 

Em 1939, já durante o Estado 
Novo (1937-1945), foi criado o 
Departamento de Imprensa e 
Propaganda (DIP). Como o próprio 
nome dá a entender, o órgão era 
encarregado de elaborar a propa-
ganda oficial do Estado Novo por 
meio de jornais, livros, filmes, carta-
zes, cartilhas, revistas e programas 
de rádio. Nesses materiais, cons-
truía-se uma imagem de Getúlio 
Vargas como “pai dos pobres”, ou 
seja, um presidente preocupado 
em atender as necessidades das 
camadas mais baixas da sociedade 
brasileira. Ao mesmo tempo, o DIP 
censurava todo tipo de material 
que contivesse ideias contrárias ao 
governo, perseguindo intelectuais, 
escritores e artistas em geral.

O DIP se aproveitou do gosto da população pelo cinema, estabele-
cendo a exibição obrigatória de cines-jornais favoráveis ao governo em 
todos os cinemas do Brasil. Nesse período, a utilização da propaganda 
a serviço do regime e de sua ideologia foi comum a outros governos 
autoritários, como os da Itália fascista e da Alemanha nazista.

Durante o período de atuação do DIP, as letras de música que exal-
tavam a malandragem passaram a ser consideradas não educativas para 
a população. Por isso eram censuradas e seus versos eram modificados 
para que defendessem a ideia do trabalhismo. As escolas de samba 
também foram obrigadas a apresentar sambas-enredo com temáticas 
históricas e patrióticas.

AC
ER

VO
 IC

ON
OG

RA
PH

IA

  Cartaz convocando os trabalhadores para as comemorações de 
1o de maio, Dia do Trabalhador, que apresenta Getúlio Vargas 
como o grande homenageado do dia. Essa era uma forma de 
reforçar positivamente a imagem do presidente.

Trabalhismo: 
ideologia política de 
valorização do trabalho 
e do trabalhador. No 
caso do trabalhismo 
varguista, característica 
central do Estado Novo, 
a associação entre os 
trabalhadores e o líder 
da nação era feita 
cuidadosamente pelo 
Ministério do Trabalho.
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p ar a s aber mais
Arte e a imprensa negra no Estado Novo

Junto ao florescimento de diversas manifestações 
culturais na sociedade brasileira, representantes da elite 
negra fundaram a Frente Negra Brasileira (FNB) em 1931. 
Da cidade de São Paulo, a FNB se espalhou pelo país. Suas 
ações voltavam-se, sobretudo para busca da superação 
de desigualdades raciais e do combate à discriminação 
étnica presentes na sociedade brasileira. As áreas de 
atuação da FNB eram amplas, incluindo teatro, música, 
esportes e artes, e a entidade as divulgava pelo jornal A 
Voz da Raça, com tiragens de até 5.000 exemplares.

Anos depois, em 1944, o Teatro Experimental 
do Negro (TEN) nasceu com a proposta de resgatar 
e afirmar os valores humanos e culturais de afrodes-
cendentes no Brasil. Dirigido pelo ator e ativista social 
Abdias do Nascimento (1914-2011), o grupo exerceu 
forte pressão na luta pela igualdade dos afrodes-
cendentes. Suas ideias eram divulgadas pelo jornal 
O Quilombo e por meio das peças que apresentavam. 

Até 1968, ano em que foi extinto pela ditadura, 
o TEN manteve intensa atividade no cenário cultural e 
político, angariando apoio entre intelectuais brasileiros.

  Abdias do Nascimento e 
Lea Garcia em cena da peça 
Sortilégio, de autoria do próprio 
Abdias, na cidade do Rio de 
Janeiro, em 1957.

 O papel dos meios de comunicação
Geralmente, são entendidas como modernas as sociedades com certo grau de industrialização 

e nas quais a vida na cidade predomina sobre a vida no campo. São características da modernidade 
urbana também a oferta de uma grande variedade de serviços (bancos, lojas, escolas, cinemas, 
transportes coletivos, restaurantes, teatros, hospitais e outros). 

No Brasil, como vimos, o processo de moderniza-
ção começou a tomar impulso a partir de 1930. Um dos 
fatores que impulsionaram esse processo foi a expan-
são dos meios de comunicação de massa. Naquele 
momento, o principal veículo de comunicação era o 
rádio, inventado em 1895 e em operação no Brasil desde 
1923. Na década de 1930, o rádio começou a chegar às 
regiões mais remotas do país e a cair no gosto popular.

  Entre os anos 1930 e 1960, as principais emissoras de rádio 
estavam no Rio de Janeiro. Eram famosos seus programas de 
auditório, transmitidos ao vivo e com a presença de artistas no 
palco. Era muito comum ouvir rádio em família, assim como 
essa família da foto, em 1942, na cidade do Rio de Janeiro.

ACERVO ICONOGRAPHIA

ACERVO ICONOGRAPHIA
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1 e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 2 
e 3

HABILIDADES
• EF09HI02
• EF09HI03
• EF09HI04
• EF09HI05
• EF09HI06
• EF09HI09

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Quais meios de comunica-
ção sua família mais utiliza? 
Apresente esta questão aos 
alunos comparando o passado 
e o presente. Valorize as res-
postas dos alunos e, com base 
nelas, aponte permanências e 
rupturas relativas aos usos dos 
meios de comunicação ao lon-
go do tempo. 
• Observe com eles que, ape-
sar dos avanços das tecnolo-
gias e a internet que mudaram 
as formas de comunicação da 
sociedade atual, o rádio ainda 
permanece como um elemen-
to importante de comunica-
ção e entretenimento. 
• Questione os alunos sobre 
o poder dos meios de comu-
nicação de massa em sua for-
mação. Questione-os sobre os 
usos políticos dos meios de 
comunicação voltados para a 
formação de uma cultura de 
massa que perpetuem visões 
de governantes como foi o ca-
so de Vargas, especialmente 
durante o Estado Novo. 
• Relacione passado e pre-
sente, e questione os alunos 
sobre o papel dos meios de 
comunicação atualmente na 
formação de opiniões. 
• Valorize as respostas dos 
alunos e, com base nelas, tra-
balhe questões como a in-
fluência da televisão na for-
mação de uma cultura massi-
ficante.
• Esclareça também que as 
emissoras de TV atendem aos 
interesses dos patrocinado-

res, ou seja, de grandes em-
presas que não têm outro ob-
jetivo a não ser fazer o espec-
tador consumir determinado 
produto.
•  Alerte também sobre a im-
portância da educação escolar 
para que as pessoas consigam 
distinguir entre uma notícia ou 

artigo bem fundamentados e 
ideias que só disseminam pre-
conceitos e opiniões que são 
fruto de dificuldade de inter-
pretação de texto.
• Esclareça também que a 
utilização da internet, de re-
des sociais e de aplicativos de 
mensagens não prescinde de 

educação escolar e leitura pa-
ra que as pessoas consigam, 
entre outras coisas, identifi-
car as chamadas fake news, 
que podem influenciar negati-
vamente na formação de opi-
nião política de parcela signifi-
cativa da sociedade.
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  As ações do Departamento de Imprensa  
e Propaganda (DIP)
O governo de Getúlio Vargas 

não demorou a perceber a impor-
tância dos meios de comunicação 
de massa (do rádio, sobretudo) e 
passou a utilizá-los de forma cada 
vez mais intensa e planejada. 

Em 1939, já durante o Estado 
Novo (1937-1945), foi criado o 
Departamento de Imprensa e 
Propaganda (DIP). Como o próprio 
nome dá a entender, o órgão era 
encarregado de elaborar a propa-
ganda oficial do Estado Novo por 
meio de jornais, livros, filmes, carta-
zes, cartilhas, revistas e programas 
de rádio. Nesses materiais, cons-
truía-se uma imagem de Getúlio 
Vargas como “pai dos pobres”, ou 
seja, um presidente preocupado 
em atender as necessidades das 
camadas mais baixas da sociedade 
brasileira. Ao mesmo tempo, o DIP 
censurava todo tipo de material 
que contivesse ideias contrárias ao 
governo, perseguindo intelectuais, 
escritores e artistas em geral.

O DIP se aproveitou do gosto da população pelo cinema, estabele-
cendo a exibição obrigatória de cines-jornais favoráveis ao governo em 
todos os cinemas do Brasil. Nesse período, a utilização da propaganda 
a serviço do regime e de sua ideologia foi comum a outros governos 
autoritários, como os da Itália fascista e da Alemanha nazista.

Durante o período de atuação do DIP, as letras de música que exal-
tavam a malandragem passaram a ser consideradas não educativas para 
a população. Por isso eram censuradas e seus versos eram modificados 
para que defendessem a ideia do trabalhismo. As escolas de samba 
também foram obrigadas a apresentar sambas-enredo com temáticas 
históricas e patrióticas.
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  Cartaz convocando os trabalhadores para as comemorações de 
1o de maio, Dia do Trabalhador, que apresenta Getúlio Vargas 
como o grande homenageado do dia. Essa era uma forma de 
reforçar positivamente a imagem do presidente.

Trabalhismo: 
ideologia política de 
valorização do trabalho 
e do trabalhador. No 
caso do trabalhismo 
varguista, característica 
central do Estado Novo, 
a associação entre os 
trabalhadores e o líder 
da nação era feita 
cuidadosamente pelo 
Ministério do Trabalho.
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p ar a s aber mais
Arte e a imprensa negra no Estado Novo

Junto ao florescimento de diversas manifestações 
culturais na sociedade brasileira, representantes da elite 
negra fundaram a Frente Negra Brasileira (FNB) em 1931. 
Da cidade de São Paulo, a FNB se espalhou pelo país. Suas 
ações voltavam-se, sobretudo para busca da superação 
de desigualdades raciais e do combate à discriminação 
étnica presentes na sociedade brasileira. As áreas de 
atuação da FNB eram amplas, incluindo teatro, música, 
esportes e artes, e a entidade as divulgava pelo jornal A 
Voz da Raça, com tiragens de até 5.000 exemplares.

Anos depois, em 1944, o Teatro Experimental 
do Negro (TEN) nasceu com a proposta de resgatar 
e afirmar os valores humanos e culturais de afrodes-
cendentes no Brasil. Dirigido pelo ator e ativista social 
Abdias do Nascimento (1914-2011), o grupo exerceu 
forte pressão na luta pela igualdade dos afrodes-
cendentes. Suas ideias eram divulgadas pelo jornal 
O Quilombo e por meio das peças que apresentavam. 

Até 1968, ano em que foi extinto pela ditadura, 
o TEN manteve intensa atividade no cenário cultural e 
político, angariando apoio entre intelectuais brasileiros.

  Abdias do Nascimento e 
Lea Garcia em cena da peça 
Sortilégio, de autoria do próprio 
Abdias, na cidade do Rio de 
Janeiro, em 1957.

 O papel dos meios de comunicação
Geralmente, são entendidas como modernas as sociedades com certo grau de industrialização 

e nas quais a vida na cidade predomina sobre a vida no campo. São características da modernidade 
urbana também a oferta de uma grande variedade de serviços (bancos, lojas, escolas, cinemas, 
transportes coletivos, restaurantes, teatros, hospitais e outros). 

No Brasil, como vimos, o processo de moderniza-
ção começou a tomar impulso a partir de 1930. Um dos 
fatores que impulsionaram esse processo foi a expan-
são dos meios de comunicação de massa. Naquele 
momento, o principal veículo de comunicação era o 
rádio, inventado em 1895 e em operação no Brasil desde 
1923. Na década de 1930, o rádio começou a chegar às 
regiões mais remotas do país e a cair no gosto popular.

  Entre os anos 1930 e 1960, as principais emissoras de rádio 
estavam no Rio de Janeiro. Eram famosos seus programas de 
auditório, transmitidos ao vivo e com a presença de artistas no 
palco. Era muito comum ouvir rádio em família, assim como 
essa família da foto, em 1942, na cidade do Rio de Janeiro.

ACERVO ICONOGRAPHIA

ACERVO ICONOGRAPHIA
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• O Estado Novo foi um pe-
ríodo totalitário caracteriza-
do, entre outras coisas, pela 
censura e propaganda realiza-
da pelo Departamento da Im-
prensa e Propaganda (DIP). 
• Aborde a ideia de simulta-
neidade comparando o con-
texto brasileiro com o fascismo 
italiano e o nazismo alemão. 
• Verifique se os alunos com-
preenderam o conceito de tra-
balhismo e discuta como es-
te elemento contribuiu para 
a construção de Vargas como 
“pai dos pobres”. 

Para saber mais
• Evidencie para os alunos o 
conteúdo da seção que abor-
da a imprensa negra e identifi-
que-a como uma forma de re-
sistência da população negra 
do país ao preconceito e à ex-
clusão social. 

MAIS ATIVIDADES

Produzir um programa de 
rádio 
• Proponha aos alunos que 
escutem trechos do programa 
A Voz do Brasil, disponível em: 
<http://livro.pro/hukdn4>. 
Acesso em: 12 nov. 2018.
• Depois, peça que observem 
os elementos de uma trans-
missão radiofônica. 
• Em seguida, divida a turma 
em grupos para a elaboração 
de dois roteiros para a grava-
ção do programa: um que se 
passe na Era Vargas e outro 
que se passe no Brasil atual. 
• Organize com eles a gra-
vação que pode contar com o 
auxílio de aparelhos celulares. 
• Organize a apresentação das 
produções para toda a turma. 
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 O Brasil nas décadas de 1940 e 1950
O fim da Segunda Guerra impulsionou as pressões da oposição pela instauração de um 

regime democrático no Brasil. Compelido a ceder, Getúlio Vargas renunciou à presidência em 
1945. Com o fim de seu governo, o país viveu um período democrático que se estendeu até 1964. 

Nessa época, o processo de industrialização assumiu grandes proporções. De 1946 a 1951, 
o governo desenvolvimentista de Eurico Gaspar Dutra deu continuidade ao modelo de fortes 
investimentos estatais nos setores produtivos e financeiros. O governo estimulou a importação, 
favoreceu a entrada de capital estrangeiro e entregou à iniciativa privada a tarefa de comandar 
o desenvolvimento do país. 

A inflação e o desemprego aumentaram, ao mesmo tempo em que o poder aquisitivo do 
trabalhador caiu. Dutra foi sucedido pela eleição de Getúlio Vargas, que, de volta ao poder, retomou 
uma política nacionalista. Porém, envolvido em grave crise política, o presidente se suicidou em 1954.

  O governo JK 
Em 1956, o presidente Juscelino Kubitschek, 

também chamado de JK, assumiu a presidência com o 
compromisso de promover o crescimento econômico 
do Brasil. Esse ideal concretizou-se com o Plano de 
Metas, que previa investimentos em setores básicos, 
como energia, transporte e indústria de base.

Várias grandes empresas estrangeiras, chamadas 
de multinacionais, foram atraídas para o país. A partir 
de então, a modernização ganhou um ritmo ainda 
mais rápido do que o do período anterior. A produção 
de eletrodomésticos cresceu muito, o que facilitou a 
aquisição desses artigos pelas famílias brasileiras. 

O impacto no cotidiano da população foi 
intenso, já que as tarefas domésticas se modifica-
ram. O uso da máquina de lavar roupas fazia com 
que essa tarefa fosse mais rápida e prática. Com a 
geladeira e o fogão a gás, os alimentos passaram a 
ser armazenados, processados e preparados em casa. 

Os antigos empórios, quitandas, vendas e 
açougues, onde se compravam produtos a granel, 
começaram a ser substituídos pelos supermercados. 
Passou a ser possível fazer as compras de forma mais 
rápida, pois um mesmo estabelecimento comercial 
passou a oferecer diferentes tipos de produtos.

  Propaganda da geladeira Gelomatic 700 
movida a querosene – a modernidade 
chegava ao campo. Anúncio publicado na 
revista O Cruzeiro, de 17 de dezembro de 
1955.

Multinacional: empresa com instalações 
em mais de um país, geralmente originária de 
um país de economia desenvolvida, com filiais 
em outros países. Por exemplo, uma indústria 
automobilística alemã com filiais no Brasil é 
uma multinacional.
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1. Pelo contexto da letra fica evidente que o termo “maloca” se refere à habitação de pessoas pobres.

A seguir apresentamos dois documentos que fazem referência ao processo de urbani-
zação e a modernização vivido em muitas cidades brasileiras entre 1930 e 1960. O primeiro 
documento é o samba Saudosa maloca, escrito por Adoniran Barbosa em 1951. O segundo 
é um gráfico que representa o crescimento do número de construções de edifícios em 
Belo Horizonte a partir da década de 1940. Após a leitura dos documentos, responda às 
questões propostas.

interpretando documentos

Si o senhor não tá lembrado
Dá licença de contá
Que aqui onde agora está
Esse adifício arto
Era uma casa veia
Um palacete assobradado

Foi aqui seu moço
Queu, Mato Grosso e o Joca
Construímo nossa maloca
Mais um dia
Nóis nem pode se alembrá
Veio os homi c’as ferramentas
O dono mandô derrubá

Peguemo todas nossas coisas
E fumos pro meio da rua
Apreciá a demolição
Que tristeza que nóis sentia
Cada táuba que caía
Duía no coração

Mato Grosso quis gritá
Mais em cima eu falei:
Os homis tá cá razão
Nós arranja outro lugar
Só se conformemo quando o Joca falou:
“Deus dá o frio conforme o cobertor”

E hoje nóis pega a páia nas grama do jardim
E prá esquecê nóis cantemos assim:
Saudosa maloca, maloca querida,
Dim dim donde nóis passemos os dias feliz

 [de nossa vida
Saudosa maloca, maloca querida,
Dim dim donde nóis passemo os dias feliz 

[de nossa vida.

BARBOSA, Adoniran. Saudosa maloca. In: 
Meus momentos (CD). EDM, 2004

Documento 1: Letra de samba Documento 2: Gráfico
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  Gráfico que representa o crescimento das 
construções em Belo Horizonte (MG) a partir da 
segunda metade da década de 1940.

2. Maloqueiro: pode ter vários significados, entre eles: pessoa que vive em maloca; indivíduo maltrapilho ou sem 
educação. Malocar: esconder-se; ocultar-se. 3. O narrador está em primeira pessoa; trata-se de 

um morador de rua.

 1. O que você entende pela palavra 
maloca?

 2. Que outras palavras da língua portu-
guesa podem ser relacionadas a ela? 
Qual o sentido delas?

 3. Na letra da canção, o narrador está 
em primeira ou em terceira pessoa? 
Quem é esse narrador?

 4. De que modo os dois documentos 
que você leu podem ilustrar o desen-
volvimento urbano entre os anos 
1930 e 1960 no Brasil?

 5. O lugar onde você mora tem passado 
por transformações urbanas? Converse 
sobre isso com os colegas e depois 
escrevam a letra de uma canção des-
crevendo essas mudanças.
Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 3, 4,  e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 5, 6 e 7
• Específicas de História: 2, 3 
e 6

HABILIDADES
• EF09HI02
• EF09HI05
• EF09HI17
• EF09HI18

 PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

Interpretando documentos
• Esta atividade proporciona 
ao aluno o contato com dife-
rentes fontes documentais que 
contribuem para a compreen-
são do processo de moderni-
zação e urbanização vivido no 
Brasil entre 1930 e 1960.
• 4. O gráfico mostra que en-
tre 1945 e 1948 a cidade de 
Belo Horizonte (MG) teve um 
crescimento de 200% na cons-
trução de novos prédios, o que 
sugere um aumento popula-
cional e evidencia um processo 
de verticalização. Esse proces-
so de urbanização também se 
observa na letra do samba, que 
descreve a demolição de casas 
antigas para dar lugar a novos 
edifícios. A letra revela a exclu-
são social provocada pelo pro-
cesso de urbanização, pois os 
personagens citados perdem a 
casa que habitavam, tornando-
-se moradores de rua.
• Na atividade 5  valorize a 
realidade local, especialmen-
te nas grandes cidades, mar-
cadas por um processo acele-
rado de verticalização que im-
pacta na vida dos moradores. 
• A linguagem musical apli-
cada à realidade do aluno po-
de ser um elemento importan-
te para o aluno compreender 
a música como representação 
cultural de uma época. 
• O samba é um ritmo que 
fazia parte do contexto social 
de Adoniran. Pergunte aos 
alunos, quais ritmos e estilos 
fazem parte do cotidiano de-
les. Reforce a importância de 
se respeitar todos os gostos e 
estilos musicais.

TEXTO DE APOIO

Para o professor

Modernidade na era Vargas
A questão da difi culdade 

de identifi cação com o povo 
é certamente um dos mais 
constantes traços do elitis-
mo da cultura brasileira. 
Para os intelectuais do Esta-

do Novo, período autoritário 
do governo Vargas, o povo 
recebia uma avaliação po-
sitiva, era puro, espontâneo, 
autêntico – mas analfabeto, 
imaturo, inconsciente – e 
seria a ação do Estado que 
poderia salvá-lo. Daí o gover-
no conferir atenção especial 
aos aspectos culturais do 

país. A ideologia do Estado 
Novo – ao pretender juntar 
novo e nacional, moderni-
dade e tradição – construiu 
uma cultura política na qual 
os intelectuais tiveram um 
papel de destaque. [...] 

Diferentes instrumentos 
de educação coletiva foram 
criados ou desenvolvidos 
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 O Brasil nas décadas de 1940 e 1950
O fim da Segunda Guerra impulsionou as pressões da oposição pela instauração de um 

regime democrático no Brasil. Compelido a ceder, Getúlio Vargas renunciou à presidência em 
1945. Com o fim de seu governo, o país viveu um período democrático que se estendeu até 1964. 

Nessa época, o processo de industrialização assumiu grandes proporções. De 1946 a 1951, 
o governo desenvolvimentista de Eurico Gaspar Dutra deu continuidade ao modelo de fortes 
investimentos estatais nos setores produtivos e financeiros. O governo estimulou a importação, 
favoreceu a entrada de capital estrangeiro e entregou à iniciativa privada a tarefa de comandar 
o desenvolvimento do país. 

A inflação e o desemprego aumentaram, ao mesmo tempo em que o poder aquisitivo do 
trabalhador caiu. Dutra foi sucedido pela eleição de Getúlio Vargas, que, de volta ao poder, retomou 
uma política nacionalista. Porém, envolvido em grave crise política, o presidente se suicidou em 1954.

  O governo JK 
Em 1956, o presidente Juscelino Kubitschek, 

também chamado de JK, assumiu a presidência com o 
compromisso de promover o crescimento econômico 
do Brasil. Esse ideal concretizou-se com o Plano de 
Metas, que previa investimentos em setores básicos, 
como energia, transporte e indústria de base.

Várias grandes empresas estrangeiras, chamadas 
de multinacionais, foram atraídas para o país. A partir 
de então, a modernização ganhou um ritmo ainda 
mais rápido do que o do período anterior. A produção 
de eletrodomésticos cresceu muito, o que facilitou a 
aquisição desses artigos pelas famílias brasileiras. 

O impacto no cotidiano da população foi 
intenso, já que as tarefas domésticas se modifica-
ram. O uso da máquina de lavar roupas fazia com 
que essa tarefa fosse mais rápida e prática. Com a 
geladeira e o fogão a gás, os alimentos passaram a 
ser armazenados, processados e preparados em casa. 

Os antigos empórios, quitandas, vendas e 
açougues, onde se compravam produtos a granel, 
começaram a ser substituídos pelos supermercados. 
Passou a ser possível fazer as compras de forma mais 
rápida, pois um mesmo estabelecimento comercial 
passou a oferecer diferentes tipos de produtos.

  Propaganda da geladeira Gelomatic 700 
movida a querosene – a modernidade 
chegava ao campo. Anúncio publicado na 
revista O Cruzeiro, de 17 de dezembro de 
1955.

Multinacional: empresa com instalações 
em mais de um país, geralmente originária de 
um país de economia desenvolvida, com filiais 
em outros países. Por exemplo, uma indústria 
automobilística alemã com filiais no Brasil é 
uma multinacional.
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1. Pelo contexto da letra fica evidente que o termo “maloca” se refere à habitação de pessoas pobres.

A seguir apresentamos dois documentos que fazem referência ao processo de urbani-
zação e a modernização vivido em muitas cidades brasileiras entre 1930 e 1960. O primeiro 
documento é o samba Saudosa maloca, escrito por Adoniran Barbosa em 1951. O segundo 
é um gráfico que representa o crescimento do número de construções de edifícios em 
Belo Horizonte a partir da década de 1940. Após a leitura dos documentos, responda às 
questões propostas.

interpretando documentos

Si o senhor não tá lembrado
Dá licença de contá
Que aqui onde agora está
Esse adifício arto
Era uma casa veia
Um palacete assobradado

Foi aqui seu moço
Queu, Mato Grosso e o Joca
Construímo nossa maloca
Mais um dia
Nóis nem pode se alembrá
Veio os homi c’as ferramentas
O dono mandô derrubá

Peguemo todas nossas coisas
E fumos pro meio da rua
Apreciá a demolição
Que tristeza que nóis sentia
Cada táuba que caía
Duía no coração

Mato Grosso quis gritá
Mais em cima eu falei:
Os homis tá cá razão
Nós arranja outro lugar
Só se conformemo quando o Joca falou:
“Deus dá o frio conforme o cobertor”

E hoje nóis pega a páia nas grama do jardim
E prá esquecê nóis cantemos assim:
Saudosa maloca, maloca querida,
Dim dim donde nóis passemos os dias feliz

 [de nossa vida
Saudosa maloca, maloca querida,
Dim dim donde nóis passemo os dias feliz 

[de nossa vida.

BARBOSA, Adoniran. Saudosa maloca. In: 
Meus momentos (CD). EDM, 2004

Documento 1: Letra de samba Documento 2: Gráfico
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  Gráfico que representa o crescimento das 
construções em Belo Horizonte (MG) a partir da 
segunda metade da década de 1940.

2. Maloqueiro: pode ter vários significados, entre eles: pessoa que vive em maloca; indivíduo maltrapilho ou sem 
educação. Malocar: esconder-se; ocultar-se. 3. O narrador está em primeira pessoa; trata-se de 

um morador de rua.

 1. O que você entende pela palavra 
maloca?

 2. Que outras palavras da língua portu-
guesa podem ser relacionadas a ela? 
Qual o sentido delas?

 3. Na letra da canção, o narrador está 
em primeira ou em terceira pessoa? 
Quem é esse narrador?

 4. De que modo os dois documentos 
que você leu podem ilustrar o desen-
volvimento urbano entre os anos 
1930 e 1960 no Brasil?

 5. O lugar onde você mora tem passado 
por transformações urbanas? Converse 
sobre isso com os colegas e depois 
escrevam a letra de uma canção des-
crevendo essas mudanças.
Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.
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MAIS ATIVIDADES

Conhecer dois museus 
brasileiros 
• Visite com os alunos os si-
tes do Museu da República e 
do Museu Virtual de Brasília. No 
primeiro Museu, que se localiza 
no Rio de Janeiro (que foi capi-
tal federal), é possível fazer uma 
visita virtual e acessar os dife-
rentes espaços do edifício que 
foi sede do governo republica-
no e atualmente abriga vasto 
acervo histórico. Disponível em: 
<http://livro.pro/vt87x4>. Aces-
so em: 13 nov. 2018. 
• No Museu de Brasília é pos-
sível acessar documentos relati-
vos à construção da cidade du-
rante o governo JK e seu desen-
volvimento ao longo do tempo. 
• Construa um roteiro que 
oriente os alunos na visita vir-
tual e que priorize a proble-
matização das fontes históri-
cas relacionadas a esses acer-
vos. Disponível em: <http://
livro.pro/t2gqq3>. Acesso em: 
13 nov. 2018.

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Construa na lousa uma li-
nha do tempo em que sejam 
identificadas as datas corres-
pondentes à entrada de Vargas 
no poder até o início do gover-
no de JK. Marque as datas de 
início e final do primeiro e se-
gundo governos de Vargas. 
• Ao marcar a saída de Var-
gas de seu segundo governo 
em 1954, aborde a questão de 
seu suicídio e de como este fa-
to contribuiu para que ele se 
tornasse um ídolo político. 
• Ao abordar o governo JK, 
destaque as características do 
desenvolvimento da indústria 
de bens duráveis no Brasil e 
sua política de nacional-de-
senvolvimentismo.
• Analise com os alunos a 
imagem de uma propaganda 
do governo JK disponível nes-
ta página e questione os alu-
nos sobre o papel da propa-
ganda como incentivadora do 
consumo, elemento necessá-
rio para o desenvolvimento da 
indústria. 

visando educar o povo e a 
promover o ensino de bons 
hábitos. O rádio, o cine-
ma educativo, o esporte, a 
música popular, participa-
vam desse objetivo comum 
de integrar os indivíduos 
no novo Estado Nacional. 
Todas essas iniciativas ti-
nham como pressuposto a 

ação do Estado como salva-
dor do povo. 

OLIVEIRA, Lúcia Lippi. Sinais da 
modernidade na era Vargas: vida li-

terária, cinema e rádio. In: FERREIRA, 
Jorge; DELGADO, Lucilia de Almeida 

Neves (Orgs.). O Brasil republicano: 
o tempo do nacional estadismo. Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2013. p. 193.
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 Desigualdades sociais
O processo de modernização mudou muita coisa na vida da maioria da população brasileira. 

Entretanto, grande parte dos problemas do país permanecia sem solução.
Um desses problemas foi a permanência (e, em alguns casos, o aumento) das desigualdades 

entre as diversas regiões brasileiras. Isso porque o crescimento econômico verificado entre 1930 
e 1960 beneficiou muito mais o Sudeste – onde estão Rio de Janeiro e São Paulo – do que o 
Norte e o Nordeste.

A industrialização, principal fator propulsor da modernização, concentrou-se na região 
Sudeste e, mesmo nessa região, foi mais acentuada em São Paulo do que em outros estados. Em 
1959, mais da metade de tudo que era produzido pelas indústrias brasileiras saía do estado de 
São Paulo. A concentração de capitais, por outro lado, permanecia no estado.

Um reflexo dessa desigualdade foram as migrações. Entre 1930 e 
1960, centenas de milhares de pessoas saíram de seu estado natal no 
Norte e no Nordeste para morar e trabalhar em São Paulo e em outras 
regiões do Sudeste. Elas buscavam emprego e uma vida melhor para si 
e para suas famílias, pois era no Sudeste que estavam concentradas as 
indústrias e a maior parte das riquezas produzidas no país.

Migração: 
deslocamento de 
pessoas de um país para 
outro, ou de uma região 
para outra dentro de um 
mesmo país.

 Migrantes nordestinos chegam à cidade de São Paulo em caminhão. Foto de 1960.

AC
ER

VO
 Ú

LT
IM

A 
HO

RA
/F

OL
HA

PR
ES

S

129

D2-2056-HIST-F2_V9-U03-C05-112-135-LA-G20.indd   129 11/21/18   10:01 AM

  Os meios de transporte 
Em poucos anos foram construídas usinas hidrelétricas e a siderúrgica Usiminas, em Minas 

Gerais, em 1956. Ao mesmo tempo, indústrias automobilísticas estrangeiras instalaram-se no país, 
a maioria no ABC paulista, onde fomentaram o surgimento de pequenas indústrias de autopeças. 
O Rio de Janeiro, por sua vez, assumiu o posto de principal sede da indústria naval.

ABC paulista: região próxima 
à cidade de São Paulo, formada 
pelos municípios de Santo André, 
São Bernardo do Campo e São 
Caetano. Foi nessa região que se 
concentrou inicialmente a indústria 
automobilística.

  Juscelino Kubitschek visita fábrica de 
automóveis na cidade de São Bernardo 
do Campo, em São Paulo, em 1959.AC
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Dessa forma, durante o governo JK (1956-1961), o país registrou um crescimento de 80% 
em sua produção industrial, dando um importante salto econômico. Ainda assim, esses avanços 
permaneceram concentrados no Sudeste, aumentando as disparidades regionais do país, intensi-
ficadas nos primeiros tempos da industrialização.

O início da produção de automóveis no Brasil provocou um aumento no número de carros 
nas ruas e, com isso, mais mudanças nas cidades. Avenidas largas foram construídas para que o 
trânsito pudesse fluir. Pontes, viadutos e túneis também passaram a fazer parte da paisagem dos 
maiores centros urbanos do país.

O transporte coletivo urbano também passou por mudanças. Os bondes elétricos, principais 
meios de transporte em algumas grandes cidades, foram pouco a pouco substituídos por ônibus 
movidos a óleo diesel. 

  A construção de Brasília
Na paisagem urbana, muitas casas antigas foram derrubadas para que, em seu lugar, fossem 

erguidos prédios de apartamentos. Entretanto, a principal expressão das transformações urbanas 
pelas quais o Brasil passava nesse período foi a construção de Brasília, cidade projetada para ser 
a nova capital do país, cuja inauguração ocorreu em 21 de abril de 1960. 

Brasília foi instalada no Planalto Central, localização que possibilitava a melhor articulação entre 
as diferentes regiões do país. O chamado Projeto Piloto que deu origem à cidade foi elaborado pelos 
arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, este um grande nome modernista do período.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1 e 2
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 4 e 6
• Específicas de História: 2, 4 
e 5

HABILIDADES
• EF09HI05
• EF09HI18

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Relacione o investimento 
de JK na indústria automobi-
lística com a urbanização de 
grandes cidades como São 
Paulo, que teve sua paisagem 
modificada, valorizando o au-
tomóvel como principal meio 
de transporte. Os reflexos des-
sa opção, a longo prazo, são 
os problemas de trânsito e 
a poluição que se observam 
atualmente.

SUGESTÃO DE LIVRO

Para o professor
• TAVARES, Jeferson. Proje-
tos para Brasília 1927-1957. 
Brasília: Iphan/MinC, 2014.
O autor analisa as possibili-
dades abertas pelo concurso 
de projetos para a nova capi-

tal federal, mas que se encer-
raram na proposta de Lúcio 
Costa e de seu plano piloto. 
Pergunta-se, então, como se-
ria Brasília se outros projetos 
tivessem vencido o concurso. 
Pequenas cidades circulares 
próximas do lago ou as mes-
mas superquadras? 
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 Desigualdades sociais
O processo de modernização mudou muita coisa na vida da maioria da população brasileira. 

Entretanto, grande parte dos problemas do país permanecia sem solução.
Um desses problemas foi a permanência (e, em alguns casos, o aumento) das desigualdades 

entre as diversas regiões brasileiras. Isso porque o crescimento econômico verificado entre 1930 
e 1960 beneficiou muito mais o Sudeste – onde estão Rio de Janeiro e São Paulo – do que o 
Norte e o Nordeste.

A industrialização, principal fator propulsor da modernização, concentrou-se na região 
Sudeste e, mesmo nessa região, foi mais acentuada em São Paulo do que em outros estados. Em 
1959, mais da metade de tudo que era produzido pelas indústrias brasileiras saía do estado de 
São Paulo. A concentração de capitais, por outro lado, permanecia no estado.

Um reflexo dessa desigualdade foram as migrações. Entre 1930 e 
1960, centenas de milhares de pessoas saíram de seu estado natal no 
Norte e no Nordeste para morar e trabalhar em São Paulo e em outras 
regiões do Sudeste. Elas buscavam emprego e uma vida melhor para si 
e para suas famílias, pois era no Sudeste que estavam concentradas as 
indústrias e a maior parte das riquezas produzidas no país.

Migração: 
deslocamento de 
pessoas de um país para 
outro, ou de uma região 
para outra dentro de um 
mesmo país.

 Migrantes nordestinos chegam à cidade de São Paulo em caminhão. Foto de 1960.
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  Os meios de transporte 
Em poucos anos foram construídas usinas hidrelétricas e a siderúrgica Usiminas, em Minas 

Gerais, em 1956. Ao mesmo tempo, indústrias automobilísticas estrangeiras instalaram-se no país, 
a maioria no ABC paulista, onde fomentaram o surgimento de pequenas indústrias de autopeças. 
O Rio de Janeiro, por sua vez, assumiu o posto de principal sede da indústria naval.

ABC paulista: região próxima 
à cidade de São Paulo, formada 
pelos municípios de Santo André, 
São Bernardo do Campo e São 
Caetano. Foi nessa região que se 
concentrou inicialmente a indústria 
automobilística.

  Juscelino Kubitschek visita fábrica de 
automóveis na cidade de São Bernardo 
do Campo, em São Paulo, em 1959.AC
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Dessa forma, durante o governo JK (1956-1961), o país registrou um crescimento de 80% 
em sua produção industrial, dando um importante salto econômico. Ainda assim, esses avanços 
permaneceram concentrados no Sudeste, aumentando as disparidades regionais do país, intensi-
ficadas nos primeiros tempos da industrialização.

O início da produção de automóveis no Brasil provocou um aumento no número de carros 
nas ruas e, com isso, mais mudanças nas cidades. Avenidas largas foram construídas para que o 
trânsito pudesse fluir. Pontes, viadutos e túneis também passaram a fazer parte da paisagem dos 
maiores centros urbanos do país.

O transporte coletivo urbano também passou por mudanças. Os bondes elétricos, principais 
meios de transporte em algumas grandes cidades, foram pouco a pouco substituídos por ônibus 
movidos a óleo diesel. 

  A construção de Brasília
Na paisagem urbana, muitas casas antigas foram derrubadas para que, em seu lugar, fossem 

erguidos prédios de apartamentos. Entretanto, a principal expressão das transformações urbanas 
pelas quais o Brasil passava nesse período foi a construção de Brasília, cidade projetada para ser 
a nova capital do país, cuja inauguração ocorreu em 21 de abril de 1960. 

Brasília foi instalada no Planalto Central, localização que possibilitava a melhor articulação entre 
as diferentes regiões do país. O chamado Projeto Piloto que deu origem à cidade foi elaborado pelos 
arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, este um grande nome modernista do período.
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Para o professor
• BAENINGER, Rosana; BRA-
GA, Antonio Mendes da Cos-
ta; TEIXEIRA, Paulo Eduardo. 
(Org.). Migrações: implica-

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Diga aos alunos que o pro-
cesso de industrialização em-
preendido no Brasil entre os 
anos 1930 e 1960 gerou em-
pregos para os mais pobres, 
desde que eles tivessem o mí-
nimo de formação escolar pa-
ra operar máquinas e enten-
der procedimentos técnicos. 
No entanto, essa mesma po-
pulação que era empregada 
na indústria tinha pouco aces-
so aos bens de consumo. A si-
tuação piorava bastante nos 
lugares distantes dos centros 
urbanos, onde não havia em-
pregos, indústrias ou qualquer 
possibilidade de conforto.
• Essa situação fez que levas 
de migrantes deixassem suas 
regiões de origem e se dirigis-
sem aos centros urbanos in-
dustrializados em busca de em-
pregos e um pouco de confor-
to para si e para suas famílias.
• As grandes cidades e as in-
dústrias receberam essa mão 
de obra ávida por trabalhar em 
troca de salários muitas vezes 
incompatíveis com as funções, 
mas não promoveram a con-
trapartida, que seria o investi-
mento em habitação, educa-
ção escolar, transporte públi-
co, saúde, saneamento básico 
etc. O resultado foi uma po-
pulação de migrantes forçada 
a viver em lugares muito dis-
tantes do trabalho em mora-
dias improvisadas, como as in-
vasões e as favelas.

ções passadas, presentes e fu-
turas. Marília: Oficina Universi-
tária, 2012.

O livro reúne artigos de 
pesquisadores especialistas 
em diversos temas sobre a mi-
gração no Brasil.
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  As reformas
Fortalecido pelo plebiscito, Jango procurou promover uma série de 

reformas na sociedade e na economia, conhecidas como reformas de 
base. Entre as medidas propostas se destacavam as reformas agrária, 
urbana e tributária, além da nacionalização de empresas estrangeiras 
nas áreas de serviços, como telefonia e energia.

Essas medidas provocavam revolta entre os grupos mais ricos da sociedade e entre os chefes 
militares e a oposição política. Todos eles acusavam o governo de aproximar o Brasil ao comunismo 
com tais propostas. Teve início então uma conspiração para derrubar o presidente da República.

  O golpe civil-militar
No dia 31 de março de 1964, forças do Exército instaladas em Minas Gerais, começaram a 

se deslocar para o Rio de Janeiro. O objetivo era depor o presidente João Goulart por meio de 
um golpe de Estado. Imediatamente, chefes militares de todo o país colocaram suas tropas de 
prontidão em apoio aos golpistas de Minas.

Diante desses fatos, no dia 1o de abril o Congresso Nacional declarou vaga a Presidência 
da República, embora o presidente ainda estivesse em território brasileiro. Sem apoio militar, 
Jango exilou-se no Uruguai. Em Brasília, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, 
assumiu provisoriamente a Presidência da República. Logo o governo seria ocupado pelos chefes 
militares. Era o começo de uma ditadura que permaneceria 21 anos no poder, conforme veremos 
no Capítulo 8.

Nacionalizar: pôr 
sob o controle ou 
propriedade do Estado 
uma empresa ou serviço.

  Tanque do exército 
parado próximo à casa 
do presidente deposto, 
João Goulart, na cidade 
do Rio de Janeiro. Foto 
de 31 de março de 1964.

ARQUIVO/AGÊNCIA ESTADO/AE
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 De Jango ao golpe de 1964
Entre as décadas de 1950 e 1960, tudo parecia sorrir no país da bossa nova, estilo musical 

surgido no Rio de Janeiro e que conquistou o mundo. A euforia também tomou o país graças às 
Copas de 1958 e 1962, ambas vencidas pela seleção brasileira de futebol. 

Mas, no campo social e político, as coisas não iam tão bem. Em 1952, com o aumento do custo 
de vida, ocorreram manifestações urbanas contra a carestia. No ano seguinte, uma greve chegou a 
paralisar 300 mil trabalhadores em São Paulo e no Rio de Janeiro.

A população rural lutava pelo acesso à terra. 
Em 1954, camponeses do interior de Pernambuco 
se uniram e deram origem às Ligas Camponesas, 
uma organização em prol da reforma agrária e dos 
direitos trabalhistas para os trabalhadores rurais. 

Apesar da forte repressão que sofriam por parte 
dos fazendeiros e da polícia, as Ligas Camponesas 
se espalharam a partir de 1958 pelo Nordeste, 
chegando a Minas Gerais e Rio de Janeiro. Após o 
golpe de 1964, contudo, as Ligas foram extintas.

  O governo João Goulart
Em 1960, o ex-governador de São Paulo, Jânio Quadros, venceu as eleições presidenciais 

prometendo acabar com a corrupção. Após enfrentar grande instabilidade e acusações de proxi-
midade aos regimes comunistas, Jânio renunciou ao cargo sete meses depois.

Quem deveria assumir a Presidência era o vice-presidente João Goulart, mais conhecido como 
Jango, que era ligado aos sindicatos de trabalhadores e, no momento da posse, estava em viagem 
à China. Por causa disso, a oposição e os militares quiseram impedir sua posse, acusando-o de 
ser também simpático ao comunismo. 

No entanto, Jango foi apoiado pelo governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, e outros 
setores políticos. Muitos temiam que a disputa entre os favoráveis e os contrários à posse de Jango 
provocasse uma guerra civil. Para impedir que isso acontecesse, o Congresso Nacional aceitou 
empossar Jango em setembro 1961, mas retirou dele alguns poderes. 

Assim, foi instituído o parlamentarismo, regime no qual o chefe 
de governo é o primeiro-ministro nomeado pelo Congresso, e não o 
presidente, que assume apenas atividades diplomáticas e representativas.

Em 1963, foi convocado um plebiscito para decidir se o regime 
parlamentarista deveria continuar ou se o Brasil deveria voltar ao presiden-
cialismo. A maioria dos eleitores votou pelo presidencialismo e, assim, Jango 
pôde enfim assumir as funções para que tinha sido eleito no Executivo.

  O cantor e compositor Agostinho dos Santos 
(à direita) canta acompanhado de Tom Jobim 
(ao centro) e Vinícius de Moraes (à esquerda), 
na década de 1960. Os três foram grandes 
expoentes da bossa nova.

Plebiscito: consulta ao 
povo sobre uma questão 
específica, em geral por 
meio de votação de tipo 
sim ou não.
Presidencialismo: 
regime político em que a 
chefia do governo cabe 
a um presidente.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1 e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1 e 6
• Específicas de História: 1, 2, 
4 e 5

HABILIDADES
• EF09HI17
• EF09HI18
• EF09HI19

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Recorra ao recurso da li-
nha do tempo para organizar 
as informações desta página 
em ordem cronológica e au-
xiliar a compreensão tempo-
ral do aluno do contexto em 
questão. Destaque as suces-
sões presidenciais e os marcos 
de cada governo. 
• Verifique se o aluno com-
preendeu o contexto do Golpe 
civil-militar de 1964, identifi-
cando os elementos que gera-
ram instabilidade política, mar-
cados pelos interesses econô-
micos da elite política e econô-
mica, e a articulação militar ba-
seada na disseminação do me-
do da ameaça comunista.

SUGESTÃO DE LIVRO

Para o professor
• FICO, Carlos. O golpe de 
1964: momentos decisivos. Rio 
de Janeiro: Editora FGV, 2014.

Neste livro, o autor discu-
te conceitualmente o Golpe 
de 1964 e analisa o contexto 
histórico, problematizando o 
apoio civil dado ao movimen-
to golpista e o apoio estadu-
nidense ao movimento militar.

TEXTO DE APOIO

Para o professor

Os idos de março
 Em 1963, existiam duas 

agendas políticas, à esquer-
da e à direita, disputando 
para se transformar num 
projeto para o país – e a dis-
puta seguiu seu curso sem 

disposição e sem capacida-
de de se resolver dentro das 
regras democráticas. Falta-
va ao governo habilidade de 
convencimento, e sobrava 
radicalismo às forças polí-
ticas que atuavam dentro 
e fora do Congresso Nacio-
nal. Em abril desse ano, sob 
orientação de Goulart, o PTB 

levou ao plenário do Legis-
lativo a proposta de emenda 
constitucional para a refor-
ma agrária: foi derrotado, 
em votação, seis meses de-
pois. A derrota da emenda 
sinalizava que a segunda 
oportunidade de Jango levar 
a cabo seu programa de go-
verno estava perdida, e que 
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  As reformas
Fortalecido pelo plebiscito, Jango procurou promover uma série de 

reformas na sociedade e na economia, conhecidas como reformas de 
base. Entre as medidas propostas se destacavam as reformas agrária, 
urbana e tributária, além da nacionalização de empresas estrangeiras 
nas áreas de serviços, como telefonia e energia.

Essas medidas provocavam revolta entre os grupos mais ricos da sociedade e entre os chefes 
militares e a oposição política. Todos eles acusavam o governo de aproximar o Brasil ao comunismo 
com tais propostas. Teve início então uma conspiração para derrubar o presidente da República.

  O golpe civil-militar
No dia 31 de março de 1964, forças do Exército instaladas em Minas Gerais, começaram a 

se deslocar para o Rio de Janeiro. O objetivo era depor o presidente João Goulart por meio de 
um golpe de Estado. Imediatamente, chefes militares de todo o país colocaram suas tropas de 
prontidão em apoio aos golpistas de Minas.

Diante desses fatos, no dia 1o de abril o Congresso Nacional declarou vaga a Presidência 
da República, embora o presidente ainda estivesse em território brasileiro. Sem apoio militar, 
Jango exilou-se no Uruguai. Em Brasília, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, 
assumiu provisoriamente a Presidência da República. Logo o governo seria ocupado pelos chefes 
militares. Era o começo de uma ditadura que permaneceria 21 anos no poder, conforme veremos 
no Capítulo 8.

Nacionalizar: pôr 
sob o controle ou 
propriedade do Estado 
uma empresa ou serviço.

  Tanque do exército 
parado próximo à casa 
do presidente deposto, 
João Goulart, na cidade 
do Rio de Janeiro. Foto 
de 31 de março de 1964.
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 De Jango ao golpe de 1964
Entre as décadas de 1950 e 1960, tudo parecia sorrir no país da bossa nova, estilo musical 

surgido no Rio de Janeiro e que conquistou o mundo. A euforia também tomou o país graças às 
Copas de 1958 e 1962, ambas vencidas pela seleção brasileira de futebol. 

Mas, no campo social e político, as coisas não iam tão bem. Em 1952, com o aumento do custo 
de vida, ocorreram manifestações urbanas contra a carestia. No ano seguinte, uma greve chegou a 
paralisar 300 mil trabalhadores em São Paulo e no Rio de Janeiro.

A população rural lutava pelo acesso à terra. 
Em 1954, camponeses do interior de Pernambuco 
se uniram e deram origem às Ligas Camponesas, 
uma organização em prol da reforma agrária e dos 
direitos trabalhistas para os trabalhadores rurais. 

Apesar da forte repressão que sofriam por parte 
dos fazendeiros e da polícia, as Ligas Camponesas 
se espalharam a partir de 1958 pelo Nordeste, 
chegando a Minas Gerais e Rio de Janeiro. Após o 
golpe de 1964, contudo, as Ligas foram extintas.

  O governo João Goulart
Em 1960, o ex-governador de São Paulo, Jânio Quadros, venceu as eleições presidenciais 

prometendo acabar com a corrupção. Após enfrentar grande instabilidade e acusações de proxi-
midade aos regimes comunistas, Jânio renunciou ao cargo sete meses depois.

Quem deveria assumir a Presidência era o vice-presidente João Goulart, mais conhecido como 
Jango, que era ligado aos sindicatos de trabalhadores e, no momento da posse, estava em viagem 
à China. Por causa disso, a oposição e os militares quiseram impedir sua posse, acusando-o de 
ser também simpático ao comunismo. 

No entanto, Jango foi apoiado pelo governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, e outros 
setores políticos. Muitos temiam que a disputa entre os favoráveis e os contrários à posse de Jango 
provocasse uma guerra civil. Para impedir que isso acontecesse, o Congresso Nacional aceitou 
empossar Jango em setembro 1961, mas retirou dele alguns poderes. 

Assim, foi instituído o parlamentarismo, regime no qual o chefe 
de governo é o primeiro-ministro nomeado pelo Congresso, e não o 
presidente, que assume apenas atividades diplomáticas e representativas.

Em 1963, foi convocado um plebiscito para decidir se o regime 
parlamentarista deveria continuar ou se o Brasil deveria voltar ao presiden-
cialismo. A maioria dos eleitores votou pelo presidencialismo e, assim, Jango 
pôde enfim assumir as funções para que tinha sido eleito no Executivo.

  O cantor e compositor Agostinho dos Santos 
(à direita) canta acompanhado de Tom Jobim 
(ao centro) e Vinícius de Moraes (à esquerda), 
na década de 1960. Os três foram grandes 
expoentes da bossa nova.

Plebiscito: consulta ao 
povo sobre uma questão 
específica, em geral por 
meio de votação de tipo 
sim ou não.
Presidencialismo: 
regime político em que a 
chefia do governo cabe 
a um presidente.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Diga aos alunos que o pe-
ríodo foi bastante conturbado, 
já que as pretendidas ações do 
então presidente, João Goulart, 
encontrou resistência das ca-
madas mais ricas da sociedade, 
que não concordavam com re-
forma agrária ou ampliação de 
direitos trabalhistas.

havia uma equivocada ava-
liação das forças em jogo.

[...] Quando os idos de 
março de 1964 chegaram, 
Jango vivia a véspera de 
acontecimentos defi nitivos. 
O primeiro sinal inequívoco 
de que seu governo estava 
decidido a partir para o em-
bate com o Congresso Na-

cional veio numa sexta-fei-
ra 13. O comício da Central 
do Brasil, no Rio de Janeiro, 
foi cuidadosamente prepa-
rado inclusive na simbolo-
gia – o palanque montado 
na praça fora utilizado por 
Vargas nas cerimônias do 
Estado Novo – para escanca-
rar a união das esquerdas e 

o avanço dos trabalhadores 
ao lado do governo. Mobili-
zou uma multidão estimada 
entre 150 mil e 200 mil pes-
soas, e durou mais de qua-
tro horas, com exatos treze 
discursos. Jango foi o último 
a falar, e tinha a seu lado a 
mulher, Maria Thereza, lin-
da, jovem e meio assustada. 

O presidente discursou de 
improviso e acertou no tom 
e na emoção: a hora das re-
formas havia chegado: bas-
tava conciliação, declarou, 
convicto.

 SCHWARCZ, Lilia Moritz; 
STARLING, Heloísa Murgel. 

Brasil: uma biografia. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2015.

131

D2-HIS-F2-2056-V9-U03-MP-G20.indd   131 11/22/18   6:56 PM



esquema-resumo

Brasil: da Revolução de 1930 à ditadura civil-militar 

1930: Movimento armado 
derruba a República oligárquica

• Getúlio Vargas no poder

Anos 1950 e 1960: 
instabilidade política

Governo Provisório 
(1930-1934)

–  Nova Constituição
–  Expansão 

dos meios de 
comunicação de 
massa

Governo 
Constitucional 

(1934-1937)
–  Lutas políticas

Período Democrático 
(1951-1954)

–  Eleição de Vargas (1950)
–  Redemocratização
–  Suicídio de Vargas

Ditadura do Estado 
Novo (1937-1945)

–  Legislação 
trabalhista

–  Estímulo à 
industrialização

Governo Dutra (1946-1951)
–  Desenvolvimentismo
–  Abertura às importações

Governo JK (1956-1961)
–  Plano de Metas
–   Construção de Brasília e 

mudança da capital
–   Industrialização acelerada
–  Transformações urbanas
–  Expansão da produção 

cultural
–  Mudanças de 

comportamento e hábitos 
de consumo

–  Desigualdades econômicas 
e sociais entre as regiões 
brasileiras

Governo João Goulart 
(1961-1964)

–   Medidas nacionalistas
–  Articulação dos grupos 

mais ricos da sociedade, 
oposição e militares

Golpe civil-militar de 1964

atividade
• Com base nos elementos do esquema-resumo e na leitura do capítulo, indique as principais mudanças 

ocorridas na sociedade brasileira a partir do governo Vargas e também as permanências, isto é, aspectos 
que não tiveram alteração significativa na sociedade brasileira.

Houve um aumento da industrialização, da urbanização e do crescimento econômico de São Paulo. Porém, as 
desigualdades sociais permaneceram intactas ou aumentaram.

ZE.ELIAS65/SHUTTERSTOCK.COM
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 Marcha sobre Washington

Na mesma época em que as reformas propostas por Jango provocavam polêmica no Brasil, 
nos Estados Unidos os negros se lançavam à luta por direitos civis.

O fim da escravidão nos Estados Unidos, decretada em 1865, não representou a extensão dos 
direitos civis aos negros. Pelo contrário, durante um século após a abolição, os afrodescendentes 
ainda eram discriminados e segregados. Não podiam estudar em escolas destinadas somente aos 
brancos e nem frequentar os mesmos lugares que eles. Nos ônibus, só podiam se sentar em bancos 
reservados na parte de trás. Até mesmo os bebedouros e as Bíblias para juramentos eram separados.

O racismo e a discriminação contra os negros eram particularmente fortes no sul dos Estados 
Unidos. Em 1954, a Suprema Corte de Justiça declarou inconstitucional a segregação existente nos 
estados sulistas. No ano seguinte, uma costureira negra, Rosa Parks, foi presa em Montgomery, no 
Alabama, por ter se recusado a ceder seu assento a um homem branco e dirigir-se ao fundo do 
ônibus. Em solidariedade a ela, os negros deixaram de utilizar os transportes públicos da cidade 
por um ano, de dezembro de 1955 a dezembro de 1956.

Era o início de uma longa luta dos afrodescendentes por direitos civis. Em 1963, 250 mil 
pessoas se reuniram em Washington, D.C., a capital do país, para reivindicar a integração racial 
e o direito dos negros à moradia, ao emprego e ao voto. A manifestação ficou conhecida como 
Marcha sobre Washington. 

Como resultado, em julho de 
1964 o Congresso dos Estados 
Unidos aprovou a Lei dos Direitos 
Civis, que estabelecia o fim da 
segregação racial em todo o país. 
Entretanto, a violência contra líderes 
do movimento negro norte-ameri-
cano continuaria por alguns anos. 
Em fevereiro de 1965, foi assassi-
nado em Nova York o ativista negro 
Malcom X. Pouco mais de três anos 
depois, em abril de 1968, o assassi-
nato no Tennessee de outro grande 
líder, Martin Luther King, chocou o 
mundo inteiro.

enquanto isso...

  Manifestantes na Marcha 
sobre Washington, em 
28 de agosto de 1963.

WARREN K LEFFLER/UNDERWOOD ARCHIVES/GETTY IMAGES
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 4, 6 e 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 5, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 2 e 3

HABILIDADES
• EF09HI02
• EF09HI05
• EF09HI06
• EF09HI09

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

Enquanto isso...
• Desenvolva com os alunos 
a ideia de simultaneidade ao 
abordar o contexto de luta do 
movimento negro norte-ame-
ricano, em 1964. Explore a re-
lação entre repressão e resis-
tência vivida nesse momen-
to, destacando suas principais 
conquistas, pautas e líderes. 
Discuta que a realidade brasi-
leira também era marcada pe-
lo preconceito racial, que te-
ve como forma de resistência 
a organização da Frente Negra 
Brasileira.

 SUGESTÃO DE LIVRO

Para o professor e para o 
aluno
• LEWIS, John; AYDIN, Andrew; 
POWELL, Nate . A Marcha. Livro 
1. São Paulo: Nemo, 2018.

O livro em quadrinhos 
(Graphic novel) narra a his-
tória do congressista estadu-
nidense, John Lewis, que se 
tornou figura icônica para os 
movimentos que lutam contra 
o racismo nos Estados Unidos.
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esquema-resumo

Brasil: da Revolução de 1930 à ditadura civil-militar 

1930: Movimento armado 
derruba a República oligárquica

• Getúlio Vargas no poder

Anos 1950 e 1960: 
instabilidade política

Governo Provisório 
(1930-1934)

–  Nova Constituição
–  Expansão 

dos meios de 
comunicação de 
massa

Governo 
Constitucional 

(1934-1937)
–  Lutas políticas

Período Democrático 
(1951-1954)

–  Eleição de Vargas (1950)
–  Redemocratização
–  Suicídio de Vargas

Ditadura do Estado 
Novo (1937-1945)

–  Legislação 
trabalhista

–  Estímulo à 
industrialização

Governo Dutra (1946-1951)
–  Desenvolvimentismo
–  Abertura às importações

Governo JK (1956-1961)
–  Plano de Metas
–   Construção de Brasília e 

mudança da capital
–   Industrialização acelerada
–  Transformações urbanas
–  Expansão da produção 

cultural
–  Mudanças de 

comportamento e hábitos 
de consumo

–  Desigualdades econômicas 
e sociais entre as regiões 
brasileiras

Governo João Goulart 
(1961-1964)

–   Medidas nacionalistas
–  Articulação dos grupos 

mais ricos da sociedade, 
oposição e militares

Golpe civil-militar de 1964

atividade
• Com base nos elementos do esquema-resumo e na leitura do capítulo, indique as principais mudanças 

ocorridas na sociedade brasileira a partir do governo Vargas e também as permanências, isto é, aspectos 
que não tiveram alteração significativa na sociedade brasileira.

Houve um aumento da industrialização, da urbanização e do crescimento econômico de São Paulo. Porém, as 
desigualdades sociais permaneceram intactas ou aumentaram.
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 Marcha sobre Washington

Na mesma época em que as reformas propostas por Jango provocavam polêmica no Brasil, 
nos Estados Unidos os negros se lançavam à luta por direitos civis.

O fim da escravidão nos Estados Unidos, decretada em 1865, não representou a extensão dos 
direitos civis aos negros. Pelo contrário, durante um século após a abolição, os afrodescendentes 
ainda eram discriminados e segregados. Não podiam estudar em escolas destinadas somente aos 
brancos e nem frequentar os mesmos lugares que eles. Nos ônibus, só podiam se sentar em bancos 
reservados na parte de trás. Até mesmo os bebedouros e as Bíblias para juramentos eram separados.

O racismo e a discriminação contra os negros eram particularmente fortes no sul dos Estados 
Unidos. Em 1954, a Suprema Corte de Justiça declarou inconstitucional a segregação existente nos 
estados sulistas. No ano seguinte, uma costureira negra, Rosa Parks, foi presa em Montgomery, no 
Alabama, por ter se recusado a ceder seu assento a um homem branco e dirigir-se ao fundo do 
ônibus. Em solidariedade a ela, os negros deixaram de utilizar os transportes públicos da cidade 
por um ano, de dezembro de 1955 a dezembro de 1956.

Era o início de uma longa luta dos afrodescendentes por direitos civis. Em 1963, 250 mil 
pessoas se reuniram em Washington, D.C., a capital do país, para reivindicar a integração racial 
e o direito dos negros à moradia, ao emprego e ao voto. A manifestação ficou conhecida como 
Marcha sobre Washington. 

Como resultado, em julho de 
1964 o Congresso dos Estados 
Unidos aprovou a Lei dos Direitos 
Civis, que estabelecia o fim da 
segregação racial em todo o país. 
Entretanto, a violência contra líderes 
do movimento negro norte-ameri-
cano continuaria por alguns anos. 
Em fevereiro de 1965, foi assassi-
nado em Nova York o ativista negro 
Malcom X. Pouco mais de três anos 
depois, em abril de 1968, o assassi-
nato no Tennessee de outro grande 
líder, Martin Luther King, chocou o 
mundo inteiro.

enquanto isso...

  Manifestantes na Marcha 
sobre Washington, em 
28 de agosto de 1963.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Aproveite o esquema da 
seção para fazer uma revisão 
dos documentos do capítulo 
com os alunos e verificar se os 
conceitos centrais foram com-
preendidos. 
• Na atividade, valorize com 
os alunos as leis trabalhistas 
como uma permanência im-
portante da Era Vargas, embo-
ra tenham ocorrido reformas 
significativas na área nos últi-
mos tempos. A urbanização e 
a existência de problemas so-
ciais são outros exemplos de 
permanências. 
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 1. Observe o documento a seguir, produzido em 
novembro de 1940 pelo Departamento de 
Imprensa e Propaganda (DIP), e responda às 
questões.
a) Em que período histórico brasileiro ele foi 

produzido?
b) Como o presidente Getúlio Vargas é 

representado nessas cartilhas?
c) Em sua opinião, qual teria sido a intenção 

do DIP ao produzi-lo?

Interpretando documentos

  Getúlio Vargas – Amigo 
das crianças, publicado 
pelo DIP em 1940.

hora de refletir
• Meios de comunicação em massa como o cinema, o rádio e depois a televisão influencia-

ram fortemente a população brasileira a partir da década de 1930, introduzindo novos 
hábitos e costumes no modo de se vestir, de se alimentar etc. A popularização de auto-
móveis, eletrodomésticos e outros itens por meio desses meios de comunicação e pela 
propaganda deu origem à chamada sociedade de consumo, na qual vivemos até hoje. 

 1. Você consegue perceber a influência dos meios de comunicação nos hábitos pessoais 
das pessoas de sua geração? Como? Cite exemplos. 

 2. Indique aspectos dessa influência que você considera positivos e aspectos que considera 
negativos.

 3. Desde os primeiros tempos das indústrias automobilísticas no Brasil até hoje, o acesso 
dos brasileiros aos automóveis aumentou bastante. Atualmente, 1 em 4 pessoas possui 
um veículo no Brasil. 

  Reúna-se a seu grupo de colegas e, juntos, elaborem uma campanha publicitária com o 
objetivo de sensibilizar as pessoas para o uso consciente de automóveis e motocicletas. 

c) O assassinato de João Pessoa, o candidato a vice na chapa de Getúlio Vargas, fortale-
ceu os grupos que defendiam a luta armada contra o candidato eleito, Júlio Prestes.

d) O movimento armado teve início em outubro de 1930, impedindo a posse de Júlio Prestes. 
Em seu lugar, Getúlio Vargas assumiu a presidência em novembro do mesmo ano.

DIP/CPDOC/FGV
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MINHA BIBLIOTECA
A república bossa-nova: a democracia populista (1954-1964), de José 
Dantas Filho e Francisco Fernando Monteoliva. São Paulo: Atual, 2012. 
A obra analisa letras de música, charges, cartas, fotos, artigos de jornal e outros 
documentos para, com base neles, lançar luz sobre o período histórico conhecido 
como “anos dourados”.

ED
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A 
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L

 1. Uma das bases de apoio do governo Vargas eram as camadas urbanas que se benefi-
ciaram com a aprovação de uma série de leis trabalhistas. Cite as principais medidas do 
governo de Getúlio que beneficiaram os trabalhadores urbanos.

 2. A industrialização do Brasil entre as décadas de 1930 e 1960 modificou certos hábitos e 
comportamentos, principalmente da população urbana. Cite e explique três mudanças 
visíveis no comportamento dos brasileiros que resultaram da modernização econômica.

 3. Explique como a industrialização e a modernização contribuíram para aumentar as desi-
gualdades regionais e sociais no Brasil. 

 4. Em 1964, um golpe de Estado instituiu a ditadura civil-militar no Brasil. Explique os 
motivos que culminaram nesse golpe.

 5. Em meados dos anos 1950, nos Estados Unidos, os afrodescendentes se mobilizaram 
em intensa campanha pela conquista de seus direitos civis. Explique as razões desses 
movimentos e descreva duas dessas mobilizações.
• E no Brasil? Que iniciativas foram tomadas pela população afrodescendente no 

período?

para organizar as ideias

 1. A República oligárquica chegou ao fim com o movimento armado organizado por 
Getúlio Vargas e seus aliados. Responda assinalando V para as opções verdadeiras e F 
para as falsas, levando em consideração as seguintes afirmativas sobre esse movimento:
a) As eleições de 1930 abalaram o acordo entre as oligarquias, já que o grupo de São 

Paulo e alguns outros estados defendiam a candidatura de Júlio Prestes, enquanto 
o grupo de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba defendia a candidatura de 
Getúlio Vargas.

b) Júlio Prestes saiu vitorioso nas eleições, porém seus opositores fizeram acusações de 
que as eleições foram fraudadas. Um grupo minoritário, aquele que estava ligado 
aos antigos “tenentes” das rebeliões ocorridas na década de 1920, defendia a luta 
armada contra a posse do candidato eleito.

teste seus conhecimentos

Interpretando documentos

hora de refletir

atividades
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 3, 4 e 5
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3, 5, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 2 e 7

HABILIDADES
• EF09HI02
• EF09HI03
• EF09HI05
• EF09HI06
• EF09HI07
• EF09HI17
• EF09HI18
•  EF09HI19

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

Para organizar as ideias
• 1. As medidas do gover-
no Vargas ligadas diretamente 
aos interesses dos emprega-
dos urbanos garantiam direi-
tos trabalhistas como: jorna-
da de trabalho de oito horas 
diárias; férias remuneradas; 
direito de organização e nor-
matização do funcionamento 
dos sindicatos; salário-míni-
mo, aposentadoria, a Justiça 
do Trabalho e outras, presen-
tes na Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT). Todos esses 
direitos, apesar de algumas al-
terações nas leis, estão em vi-
gor até hoje.
• 2. Alguns aspectos das 
grandes cidades que se trans-
formaram com a industrializa-
ção foram: aumento do núme-
ro de veículos nas ruas; cons-
trução de novas ruas e aveni-
das, viadutos, túneis e pontes, 
bem como edifícios altos; os 
bondes elétricos foram troca-
dos por ônibus movidos a óleo 
diesel; as lojas que vendiam 
produtos a granel (empórios, 
quitandas, vendas, açougues) 
foram substituídas por merca-
dos e supermercados.
• 3. A industrialização con-
centrou-se na região Sudeste, 
principalmente em São Paulo, 
aumentando a desigualdade 
com as demais regiões do país. 
Por não conseguirem trabalho 
em seus estados de origem, 
muitos brasileiros de outras re-
giões migraram para o Sudeste 

em busca de melhores condi-
ções de vida.
• 4. Os militares deram um 
golpe de Estado porque o pre-
sidente João Goulart propôs 
medidas como reforma agrá-
ria e tributária e a nacionaliza-
ção de empresas estrangeiras. 
Tais medidas provocaram re-
volta em grupos sociais mais ri-

cos, chefes militares e oposição 
política, que acusavam o pre-
sidente de ser favorável a um 
avanço comunista no Brasil. A 
junta militar destituiu o presi-
dente em março de 1964 e deu 
início ao governo militar.
• 5. Os afrodescendentes nos 
Estados Unidos mobilizaram-se 
para conquistar igualdade de 

direitos civis, como frequentar 
as mesmas escolas e lugares pú-
blicos que a população branca 
e não ser segregados nos ôni-
bus. Em 1963, na Marcha sobre 
Washington, 250 mil pessoas 
reivindicaram a integração ra-
cial e o direito dos afrodescen-
dentes a moradia, educação, 
emprego, voto e outros.
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 1. Observe o documento a seguir, produzido em 
novembro de 1940 pelo Departamento de 
Imprensa e Propaganda (DIP), e responda às 
questões.
a) Em que período histórico brasileiro ele foi 

produzido?
b) Como o presidente Getúlio Vargas é 

representado nessas cartilhas?
c) Em sua opinião, qual teria sido a intenção 

do DIP ao produzi-lo?

Interpretando documentos

  Getúlio Vargas – Amigo 
das crianças, publicado 
pelo DIP em 1940.

hora de refletir
• Meios de comunicação em massa como o cinema, o rádio e depois a televisão influencia-

ram fortemente a população brasileira a partir da década de 1930, introduzindo novos 
hábitos e costumes no modo de se vestir, de se alimentar etc. A popularização de auto-
móveis, eletrodomésticos e outros itens por meio desses meios de comunicação e pela 
propaganda deu origem à chamada sociedade de consumo, na qual vivemos até hoje. 

 1. Você consegue perceber a influência dos meios de comunicação nos hábitos pessoais 
das pessoas de sua geração? Como? Cite exemplos. 

 2. Indique aspectos dessa influência que você considera positivos e aspectos que considera 
negativos.

 3. Desde os primeiros tempos das indústrias automobilísticas no Brasil até hoje, o acesso 
dos brasileiros aos automóveis aumentou bastante. Atualmente, 1 em 4 pessoas possui 
um veículo no Brasil. 

  Reúna-se a seu grupo de colegas e, juntos, elaborem uma campanha publicitária com o 
objetivo de sensibilizar as pessoas para o uso consciente de automóveis e motocicletas. 

c) O assassinato de João Pessoa, o candidato a vice na chapa de Getúlio Vargas, fortale-
ceu os grupos que defendiam a luta armada contra o candidato eleito, Júlio Prestes.

d) O movimento armado teve início em outubro de 1930, impedindo a posse de Júlio Prestes. 
Em seu lugar, Getúlio Vargas assumiu a presidência em novembro do mesmo ano.

DIP/CPDOC/FGV

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

135

D2-2056-HIST-F2_V9-U03-C05-112-135-LA-G20.indd   135 11/21/18   10:01 AM

MINHA BIBLIOTECA
A república bossa-nova: a democracia populista (1954-1964), de José 
Dantas Filho e Francisco Fernando Monteoliva. São Paulo: Atual, 2012. 
A obra analisa letras de música, charges, cartas, fotos, artigos de jornal e outros 
documentos para, com base neles, lançar luz sobre o período histórico conhecido 
como “anos dourados”.
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 1. Uma das bases de apoio do governo Vargas eram as camadas urbanas que se benefi-
ciaram com a aprovação de uma série de leis trabalhistas. Cite as principais medidas do 
governo de Getúlio que beneficiaram os trabalhadores urbanos.

 2. A industrialização do Brasil entre as décadas de 1930 e 1960 modificou certos hábitos e 
comportamentos, principalmente da população urbana. Cite e explique três mudanças 
visíveis no comportamento dos brasileiros que resultaram da modernização econômica.

 3. Explique como a industrialização e a modernização contribuíram para aumentar as desi-
gualdades regionais e sociais no Brasil. 

 4. Em 1964, um golpe de Estado instituiu a ditadura civil-militar no Brasil. Explique os 
motivos que culminaram nesse golpe.

 5. Em meados dos anos 1950, nos Estados Unidos, os afrodescendentes se mobilizaram 
em intensa campanha pela conquista de seus direitos civis. Explique as razões desses 
movimentos e descreva duas dessas mobilizações.
• E no Brasil? Que iniciativas foram tomadas pela população afrodescendente no 

período?

para organizar as ideias

 1. A República oligárquica chegou ao fim com o movimento armado organizado por 
Getúlio Vargas e seus aliados. Responda assinalando V para as opções verdadeiras e F 
para as falsas, levando em consideração as seguintes afirmativas sobre esse movimento:
a) As eleições de 1930 abalaram o acordo entre as oligarquias, já que o grupo de São 

Paulo e alguns outros estados defendiam a candidatura de Júlio Prestes, enquanto 
o grupo de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba defendia a candidatura de 
Getúlio Vargas.

b) Júlio Prestes saiu vitorioso nas eleições, porém seus opositores fizeram acusações de 
que as eleições foram fraudadas. Um grupo minoritário, aquele que estava ligado 
aos antigos “tenentes” das rebeliões ocorridas na década de 1920, defendia a luta 
armada contra a posse do candidato eleito.

teste seus conhecimentos

Interpretando documentos

hora de refletir

atividades
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TEXTO DE APOIO

Para o professor

A política, a propaganda e 
o ensino da História 

Uma outra perspectiva 
é a da utilização da propa-
ganda como refl exão sobre 
o nosso próprio tempo [...] 
o que se aponta é a possi-
bilidade de calcar o presen-
te como foco de interesse 
imediato [...]. Essa trilha 
pode iniciar-se com uma 
abordagem sobre os hábi-
tos de consumo dos alunos 
da turma e suas famílias, 
transformando em objeto 
de refl exão um conjunto de 
atos que geralmente não 
é notado, propiciando o 
questionamento das pró-
prias escolhas. Em geral, 
essas escolhas de consumo 
são irrefl etidas, fi cando na 
superfície de tópicos como 
a relação custo-benefí-
cio, qualidade, satisfação 
de uma necessidade sem 
que se pense como ela se 
estabeleceu de forma tão 
irrecorrível etc. [...] cada 
peça publicitária estudada 
pode ser pensada a partir 
da experiência de cada um, 
observando como a publici-
dade disputa as estruturas 
já existentes de necessida-
des e como ela cria outras 
necessidades [...] A busca 
é por refl etir sobre a cons-
trução histórica do próprio 
sujeito e das relações inter-
subjetivas. 

CERRI, Luís Fernando. A política, a 
propaganda e o ensino da História. 
Caderno Cedes, Campinas, v. 25, 

n. 67, set./dez. 2005. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/ccedes/

v25n67/a05v2567>. Acesso em: 14 
nov. 2018.

• Para lutar contra a desigual-
dade e a discriminação, orga-
nizações como a Frente Negra 
Brasileira foram criadas e se 
capitalizaram por todo o país. 
Também o Teatro Experimen-
tal do Negro cumpria papel im-
portante na resistência cultural 
e no resgate das tradições do 
povo negro.

Teste seus conhecimentos
• Todas as afirmações são ver-
dadeiras.
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  Os cosmonautas Sergey Prokopyev e Oleg 
Artemyev preparam experimentos no módulo de 
serviço Zvezda, localizado no segmento russo 
da Estação Espacial Internacional. Foto de 2018.

Observe na foto dessa dupla de páginas a Estação Espacial Internacional (EEI), mais conhecida 
como ISS (sigla em inglês para International Space Station), um laboratório espacial que está a 340 
quilômetros da superfície da Terra. 

A ISS começou a ser construída em 1998 por empresas de diversos países, liderados pelos 
Estados Unidos e pela Rússia. Desde 2000, a ISS passou a receber tripulações de astronautas e 
cosmonautas. 

Essa parceria entre russos e estadunidenses não causa estranheza hoje em dia. Mas há 
cerca de sessenta anos, seria praticamente impossível. Naquela época, Estados Unidos e União 
Soviética eram grandes inimigos. Os Estados Unidos lideravam o bloco de países capitalistas 
e a União Soviética estava à frente dos países comunistas.

A principal característica desse período foi um 
fenômeno conhecido como Guerra Fria. Um de seus 
acontecimentos mais empolgantes foi a corrida espacial, 
na qual Estados Unidos e União Soviética disputavam a 
conquista do espaço. Neste capítulo, vamos conhecer 
alguns outros aspectos da Guerra Fria.

Objetivos de aprendizagem
• Identificar aspectos da 

Guerra Fria e da disputa 
ideológica entre capitalismo e 
comunismo.

• Entender a expansão do 
comunismo pelo mundo em 
meados do século XX.

• Discutir o papel dos meios de 
comunicação de massa no 
embate ideológico do período.

137

D2-2056-HIST-F2_V9-U03-C06-136-159-LA-G20.indd   137 11/21/18   10:26 AM

A Guerra Fria e a 
expansão do socialismo

C
A
P
ÍT

ULO

A Guerra Fria e a 
expansão do socialismoexpansão do socialismo

P
ÍT

ULO6

NA
SA

/R
OS

CO
SM

OS

136136

D2-2056-HIST-F2_V9-U03-C06-136-159-LA-G20.indd   136 11/21/18   10:25 AM

A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1 e 6
• Específica de Ciências Huma-
nas: 2

HABILIDADE 
• EF09HI28

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Ao introduzir o assunto do 
capítulo, proponha uma dis-
cussão com os alunos sobre o 
que significa o termo “Guer-
ra Fria”. Estimule a participa-
ção da turma aprofundando o 
questionamento sobre como 
essa forma de conflito se dife-
rencia de conflitos bélicos an-
teriores, buscando assim tam-
bém retomar os conhecimen-
tos sobre a Primeira e a Segun-
da Guerras Mundiais. Nesse 
momento, é interessante cha-
mar a atenção dos alunos tam-
bém para a existência de dois 
modelos político-econômicos 
diferentes no mundo após a 
eclosão de revoluções socia-
listas na Rússia (depois URSS), 
Cuba, China, entre outros paí-
ses. Esse panorama sobre o 
contexto histórico mundial se-
rá importante para que os alu-
nos situem o período que será 
abordado na unidade.
• Em seguida, promova uma 
análise sobre a ISS e a tecno-
logia espacial e apresente aos 
alunos a ideia de “Era dos Ex-
tremos”, criada pelo historia-
dor Hobsbawm para tratar do 
século XX. Pergunte à turma 
como um período tão marca-
do por conflitos pode ter sido, 
ao mesmo tempo, tão fértil no 
campo da ciência. Discuta a 
ciência e a tecnologia a servi-
ço de interesses de Estados e 
grupos. Oriente a reflexão co-
letiva, aproveitando as contri-
buições dos alunos e estimu-
lando o compartilhamento de 
seus conhecimentos prévios e 
opiniões com os demais.

SUGESTÕES DE LIVROS 

Para o professor
• HOBSBAWM, Eric. A Era dos 
Extremos (1914-1991). São Pau-
lo: Companhia das Letras, 1995.

Clássico da historiografia mun-
dial, o livro de Hobsbawm trata 

do “breve século XX”, período 
marcado pelos horrores da guer-
ra, a emergência de novos atores 
sociais e o desenvolvimento da 
Terceira Revolução Industrial.
• BOSI, Alfredo. Ideologia e 
contraideologia. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2010.

Alfredo Bosi desenvolve 
uma perspectiva histórica so-
bre o desenvolvimento da 
ideologia europeia no mundo 
ocidental e enfatiza a necessi-
dade da contraideologia como 
instrumento fundamental de 
libertação dos oprimidos.
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  Os cosmonautas Sergey Prokopyev e Oleg 
Artemyev preparam experimentos no módulo de 
serviço Zvezda, localizado no segmento russo 
da Estação Espacial Internacional. Foto de 2018.

Observe na foto dessa dupla de páginas a Estação Espacial Internacional (EEI), mais conhecida 
como ISS (sigla em inglês para International Space Station), um laboratório espacial que está a 340 
quilômetros da superfície da Terra. 

A ISS começou a ser construída em 1998 por empresas de diversos países, liderados pelos 
Estados Unidos e pela Rússia. Desde 2000, a ISS passou a receber tripulações de astronautas e 
cosmonautas. 

Essa parceria entre russos e estadunidenses não causa estranheza hoje em dia. Mas há 
cerca de sessenta anos, seria praticamente impossível. Naquela época, Estados Unidos e União 
Soviética eram grandes inimigos. Os Estados Unidos lideravam o bloco de países capitalistas 
e a União Soviética estava à frente dos países comunistas.

A principal característica desse período foi um 
fenômeno conhecido como Guerra Fria. Um de seus 
acontecimentos mais empolgantes foi a corrida espacial, 
na qual Estados Unidos e União Soviética disputavam a 
conquista do espaço. Neste capítulo, vamos conhecer 
alguns outros aspectos da Guerra Fria.

Objetivos de aprendizagem
• Identificar aspectos da 

Guerra Fria e da disputa 
ideológica entre capitalismo e 
comunismo.

• Entender a expansão do 
comunismo pelo mundo em 
meados do século XX.

• Discutir o papel dos meios de 
comunicação de massa no 
embate ideológico do período.
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A Guerra Fria e a 
expansão do socialismo

C
A
P
ÍT

ULO

A Guerra Fria e a 
expansão do socialismoexpansão do socialismo

P
ÍT

ULO6

NA
SA

/R
OS

CO
SM

OS

136136

D2-2056-HIST-F2_V9-U03-C06-136-159-LA-G20.indd   136 11/21/18   10:25 AM

SUGESTÃO DE FILME 

Para o professor 
• O DOUTOR Fantástico 
ou Como aprendi a parar 
de me preocupar e amar 
a bomba atômica. Direção: 
Stanley Kubrick. EUA, 1964. 
(95 minutos). 

O filme foi dirigido no auge 
da Guerra Fria após três eventos 
centrais que influíram no desen-
rolar do conflito, como a cons-
trução do Muro de Berlim pelos 
soviéticos (1961), a Crise dos 
Mísseis que ameaçou desenca-
dear uma guerra nuclear (1962) 
e o assassinato de John Kenne-
dy, presidente dos Estados Uni-
dos (22/11/1963), cujas causas 
ainda geram discussões. Em 
linguagem não realista, o filme 
conta como um general insano, 
que acredita em uma conspira-
ção comunista, dá ordens para 
bombardear a Rússia e iniciar 
uma guerra nuclear. Enquanto 
isso, o presidente dos Estados 
Unidos e seus assessores do 
Pentágono tentam desespera-
damente evitar o destino do 
catastrófico processo. 
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O que é ideologia?
Uma das primeiras vezes em que se usou a palavra ideologia foi na França, em 1801. 

O termo nasceu com o objetivo de nomear uma área dos estudos humanos, a “ciência 
das ideias”. Ao longo dos tempos, o significado dessa expressão variou bastante e hoje 
não existe apenas uma interpretação sobre ele.

No sentido usado aqui, ideologia significa sistema de ideias e de crenças (políticas, 
econômicas, culturais etc.) mais ou menos coerentes. Esse sistema de ideias pode pre-
dominar em uma sociedade, pode ser expressão de um grupo social ou mesmo de uma 
pessoa.

Para entendermos melhor esse termo, vejamos duas das principais diferenças ideo-
lógicas entre o capitalismo e o comunismo:

• Propriedade privada – O sistema capitalista se baseia na propriedade privada 
dos meios de produção, no trabalho assalariado e na liberdade de mercado. No 
capitalismo, as pessoas podem ser proprietárias de fazendas, indústrias, bancos 
etc. (esses são os meios de produção das riquezas). O Brasil é um país capitalista.
Para a ideologia comunista, ao contrário, os meios de produção devem pertencer 
ao Estado e os trabalhadores também recebem salários por seu trabalho. Ou seja, 
não deve haver propriedade privada dos meios de produção e nem concentração 
das riquezas. 

• Concepção de trabalho – No capitalismo, os donos dos meios de produção vendem 
suas mercadorias visando ao lucro. Para produzir essas mercadorias, porém, eles 
dependem dos trabalhadores, que não têm a propriedade dos meios de produção 
e recebem um salário por seu trabalho. Já no comunismo, tudo o que é produzido 
pela sociedade visa atender à própria sociedade. Não existe a noção de lucro e 
nem do trabalho como instrumento de exploração de um sobre o outro. Assim, os 
trabalhadores atuam pelos meios estatais e o produto de seu trabalho é destinado 
às necessidades e ao crescimento coletivos. 

p ar a s aber mais

  Gravura publicada 
no jornal Le Journal 
Illustrous, de 1869, 
representando o 
trabalho feminino em 
uma manufatura. A 
Primeira Revolução 
Industrial, ocorrida em 
meados do século XVIII, 
é considerada o marco 
inicial do capitalismo. 
Nesse tipo de estrutura 
representada na imagem, 
as trabalhadoras 
vendem sua força de 
trabalho para o dono da 
manufatura em troca 
de salário.
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 As superpotências
Em 1945, ao fim da Segunda Guerra Mundial, boa parte das nações envolvidas no conflito 

estava arrasada depois de sofrer grandes perdas humanas e materiais. Em contrapartida, os 
Estados Unidos e a União Soviética se projetavam como duas superpotências.

 Capitalistas 3 comunistas
Durante a guerra, os dois países – Estados Unidos e União Soviética – estiveram do mesmo 

lado na luta contra o nazismo. Terminado o conflito, seguiram por caminhos radicalmente 
opostos. O principal motivo da discórdia entre eles era de natureza ideológica: enquanto os 
Estados Unidos representavam a ideologia capitalista, a União Soviética defendia o comunismo.

Foi nesse contexto que teve início a Guerra Fria, em 1947, quando o governo dos Estados 
Unidos denunciou a falta de liberdade na União Soviética e lançou uma agressiva política de 
combate ao comunismo. A Guerra Fria terminou em 1991, ano em que ocorreu a extinção da 
União Soviética (assunto a ser estudado no capítulo 9). 

A expressão Guerra Fria foi 
criada para designar um tipo 
de conflito no qual os principais 
adversários – Estados Unidos e 
União Soviética – se hostiliza-
vam, mas nunca chegaram ao 
confronto militar direto. Esse 
conflito, entretanto, deixou o 
mundo em constante perigo 
diante da ameaça de uma 
guerra nuclear, como veremos 
a seguir.

Nuclear: esse termo refere-se 
aqui a bombas de altíssimo 
poder de destruição. A bomba 
atômica, lançada pelos norte- 
-americanos sobre Hiroshima e 
Nagasaki, no Japão, é um dos 
tipos de bomba nuclear.

  Charge russa sobre a Guerra 
Fria, 1951. Na ilustração, o 
militar russo escolhe no menu 
itens como carvão e aço 
europeus, mas a “refeição” é 
preparada por um cozinheiro 
que representa os EUA. UN
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1 e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2 e 3
• Específicas de História: 1 e 2

HABILIDADE 
• EF09HI28

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

•  Relembre aos alunos a 
ideia de Paz Armada entre as 
nações europeias antes da Pri-
meira Guerra Mundial. A di-
nâmica se parece um pouco 
com a da Guerra Fria. Os paí-
ses envolvidos fazem ameaças 
mútuas por meio de demons-
tração de força bélica e de po-
derio econômico. Contudo, 
nunca chegam a concretizar 
o conflito por meio de uma 
guerra.
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O que é ideologia?
Uma das primeiras vezes em que se usou a palavra ideologia foi na França, em 1801. 

O termo nasceu com o objetivo de nomear uma área dos estudos humanos, a “ciência 
das ideias”. Ao longo dos tempos, o significado dessa expressão variou bastante e hoje 
não existe apenas uma interpretação sobre ele.

No sentido usado aqui, ideologia significa sistema de ideias e de crenças (políticas, 
econômicas, culturais etc.) mais ou menos coerentes. Esse sistema de ideias pode pre-
dominar em uma sociedade, pode ser expressão de um grupo social ou mesmo de uma 
pessoa.

Para entendermos melhor esse termo, vejamos duas das principais diferenças ideo-
lógicas entre o capitalismo e o comunismo:

• Propriedade privada – O sistema capitalista se baseia na propriedade privada 
dos meios de produção, no trabalho assalariado e na liberdade de mercado. No 
capitalismo, as pessoas podem ser proprietárias de fazendas, indústrias, bancos 
etc. (esses são os meios de produção das riquezas). O Brasil é um país capitalista.
Para a ideologia comunista, ao contrário, os meios de produção devem pertencer 
ao Estado e os trabalhadores também recebem salários por seu trabalho. Ou seja, 
não deve haver propriedade privada dos meios de produção e nem concentração 
das riquezas. 

• Concepção de trabalho – No capitalismo, os donos dos meios de produção vendem 
suas mercadorias visando ao lucro. Para produzir essas mercadorias, porém, eles 
dependem dos trabalhadores, que não têm a propriedade dos meios de produção 
e recebem um salário por seu trabalho. Já no comunismo, tudo o que é produzido 
pela sociedade visa atender à própria sociedade. Não existe a noção de lucro e 
nem do trabalho como instrumento de exploração de um sobre o outro. Assim, os 
trabalhadores atuam pelos meios estatais e o produto de seu trabalho é destinado 
às necessidades e ao crescimento coletivos. 

p ar a s aber mais

  Gravura publicada 
no jornal Le Journal 
Illustrous, de 1869, 
representando o 
trabalho feminino em 
uma manufatura. A 
Primeira Revolução 
Industrial, ocorrida em 
meados do século XVIII, 
é considerada o marco 
inicial do capitalismo. 
Nesse tipo de estrutura 
representada na imagem, 
as trabalhadoras 
vendem sua força de 
trabalho para o dono da 
manufatura em troca 
de salário.
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 As superpotências
Em 1945, ao fim da Segunda Guerra Mundial, boa parte das nações envolvidas no conflito 

estava arrasada depois de sofrer grandes perdas humanas e materiais. Em contrapartida, os 
Estados Unidos e a União Soviética se projetavam como duas superpotências.

 Capitalistas 3 comunistas
Durante a guerra, os dois países – Estados Unidos e União Soviética – estiveram do mesmo 

lado na luta contra o nazismo. Terminado o conflito, seguiram por caminhos radicalmente 
opostos. O principal motivo da discórdia entre eles era de natureza ideológica: enquanto os 
Estados Unidos representavam a ideologia capitalista, a União Soviética defendia o comunismo.

Foi nesse contexto que teve início a Guerra Fria, em 1947, quando o governo dos Estados 
Unidos denunciou a falta de liberdade na União Soviética e lançou uma agressiva política de 
combate ao comunismo. A Guerra Fria terminou em 1991, ano em que ocorreu a extinção da 
União Soviética (assunto a ser estudado no capítulo 9). 

A expressão Guerra Fria foi 
criada para designar um tipo 
de conflito no qual os principais 
adversários – Estados Unidos e 
União Soviética – se hostiliza-
vam, mas nunca chegaram ao 
confronto militar direto. Esse 
conflito, entretanto, deixou o 
mundo em constante perigo 
diante da ameaça de uma 
guerra nuclear, como veremos 
a seguir.

Nuclear: esse termo refere-se 
aqui a bombas de altíssimo 
poder de destruição. A bomba 
atômica, lançada pelos norte- 
-americanos sobre Hiroshima e 
Nagasaki, no Japão, é um dos 
tipos de bomba nuclear.

  Charge russa sobre a Guerra 
Fria, 1951. Na ilustração, o 
militar russo escolhe no menu 
itens como carvão e aço 
europeus, mas a “refeição” é 
preparada por um cozinheiro 
que representa os EUA. UN
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

Para saber mais
• O termo “ideologia” é, ao 
mesmo tempo, muito usado 
e muito pouco compreendi-
do atualmente. Tendo isso em 
mente, desenvolva uma refle-
xão crítica com os alunos de 
modo que eles possam com-
preendê-lo e se apropriar do 
conceito de forma consciente. 
• Inicie a abordagem pergun-
tando aos alunos o que eles 
entendem por “ideologia” e 
em quais contextos costumam 
usar esse termo. Para facili-
tar, apresente aos alunos ou-
tras palavras relacionadas co-
mo sinônimos ou antônimos 
do termo, tais como “ideia”, 
“mentalidade”, “pensamen-
to”, “cultura”, “contraideolo-
gia”, entre outras, e peça que 
as avaliem. O intuito é que os 
alunos aprofundem os conhe-
cimentos conceituais e com-
preendam que cada concei-
to tem um sentido, podendo 
aplicá-los em contextos acadê-
micos ou cotidianos. 
• É possível ainda desenvol-
ver um raciocínio sobre como 
as ideologias são abraçadas 
hoje em dia entre os alunos e 
as pessoas que convivem com 
eles. Pergunte se elas são fixas, 
móveis, contraditórias ou po-
dem ser sobrepostas, dominan-
tes ou não, orientando os alu-
nos a perceber como se relacio-
nam com as ideologias a que 
aderem e como esse aspecto se 
manifesta socialmente.

SUGESTÃO DE LIVRO

Para o professor
CHAUI, Marilena. O que é 

ideologia. São Paulo: Brasi-
liense, 2004.

A filósofa expõe em lingua-
gem clara a concepção de ideo-
logia de pensadores como Aristó-
teles, Comte, Marx e Durkheim.
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Em segundo plano, um pouco atrás do iceberg, 
vemos um barco que transporta um homem alto, 
magro, sério, de barbicha e chapéu. Trata-se do Tio 
Sam, figura criada em torno de 1812 para personificar 
o governo dos Estados Unidos. Em geral, é repre-
sentado com as cores da bandeira estadunidense: 
vermelha, branca e azul. Compare as cores da roupa 
do Tio Sam com as cores da bandeira dos Estados 
Unidos reproduzida abaixo.

Para que não haja dúvida sobre o que representa 
o barco, há em seu casco a inscrição USA, sigla de 
United States of America (Estados Unidos da América).

  Detalhe da imagem O iceberg vermelho. 
O barco com o Tio Sam a bordo simboliza os 
Estados Unidos.   Bandeira dos Estados Unidos.

  Bandeira da União Soviética de 1923 a 1983.

1
2

1

2 Considerando as evidências (duas partes da 
imagem, além do título e data da publicação), podemos 
deduzir que a capa da revista representa os Estados 
Unidos (capitalismo) e a União Soviética (comunismo) 
no período da Guerra Fria. Vamos conhecer um pouco 
mais sobre esses países nessa época.
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 A Guerra Fria
Observe a imagem desta página. Em sua opinião, qual é o significado dela? Quem é o homem 

sentado sobre o barco? Para onde esse barco navega? Em primeiro plano vemos um iceberg 
que mais parece um rochedo. Por que será que ele foi pintado de vermelho? E por que foram 
desenhados alguns monumentos de pedra sobre esse iceberg? 

Trata-se da ilustração da capa de uma revista de história em quadrinhos publicada nos 
Estados Unidos em 1960 (a data aparece no canto inferior direito da imagem). Seu título é The 
Red Iceberg (O iceberg Vermelho) e a cena representada pode nos ajudar a entender algumas 
das tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria. Vamos analisar a 
imagem mais detalhadamente.

Os icebergs são enormes blocos de gelo que se desprendem de geleiras e passam a flutuar no 
oceano. Uma vez no mar, apenas 10% do iceberg fica acima da superfície. Os 90% restantes permane-
cem ocultos sob as águas. Dessa forma, o iceberg engana quem o avista, pois parece muito menor do 
que realmente é. Assim, ele se 
torna um perigo para os barcos, 
que podem ser destruídos ao se 
chocar com eles.

Tendo em mente essas 
informações, repare que na 
parte superior do iceberg há 
uma foice e um martelo esti-
lizados e pintados de preto. A 
foice e o martelo são os prin-
cipais símbolos do comunismo. 
A cor vermelha também é uma 
importante referência à ideolo-
gia comunista no mundo e era 
a cor da bandeira da União 
Soviética, como podemos ver 
na página seguinte. É possível 
concluir, portanto, que o autor 
usou o desenho do iceberg 
para simbolizar o comunismo.

  O iceberg vermelho – 
história em quadrinhos de 
1960 que alertava os Estados 
Unidos sobre os perigos do 
comunismo. Propaganda 
comum durante a Guerra Fria. BR
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GE
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AN

/F
OT
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 A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1, 2, 3 e 4
• Específica de Ciências Huma-
nas: 2 e 7
• Específica de História: 1, 2 e 3

HABILIDADE 
• EF09HI11
• EF09HI28

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Para iniciar a abordagem 
da imagem condutora des-
te capítulo, peça aos alunos 
que leiam silenciosamente o 
primeiro parágrafo da página 
140 e reserve alguns minutos 
para que reflitam e formulem 
respostas para cada uma das 
perguntas. Estimule-os então 
a compartilhar suas opiniões 
com os colegas, desenvolven-
do uma conversa em que po-
derão trocar opiniões e conhe-
cimentos prévios uns com os 
outros. Peça que descrevam 
os elementos identificáveis na 
imagem, como o espaço, o 
personagem, os símbolos. 
• Alguns procedimentos po-
dem auxiliar os alunos a inter-
pretar os significados presen-
tes em fontes iconográficas e 
a identificar as narrativas his-
tóricas que elas contêm. Au-
xilie-os a verificar a autoria da 
imagem e a biografia do au-
tor; avaliar o período em que 
foi produzida; reconhecer o 
público-alvo e a distribuição; 
compreender a linguagem ar-
tística (se é pintura, gravura, 
quadrinhos etc.); verificar pos-
síveis simbolismos utilizados 
para estabelecer relações com 
elementos culturais ou políti-
cos; refletir sobre os traços e 
cores utilizados e a sensação 
que transmitem.

TEXTO DE APOIO 

Para o aluno 

Capitão América
 Em março de 1941 che-

gava às bancas de jornal 
dos Estados Unidos da 
América (EUA) a primeira 

edição da revista em qua-
drinhos do Capitão Amé-
rica. A capa mostrava um 
novo super-herói, vestindo 
a bandeira do país, dan-
do um soco no queixo de 
Adolf Hitler, ditador da 
Alemanha. [...] Assim, po-
de-se dizer que o Capitão 

América é um personagem 
criado especifi camente 
para atender determina-
das demandas políticas 
ideológicas, voltadas à pro-
paganda contra os países 
do Eixo (Alemanha, Itália 
e Japão) no período da Se-
gunda Guerra Mundial.
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Em segundo plano, um pouco atrás do iceberg, 
vemos um barco que transporta um homem alto, 
magro, sério, de barbicha e chapéu. Trata-se do Tio 
Sam, figura criada em torno de 1812 para personificar 
o governo dos Estados Unidos. Em geral, é repre-
sentado com as cores da bandeira estadunidense: 
vermelha, branca e azul. Compare as cores da roupa 
do Tio Sam com as cores da bandeira dos Estados 
Unidos reproduzida abaixo.

Para que não haja dúvida sobre o que representa 
o barco, há em seu casco a inscrição USA, sigla de 
United States of America (Estados Unidos da América).

  Detalhe da imagem O iceberg vermelho. 
O barco com o Tio Sam a bordo simboliza os 
Estados Unidos.   Bandeira dos Estados Unidos.

  Bandeira da União Soviética de 1923 a 1983.

1
2

1

2 Considerando as evidências (duas partes da 
imagem, além do título e data da publicação), podemos 
deduzir que a capa da revista representa os Estados 
Unidos (capitalismo) e a União Soviética (comunismo) 
no período da Guerra Fria. Vamos conhecer um pouco 
mais sobre esses países nessa época.
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 A Guerra Fria
Observe a imagem desta página. Em sua opinião, qual é o significado dela? Quem é o homem 

sentado sobre o barco? Para onde esse barco navega? Em primeiro plano vemos um iceberg 
que mais parece um rochedo. Por que será que ele foi pintado de vermelho? E por que foram 
desenhados alguns monumentos de pedra sobre esse iceberg? 

Trata-se da ilustração da capa de uma revista de história em quadrinhos publicada nos 
Estados Unidos em 1960 (a data aparece no canto inferior direito da imagem). Seu título é The 
Red Iceberg (O iceberg Vermelho) e a cena representada pode nos ajudar a entender algumas 
das tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria. Vamos analisar a 
imagem mais detalhadamente.

Os icebergs são enormes blocos de gelo que se desprendem de geleiras e passam a flutuar no 
oceano. Uma vez no mar, apenas 10% do iceberg fica acima da superfície. Os 90% restantes permane-
cem ocultos sob as águas. Dessa forma, o iceberg engana quem o avista, pois parece muito menor do 
que realmente é. Assim, ele se 
torna um perigo para os barcos, 
que podem ser destruídos ao se 
chocar com eles.

Tendo em mente essas 
informações, repare que na 
parte superior do iceberg há 
uma foice e um martelo esti-
lizados e pintados de preto. A 
foice e o martelo são os prin-
cipais símbolos do comunismo. 
A cor vermelha também é uma 
importante referência à ideolo-
gia comunista no mundo e era 
a cor da bandeira da União 
Soviética, como podemos ver 
na página seguinte. É possível 
concluir, portanto, que o autor 
usou o desenho do iceberg 
para simbolizar o comunismo.

  O iceberg vermelho – 
história em quadrinhos de 
1960 que alertava os Estados 
Unidos sobre os perigos do 
comunismo. Propaganda 
comum durante a Guerra Fria. BR
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• O uso de imagens em qua-
drinhos como fonte no ensino 
de História, que será explora-
do a partir destas páginas e 
ao longo deste capítulo, per-
mite a comparação entre di-
ferentes pontos de vista sobre 
os eventos, levando em con-
sideração uma diversidade de 
linguagens e suportes. Avalie 
o quanto os alunos estão fa-
miliarizados com esse tipo de 
recurso e sua linguagem, per-
guntando sobre o repertório 
de quadrinhos que conhecem.

SUGESTÃO DE SITE 

Para o professor
• O texto O comunismo em 
quadrinhos: heróis, vilões, fe-
tiches e biografados, publica-
do no site Quadrinheiros, tra-
ta da presença do tema do co-
munismo na produção de qua-
drinhos a partir dos anos 1930 
até anos recentes. Ele possibili-
ta perceber como esse gênero 
descreveu os líderes comunis-
tas e como teve certa influên-
cia na opinião pública sobre es-
se fenômeno político do sécu-
lo XX. Disponível em: <http://
livro.pro/bhv6n5>. Acesso em: 
18 out. 2018.

[...] Com o fi m da guerra, 
o principal motivador das 
ações do personagem deixou 
de existir [...] e terminou com 
o cancelamento da revista 
do personagem em fevereiro 
de 1950 (a última edição des-
sa fase foi a de número 75). 

A revista do Capitão Amé-
rica só voltou a ser publicada 

em maio de 1954 pela editora 
Atlas Comics, quando o “he-
rói da Segunda Guerra Mun-
dial” se tornou o “esmagador 
de comunistas”. Nessa con-
fi guração posterior, o perso-
nagem e seu parceiro Bucky 
ressurgem para combater os 
novos “inimigos” dos Estados 
Unidos: os comunistas. [...] 

PEDROSO, Rodrigo Aparecido de 
Araújo. Guerra Fria e anticomunismo 

nas histórias em quadrinhos do 
Capitão América de 1954. Anais 

do XI Encontro Internacional da 
ANPHLAC 2014 – Niterói (RJ), 2014. 
Disponível em: <http://anphlac.fflch.
usp.br/sites/anphlac.fflch.usp.br/files/

Rodrigo%20Aparecido%20de%20
Ara%C3%BAjo%20Pedroso.pdf>.

Acesso em: 14 nov. 2018.
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Agora vamos retomar o quadrinho O iceberg vermelho. Nele, 
alguns países do Leste Europeu estão representados na imagem por 
lápides de pedra com nomes como Hungary (Hungria) e Czechoslovakia 
(Tchecoslováquia). Veja o detalhe abaixo.

1

Lápide: pedra tumular com a inscrição do nome do falecido.
Tchecoslováquia: nos anos 1990, esse país foi dividido em dois: República 
Tcheca e Eslováquia.

Há dois nomes de países da Ásia, North Korea (Coreia do Norte) e China, que se tornaram 
comunistas mais tarde. Além de estarem presentes nos países do Leste Europeu, as ideias do 
comunismo vinham se espalhando por diversas nações da Ásia e da África, que na época amplia-
vam suas lutas contra o neocolonialismo (veja o próximo capítulo).

  Detalhe da imagem O iceberg vermelho: as lápides de pedra trazem nomes de países que na época 
tinham governos comunistas.
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 Os Estados Unidos na Guerra Fria
Os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra Mundial fortalecidos. Sua economia havia 

crescido muito com o comércio praticado com os países envolvidos no conflito. Além disso, sua 
força bélica – coroada pelo domínio da tecnologia atômica – fez dos Estados Unidos a nação 
mais poderosa do planeta. 

Entretanto, havia a União Soviética. Até o começo da Segunda Guerra Mundial o país era a 
única nação comunista do mundo. Ao final do conflito, a superpotência já estava protegida por 
um bloco de países no qual o comunismo foi implantado por meio da ação do exército soviético. 
Eram todos países do Leste Europeu, como a Hungria, a Tchecoslováquia, a Romênia, a Polônia, 
entre outros. Observe o mapa.

Fonte: VICENTINO, Cláudio. Atlas histórico: geral e do Brasil. 1. ed. São Paulo: Scipione, 2011. p. 149.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1, 3 e 4
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 3 e 7
• Específica de História: 2

HABILIDADE 
• EF09HI28

 PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Comente com os alunos 
que a Guerra Fria consistia em 
ameaça mútua sem ataque ao 
território do adversário. As ba-
talhas se davam no campo da 
espionagem, de informações 
falsas, de domínio do comér-
cio internacional nas mais di-
versas regiões do planeta e da 
propaganda. Até nos Jogos 
Olímpicos essa rivalidade fica-
va muito evidente: havia boi-
cote de países do bloco sovié-
tico ou do bloco capitalista, 
caso o país dos jogos não fos-
se um aliado.
• A rivalidade e a competição 
passavam, obviamente, pe-
las demonstrações de poderio 
bélico e de potentes armas de 
destruição em massa, como a 
bomba atômica. Os Estados 
Unidos já haviam dado prova 
do poder de aniquilação da vi-
da ao bombardearem Hiroshi-
ma e Nagasaki no final da Se-
gunda Guerra Mundial.

TEXTO DE APOIO 

Para o professor 

A trajetória da economia 
mundial

 O bloco socialista liderado 
pela URSS (o “segundo mun-
do”) iniciava um vigoroso 

processo de reconstrução de 
seus países devastados pela 
guerra. A União Soviética, 
em particular, extrapolou 
seu projeto de poder mun-
dial anticapitalista originá-
rio da Revolução de Outubro 
de 1917, dessa vez não mais 
centrado na sublevação dos 

povos, mas principalmente 
no âmbito da competição 
interestatal pela hegemonia 
global. Tal projeto pressu-
punha ingentes esforços de 
aparelhamento tecnológico 
e militar, o que, nas bases 
stalinistas (de Josef Stalin, 
mandatário soviético, 1878-

142

D2-HIS-F2-2056-V9-U03-MP-G20-AV.indd   142 11/23/18   4:01 PM



Agora vamos retomar o quadrinho O iceberg vermelho. Nele, 
alguns países do Leste Europeu estão representados na imagem por 
lápides de pedra com nomes como Hungary (Hungria) e Czechoslovakia 
(Tchecoslováquia). Veja o detalhe abaixo.

1

Lápide: pedra tumular com a inscrição do nome do falecido.
Tchecoslováquia: nos anos 1990, esse país foi dividido em dois: República 
Tcheca e Eslováquia.

Há dois nomes de países da Ásia, North Korea (Coreia do Norte) e China, que se tornaram 
comunistas mais tarde. Além de estarem presentes nos países do Leste Europeu, as ideias do 
comunismo vinham se espalhando por diversas nações da Ásia e da África, que na época amplia-
vam suas lutas contra o neocolonialismo (veja o próximo capítulo).

  Detalhe da imagem O iceberg vermelho: as lápides de pedra trazem nomes de países que na época 
tinham governos comunistas.
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crescido muito com o comércio praticado com os países envolvidos no conflito. Além disso, sua 
força bélica – coroada pelo domínio da tecnologia atômica – fez dos Estados Unidos a nação 
mais poderosa do planeta. 

Entretanto, havia a União Soviética. Até o começo da Segunda Guerra Mundial o país era a 
única nação comunista do mundo. Ao final do conflito, a superpotência já estava protegida por 
um bloco de países no qual o comunismo foi implantado por meio da ação do exército soviético. 
Eram todos países do Leste Europeu, como a Hungria, a Tchecoslováquia, a Romênia, a Polônia, 
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Fonte: VICENTINO, Cláudio. Atlas histórico: geral e do Brasil. 1. ed. São Paulo: Scipione, 2011. p. 149.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• O detalhe da imagem con-
dutora também tem a função 
de atemorizar os estaduniden-
ses em relação às ameaças de 
comunistas e de seus aliados.
• As lápides representam a 
morte dos países alinhados 
com a URSS e adotantes do 
comunismo. Como se o co-
munismo tivesse destruído es-
ses lugares.
• Diga aos alunos que es-
sa polarização tomou conta 
da população dos EUA e da 
URSS, que viam a ameaça em 
muitas situações inofensivas 
porque eram manipulados pe-
las propagandas estatais.
• No Brasil também se temia a 
ameaça vermelha, que, segun-
do alguns órgãos do governo 
e da mídia, podia destruir tudo 
o que o trabalhador construiu 
com seu trabalho, forçando-o 
a dividir o que possuía.

1953) do regime, implicava 
a exacerbação das brutais 
condições de exploração dos 
recursos laborais (até então 
escassos, pelas perdas hu-
manas da II Guerra) do país.

A carga de sacrifício 
exigida dos trabalhadores 
soviéticos teve um ponto 
de infl exão decisivo com a 

coletivização agrícola for-
çada iniciada em 1929, que 
consolidou no poder um 
estrato burocrático-geren-
cial considerado por mui-
tos analistas como a nova 
classe dirigente na URSS, 
minando o propósito da 
construção de uma autên-
tica democracia socialista. 

GASPAR, Ricardo Carlos. A 
trajetória da economia mundial: 

da recuperação do pós-guerra aos 
desafios contemporâneos. In: 270o 

Caderno Metropolitano, São 
Paulo, v. 17, n. 33, p. 265-296, maio 
2015. Disponível em: <http://www.

scielo.br/pdf/cm/v17n33/2236-9996-
cm-17-33-0265.pdf>. 

Acesso em: 14 out. 2018.
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 Em luta contra o comunismo
Ainda em sua luta contra o comunismo, em 1949, o governo 

dos Estados Unidos organizou uma aliança militar com os governos 
dos principais países capitalistas da Europa ocidental e o Canadá. O 
tratado que criou essa aliança, chamado de Organização do Tratado 
do Atlântico Norte (Otan), previa que um ataque armado a um de 
seus membros seria considerado uma agressão contra todo o grupo. 
Era um recado bem direto à União Soviética, que, por sua vez, poucos 
meses depois, revelaria ao mundo ter dominado também o processo 
de fabricação da bomba atômica.

Voltemos à imagem condutora. Na cena, o barco 
que representa os Estados Unidos navega em direção ao 
iceberg vermelho. O que o autor da imagem quis dizer 
com isso? Ele está afirmando que os Estados Unidos cami-
nham rumo ao comunismo. Mas, na visão do autor da 
imagem, como isso estaria acontecendo? 

Para responder a essa pergunta, vamos reparar melhor 
na expressão do Tio Sam. Observe, no detalhe ao lado, que 
ele mantém uma expressão tranquila enquanto o barco se 
aproxima do iceberg. De pernas cruzadas e braços relaxados, 
ele não parece nem um pouco preocupado com a situação.

Ao desenhar o Tio Sam em atitude passiva, o ilustrador 
parece chamar à atenção para o fato de que o risco do 
comunismo não está sendo percebido. A imagem transmite 
um alerta: o comunismo é um perigo maior do que aparenta 
ser. Como se o barco dos Estados Unidos, ao se aproximar 
do iceberg vermelho, ou seja, ao abraçar ideais comunistas, 
pudesse afundar. A advertência parece ser que essas ideias 
destruiriam o país.

Se você tem dúvidas, veja nesta outra imagem, ao lado, 
como o Tio Sam costuma aparecer quando sua atitude é 
mais intimidadora, incisiva. Nesse caso, ele é representado 
com expressão séria, olhar penetrante e o dedo indicador 
apontado para o observador, como se estivesse se dirigindo 
diretamente a ele.

  Tio Sam dizendo “Eu quero você no Exército 
dos Estados Unidos” – famoso cartaz de 
recrutamento criado pelo ilustrador James 
Montgomery Flagg em 1917.
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 A reação dos Estados Unidos
Tudo isso era fonte de preocupação para o governo dos Estados Unidos, que, em 1947, 

anunciou sua intenção de intervir em qualquer região do mundo que, a seu ver, estivesse em risco 
de cair sob o controle dos comunistas. Essa política ficaria conhecida como Doutrina Truman – 
nome do presidente estadunidense na época.

Também em 1947, o governo dos Estados Unidos lançou um programa de ajuda econômica 
às principais nações capitalistas europeias, que se encontravam abaladas pela guerra. Até mesmo 
os ex-inimigos, como Alemanha e Itália, foram beneficiados pelo dinheiro estadunidense. Essa 
ajuda ficou conhecida como Plano Marshall.

Cabe lembrar, porém, que, após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em 
quatro zonas de ocupação, administradas por Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética. 
Em 1949, foi criado um país capitalista independente que unia as três zonas capitalistas: a República 
Federal da Alemanha, mais conhecida como Alemanha Ocidental. Em resposta, o governo soviético 
transformou sua zona de ocupação em outro país: a República Democrática da Alemanha, ou 
Alemanha Oriental (veja o mapa da página 142). Desse modo, o Plano Marshall beneficiou a 
Alemanha Ocidental, mas não a Alemanha Oriental.

No mesmo ano de 1947, o 
governo norte-americano criou a 
Central de Inteligência Americana 
(CIA), um serviço secreto baseado em 
atividades de espionagem, que tinha 
permissão para interferir em outros 
países. Ao longo da Guerra Fria, uma 
rede de espiões dos Estados Unidos 
espalhou-se pelo mundo tentando se 
infiltrar entre os comunistas e descobrir 
seus planos. A CIA ajudou a derrubar 
governos, a promover assassinatos 
e a treinar torturadores de governos 
anticomunistas. Tudo isso com a jus-
tificativa de impedir a expansão do 
“perigo vermelho” pelo mundo.

  “Abram alas para o Plano Marshall” – 
cartaz do programa de reconstrução da 
Alemanha e outros países europeus no 
pós-guerra. O projeto foi desenvolvido 
pelo governo estadunidense e recebeu 
o nome do então secretário de Estado, 
George Marshall. AR
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Específica de Ciências Huma-
nas: 7
• Específica de História: 2

HABILIDADE 
• EF09HI28

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• É importante problemati-
zar o significado da adoção 
da chamada Doutrina Tru-
man com os alunos. Pergunte 
a eles quais seriam os efeitos 
de um país se colocar na fun-
ção de “intervir em qualquer 
região do mundo que, a seu 
ver, estivesse em risco de cair 
sob o controle dos comunis-
tas” e deixe que discutam so-
bre o assunto. 
• Busque conduzi-los a rela-
cionar como tal doutrina fe-
ria os princípios de liberdade 
e soberania de outros países. 
Veja se entendem esse tipo de 
política externa estadunidense 
como uma expressão revisita-
da do imperialismo que, dife-
rente do praticado no século 
XIX, buscava garantir a dou-
trina política alinhada aos seus 
interesses. 
• Lembre os alunos que tais 
características da política ex-
terna estadunidense já ha-
viam sido demonstradas no 
início do século XX, com a 
Doutrina Monroe e o chama-
do “Big Stick”.

• GADDIS, John Lewis. A 
Guerra Fria. São Paulo: Edi-
ções 70, 2007.

O livro do professor de Yale 
analisa as causas, a evolução e o 
desfecho de 50 anos de ameaças 
mútuas e de ameaças a quem 
quer que se mostrasse contrário 
ao chefe político de seu bloco: 
comunista ou capitalista.
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dos Estados Unidos organizou uma aliança militar com os governos 
dos principais países capitalistas da Europa ocidental e o Canadá. O 
tratado que criou essa aliança, chamado de Organização do Tratado 
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seus membros seria considerado uma agressão contra todo o grupo. 
Era um recado bem direto à União Soviética, que, por sua vez, poucos 
meses depois, revelaria ao mundo ter dominado também o processo 
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Voltemos à imagem condutora. Na cena, o barco 
que representa os Estados Unidos navega em direção ao 
iceberg vermelho. O que o autor da imagem quis dizer 
com isso? Ele está afirmando que os Estados Unidos cami-
nham rumo ao comunismo. Mas, na visão do autor da 
imagem, como isso estaria acontecendo? 

Para responder a essa pergunta, vamos reparar melhor 
na expressão do Tio Sam. Observe, no detalhe ao lado, que 
ele mantém uma expressão tranquila enquanto o barco se 
aproxima do iceberg. De pernas cruzadas e braços relaxados, 
ele não parece nem um pouco preocupado com a situação.

Ao desenhar o Tio Sam em atitude passiva, o ilustrador 
parece chamar à atenção para o fato de que o risco do 
comunismo não está sendo percebido. A imagem transmite 
um alerta: o comunismo é um perigo maior do que aparenta 
ser. Como se o barco dos Estados Unidos, ao se aproximar 
do iceberg vermelho, ou seja, ao abraçar ideais comunistas, 
pudesse afundar. A advertência parece ser que essas ideias 
destruiriam o país.

Se você tem dúvidas, veja nesta outra imagem, ao lado, 
como o Tio Sam costuma aparecer quando sua atitude é 
mais intimidadora, incisiva. Nesse caso, ele é representado 
com expressão séria, olhar penetrante e o dedo indicador 
apontado para o observador, como se estivesse se dirigindo 
diretamente a ele.

  Tio Sam dizendo “Eu quero você no Exército 
dos Estados Unidos” – famoso cartaz de 
recrutamento criado pelo ilustrador James 
Montgomery Flagg em 1917.
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anunciou sua intenção de intervir em qualquer região do mundo que, a seu ver, estivesse em risco 
de cair sob o controle dos comunistas. Essa política ficaria conhecida como Doutrina Truman – 
nome do presidente estadunidense na época.

Também em 1947, o governo dos Estados Unidos lançou um programa de ajuda econômica 
às principais nações capitalistas europeias, que se encontravam abaladas pela guerra. Até mesmo 
os ex-inimigos, como Alemanha e Itália, foram beneficiados pelo dinheiro estadunidense. Essa 
ajuda ficou conhecida como Plano Marshall.

Cabe lembrar, porém, que, após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em 
quatro zonas de ocupação, administradas por Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética. 
Em 1949, foi criado um país capitalista independente que unia as três zonas capitalistas: a República 
Federal da Alemanha, mais conhecida como Alemanha Ocidental. Em resposta, o governo soviético 
transformou sua zona de ocupação em outro país: a República Democrática da Alemanha, ou 
Alemanha Oriental (veja o mapa da página 142). Desse modo, o Plano Marshall beneficiou a 
Alemanha Ocidental, mas não a Alemanha Oriental.

No mesmo ano de 1947, o 
governo norte-americano criou a 
Central de Inteligência Americana 
(CIA), um serviço secreto baseado em 
atividades de espionagem, que tinha 
permissão para interferir em outros 
países. Ao longo da Guerra Fria, uma 
rede de espiões dos Estados Unidos 
espalhou-se pelo mundo tentando se 
infiltrar entre os comunistas e descobrir 
seus planos. A CIA ajudou a derrubar 
governos, a promover assassinatos 
e a treinar torturadores de governos 
anticomunistas. Tudo isso com a jus-
tificativa de impedir a expansão do 
“perigo vermelho” pelo mundo.

  “Abram alas para o Plano Marshall” – 
cartaz do programa de reconstrução da 
Alemanha e outros países europeus no 
pós-guerra. O projeto foi desenvolvido 
pelo governo estadunidense e recebeu 
o nome do então secretário de Estado, 
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Lembre aos alunos que as 
técnicas de espionagem eram 
patrocinadas pelas duas po-
tências da Guerra Fria e in-
cluíam a instalação de satéli-
tes, de mísseis e todo tipo de 
aparato tecnológico de comu-
nicação e também a coopta-
ção de agentes inimigos.

SUGESTÃO DE SITE

Para o professor

Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (Otan)

Disponível em: <http://livro.
pro/rbjr3f>. Acesso em: 21 
nov. 2018. 

O site oficial da Otan (Nato, 
na sigla em inglês) apresenta 
as áreas de atuação, os países 
membros, as atividades e a es-
trutura funcional, entre outras 
informações.
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Propaganda na Guerra Fria
A produção de peças de propaganda, cartazes, cartilhas e filmes foi um recurso muito 

utilizado tanto pelos Estados Unidos como pela União Soviética durante a Guerra Fria. 
Ao mesmo tempo que atacava o país adversário, esse material de propaganda ideológica 
servia também para enaltecer o próprio país. Por meio dela, eles buscavam explicitar as 
vantagens de suas sociedades e incutiam nas pessoas um sentimento de terror diante da 
possibilidade de vitória do inimigo.

Programas de rádio, filmes e pôsteres espalhados por todo o país serviam como armas 
de propaganda nesse combate ideológico. Os documentos históricos reproduzidos aqui são 
exemplo disso. O primeiro, feito em 1949 na União Soviética, alerta para os crimes que, 
segundo os soviéticos, faziam parte do estilo de vida estadunidense e eram frequentes nos 
Estados Unidos. O segundo, feito em 1947 nos Estados 
Unidos, representa a visão estadunidense do que poderia 
acontecer com o país sob o domínio do comunismo.

Observe-os, depois responda às questões.

  Cartaz soviético de 1949 com propaganda contra os 
Estados Unidos – “Estilo de vida norte-americano. A 
cada 21 segundos uma série de crimes é cometida nos 
Estados Unidos”.

  Assim será o amanhã. A América 
sob o comunismo! – capa de revista 
em quadrinhos dos anos 1950 com 
propaganda contra o comunismo.

interpretando documentos

 1. No primeiro documento, os soviéticos se referem a alguns dos problemas que, segundo 
eles, afetavam a sociedade capitalista norte-americana. Que problemas eram esses?

 2. No segundo documento, que recursos gráficos foram empregados para alertar contra 
o sistema soviético? Em sua opinião, que sentimentos o governo estadunidense 
buscava provocar nas pessoas?

 3. Os dois documentos sugerem que cartazes e gibis de propaganda ideológica receberam 
atenção especial do governo e de setores sociais das superpotências. Em sua opinião, 
esses documentos constituem formas eficazes de propaganda e comunicação? Por quê?

1. Os problemas são crimes: um carro sendo roubado e seus proprietários gritando desesperados; assalto 
com armas; invasão noturna e furto de um cofre; e assassinato a sangue-frio.

2. Os elementos visuais (ou recursos gráficos) empregados para alertar contra o comunismo são as chamas 

consumindo a bandeira dos Estados Unidos. Os sentimentos evocados 
são insegurança e medo da violência dos comunistas, que aparecem agressivos, violentos, desumanos e maldosos.
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 Doutrinação anticomunista
Mas quem teria publicado a imagem da capa de O iceberg vermelho, que procura alertar 

os estadunidenses para o “perigo vermelho” ou o “perigo do comunismo”? 
A revista foi publicada em 1960 pela Impact, um selo da Catechetical Guild (Liga Catequética), 

empresa católica e anticomunista ativa entre 1942 e 1972 nos Estados Unidos. As revistas eram 
distribuídas principalmente nas escolas católicas. Essa e outras organizações engajadas no combate 
ao comunismo produziam material de doutrinação, como cartilhas, livros, folhetos, filmes e 
desenhos, tanto para crianças como para adultos. Essas organizações surgiram e cresceram por 
causa do medo generalizado que havia na sociedade estadunidense em relação ao comunismo.

 O macarthismo
Uma das fases mais graves dessa caçada ao comunismo se deu com o macarthismo, política 

de perseguição sistemática posta em prática pelo governo estadunidense a todas as pessoas sus-
peitas de simpatizar com os ideais comunistas. O termo macarthismo derivou do nome do senador 
Joseph McCarthy, que em 1950 assumiu a liderança do Comitê de Atividades Antiamericanas, 
órgão criado em 1945 pelo Congresso dos Estados Unidos para identificar, vigiar e punir pessoas 
suspeitas de envolvimento com o comunismo.

Muitos trabalhadores, intelectuais, funcionários públicos e artistas acusados de ser comunistas 
ou simpatizantes do comunismo foram presos, perderam seus empregos ou tiveram de se refugiar 
no exterior. Esse foi o caso, por exemplo, do cineasta Charlie Chaplin, que se exilou na Suíça para 
fugir das perseguições do macarthismo.

  Roteirista estadunidense Dalton Trumbo (segundo homem à 
esquerda) cercado por apoiadores, a caminho da prisão para cumprir 
a sentença de um ano por se recusar a fornecer informações sobre o 
comunismo em Hollywood. Fotografia de 1950.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1, 3 e 4
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2 e 7
• Específicas de História: 1, 2 
e 3

HABILIDADE 
• EF09HI28

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Inicie a abordagem pergun-
tando aos alunos o que enten-
dem pelo termo “doutrinação”, 
como eles acham que ela afe-
ta uma sociedade e quais me-
canismos tais sociedades pode-
riam ter para se resguardar. 
• Tanto os grupos políticos 
de direita como os de esquer-
da utilizaram estratégias seme-
lhantes de ação, com um tra-
balho de formação política de 
viés ideológico, seja através 
dos meios de comunicação de 
massa, que atingem as pessoas 
em seus momentos de lazer, 
distração, ou dos movimentos 
de base junto a igrejas e esco-
las, por exemplo.
• Deve ficar clara a finalida-
de da propaganda: identificar 
um inimigo comum e justificar 
medidas extremas para erradi-
cá-lo.
• Aproveite a oportunidade 
para discutir com os alunos 
o tema da intolerância e do 
medo e a disseminação deles 
por ambos os lados do confli-
to. É importante que os alunos 
compreendam que o uso das 
imagens, no caso, propagan-
das políticas, nesse contexto, 
mobilizam e direcionam o sen-
timento político das massas.

MAIS ATIVIDADES

Relacionar o macarthismo 
à Declaração Universal dos 
Direitos Humanos
• Apresente à turma o artigo 
XIX da Declaração dos Direitos 
Humanos da ONU, de 1948, 

que apresenta uma acepção 
genérica do conceito de “li-
berdade de expressão”: 

“Todo homem [ser huma-
no] tem direito à liberdade 
de opinião e expressão; este 
direito inclui a liberdade de, 
sem interferência, ter opiniões 

e de procurar, receber e trans-
ferir informações e ideias por 
quaisquer meios e indepen-
dentemente de fronteiras.”
• Em seguida, peça aos alunos 
que se reúnam em duplas e dis-
cutam se o trecho, que faz parte 
do documento assinado pelos Es-
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Propaganda na Guerra Fria
A produção de peças de propaganda, cartazes, cartilhas e filmes foi um recurso muito 

utilizado tanto pelos Estados Unidos como pela União Soviética durante a Guerra Fria. 
Ao mesmo tempo que atacava o país adversário, esse material de propaganda ideológica 
servia também para enaltecer o próprio país. Por meio dela, eles buscavam explicitar as 
vantagens de suas sociedades e incutiam nas pessoas um sentimento de terror diante da 
possibilidade de vitória do inimigo.

Programas de rádio, filmes e pôsteres espalhados por todo o país serviam como armas 
de propaganda nesse combate ideológico. Os documentos históricos reproduzidos aqui são 
exemplo disso. O primeiro, feito em 1949 na União Soviética, alerta para os crimes que, 
segundo os soviéticos, faziam parte do estilo de vida estadunidense e eram frequentes nos 
Estados Unidos. O segundo, feito em 1947 nos Estados 
Unidos, representa a visão estadunidense do que poderia 
acontecer com o país sob o domínio do comunismo.

Observe-os, depois responda às questões.

  Cartaz soviético de 1949 com propaganda contra os 
Estados Unidos – “Estilo de vida norte-americano. A 
cada 21 segundos uma série de crimes é cometida nos 
Estados Unidos”.

  Assim será o amanhã. A América 
sob o comunismo! – capa de revista 
em quadrinhos dos anos 1950 com 
propaganda contra o comunismo.

interpretando documentos

 1. No primeiro documento, os soviéticos se referem a alguns dos problemas que, segundo 
eles, afetavam a sociedade capitalista norte-americana. Que problemas eram esses?

 2. No segundo documento, que recursos gráficos foram empregados para alertar contra 
o sistema soviético? Em sua opinião, que sentimentos o governo estadunidense 
buscava provocar nas pessoas?

 3. Os dois documentos sugerem que cartazes e gibis de propaganda ideológica receberam 
atenção especial do governo e de setores sociais das superpotências. Em sua opinião, 
esses documentos constituem formas eficazes de propaganda e comunicação? Por quê?

1. Os problemas são crimes: um carro sendo roubado e seus proprietários gritando desesperados; assalto 
com armas; invasão noturna e furto de um cofre; e assassinato a sangue-frio.

2. Os elementos visuais (ou recursos gráficos) empregados para alertar contra o comunismo são as chamas 

consumindo a bandeira dos Estados Unidos. Os sentimentos evocados 
são insegurança e medo da violência dos comunistas, que aparecem agressivos, violentos, desumanos e maldosos.
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 Doutrinação anticomunista
Mas quem teria publicado a imagem da capa de O iceberg vermelho, que procura alertar 

os estadunidenses para o “perigo vermelho” ou o “perigo do comunismo”? 
A revista foi publicada em 1960 pela Impact, um selo da Catechetical Guild (Liga Catequética), 

empresa católica e anticomunista ativa entre 1942 e 1972 nos Estados Unidos. As revistas eram 
distribuídas principalmente nas escolas católicas. Essa e outras organizações engajadas no combate 
ao comunismo produziam material de doutrinação, como cartilhas, livros, folhetos, filmes e 
desenhos, tanto para crianças como para adultos. Essas organizações surgiram e cresceram por 
causa do medo generalizado que havia na sociedade estadunidense em relação ao comunismo.

 O macarthismo
Uma das fases mais graves dessa caçada ao comunismo se deu com o macarthismo, política 

de perseguição sistemática posta em prática pelo governo estadunidense a todas as pessoas sus-
peitas de simpatizar com os ideais comunistas. O termo macarthismo derivou do nome do senador 
Joseph McCarthy, que em 1950 assumiu a liderança do Comitê de Atividades Antiamericanas, 
órgão criado em 1945 pelo Congresso dos Estados Unidos para identificar, vigiar e punir pessoas 
suspeitas de envolvimento com o comunismo.

Muitos trabalhadores, intelectuais, funcionários públicos e artistas acusados de ser comunistas 
ou simpatizantes do comunismo foram presos, perderam seus empregos ou tiveram de se refugiar 
no exterior. Esse foi o caso, por exemplo, do cineasta Charlie Chaplin, que se exilou na Suíça para 
fugir das perseguições do macarthismo.

  Roteirista estadunidense Dalton Trumbo (segundo homem à 
esquerda) cercado por apoiadores, a caminho da prisão para cumprir 
a sentença de um ano por se recusar a fornecer informações sobre o 
comunismo em Hollywood. Fotografia de 1950.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

Interpretando documentos
• Auxilie na compreensão da 
representação da propriedade 
privada e da ganância por di-
nheiro como fontes de violên-
cia. No centro do cartaz, o re-
lógio sustentado pelo símbolo 
monetário evoca a frase capita-
lista “tempo é dinheiro” e tam-
bém representa a oposição en-
tre capitalismo e comunismo.
• É fundamental destacar 
que o clima de insegurança 
da época contribuía para que 
imagens desse tipo tivesse for-
te apelo junto aos cidadãos, 
com ampla distribuição em 
igrejas e outros ambientes.
• Oriente os alunos na con-
textualização histórica, mos-
trando que ainda não existia a 
variedade dos meios de comu-
nicação atuais e por isso o car-
taz era um veículo privilegia-
do de informação por utilizar 
imagens e ser exposto em di-
ferentes lugares. 
• Exposto em repartições pú-
blicas, escolas, igrejas e hospi-
tais, poderia atingir o objetivo 
ao comunicar seu recado de 
maneira simples e direta. Es-
se didatismo fez com que car-
tazes de vários tamanhos fos-
sem largamente utilizados du-
rante a Guerra Fria, como mais 
uma arma no confronto entre 
comunistas e capitalistas, cuja 
mensagem chegava facilmen-
te a adultos e crianças, letra-
dos ou não.

tados Unidos ao final da Segun-
da Guerra Mundial, é compatível 
com a prática do macarthismo no 
país no mesmo período.
•  As reflexões de cada dupla 
poderão ser compartilhadas com 
a turma na forma de uma con-
versa livre ou de apresentações.
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raio X

 Espionagem soviética
Mas as disputas não pararam por aí. Ao mesmo tempo que investia em armas cada vez 

mais destrutivas, o governo soviético apoiava movimentos armados – em regiões da África e da 
Ásia – contrários ao domínio imperialista dos países capitalistas. Alguns desses movimentos eram 
claramente comunistas.

Em 1959, triunfou em Cuba, na região da América conhecida como Caribe, uma revolução lide-
rada por Fidel Castro. Nos anos seguintes, esse novo governo cubano se inclinou para o comunismo 
e passou a receber apoio econômico e militar do governo soviético.

Assim como os Estados Unidos, a União Soviética também criou uma agência destinada a 
promover operações secretas no exterior e a organizar serviços de espionagem. Tratava-se da KGB, 
sigla para Comitê para Segurança do Estado. A KGB também desempenhava diversas tarefas de 
espionagem interna, reprimindo e assassinando aqueles que não compactuassem com o regime. 
Esses espiões contavam com sofisticados equipamentos tecnológicos, como podemos ver na 
seção Raio X a seguir.

  Que objeto é esse?
Trata-se da Echo 8, uma câmera fotográ-

fica em miniatura escondida no interior de um 
isqueiro. Foi fabricada no Japão entre 1951 e 1956 
e utilizada pelos serviços de espionagem durante a 
Guerra Fria.

  Como era seu funcionamento?
Na lateral do isqueiro, atrás de uma pequena abertura, 

ficavam escondidas as lentes da câmera. Para tirar uma foto, 
bastava abrir a tampa e, ao acender o isqueiro, a câmera dis-
parava. Com um filme de 6 mm x 6 mm, que ficava no interior 
do isqueiro, era possível tirar até vinte fotos.

  O que essa evidência histórica nos diz acerca do desenvolvimento da tecnologia 
nesse período?

O exemplo nos permite constatar que a Guerra Fria influenciou a tecnologia da época, 
promovendo o desenvolvimento de equipamentos de espionagem que contribuíram para a manu-
tenção das rivalidades ideológicas do período.

, uma câmera fotográ-
fica em miniatura escondida no interior de um 
isqueiro. Foi fabricada no Japão entre 1951 e 1956 
e utilizada pelos serviços de espionagem durante a 

Como era seu funcionamento?
Na lateral do isqueiro, atrás de uma pequena abertura, 

ficavam escondidas as lentes da câmera. Para tirar uma foto, 
bastava abrir a tampa e, ao acender o isqueiro, a câmera dis-

 6 mm, que ficava no interior   Echo 8, câmera/isqueiro 
fabricada em 1951 por indústria 
japonesa.
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raio X

 A União Soviética e a Guerra Fria
Assim como os Estados Unidos, a União Soviética também saiu fortalecida da Segunda Guerra 

Mundial. Apesar das milhões de mortes causadas pela invasão alemã, a União Soviética se firmou 
como potência militar: seu Exército libertou do nazismo vários países do Leste Europeu e chegou 
a Berlim, na Alemanha, antes das tropas inglesas e estadunidenses.

Em termos econômicos, a União Soviética também passou a ser respeitada, pois deixara de ser 
um país predominantemente agrário para se tornar a terceira maior potência industrial do mundo.

Os países do Leste Europeu ocupados pelo exército soviético aderiram pouco a pouco ao 
comunismo. Isso levou o líder inglês Winston Churchill a declarar que uma “cortina de ferro” 
havia caído sobre eles.

 Corrida armamentista 
Estados Unidos e União Soviética haviam sido aliados na luta contra o nazismo. Entretanto, a 

expansão do comunismo pelo Leste Europeu era vista com temor pelos governos dos países capitalistas.
Por seu lado, o governo soviético também desconfiava de seus antigos aliados. Assim, procurou 

equilibrar suas forças militares em relação às dos Estados Unidos. Para isso, promoveu pesquisas 
que levariam à produção da bomba atômica, arma que só os Estados Unidos possuíam na época. 
Essas pesquisas culminaram, em 1949, na explosão da primeira bomba atômica soviética em um 
teste nuclear.

Com esse acontecimento, teve início uma corrida armamentista entre os dois países que levaria 
à produção de armas nucleares em número suficiente para destruir o mundo várias vezes. A tensão 
mundial originada dessa corrida ficaria conhecida como terror nuclear. No período, para contrapor-se 
à aliança militar liderada pelos Estados Unidos – a Otan –, em 1955 a União Soviética criou o Pacto 
de Varsóvia, acordo de cooperação militar entre as nações comunistas do Leste Europeu.

  Desfile militar na Praça Vermelha 
exibe mísseis balísticos de longo 
alcance, capazes de levar uma 
bomba atômica, em Moscou, na 
Rússia, em 1969.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1 e 4
• Específica de Ciências Huma-
nas: 2 e 7
• Específica de História: 1, 2 e 3

HABILIDADE 
• EF09HI28

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Converse com os alunos 
sobre a situação da União So-
viética no pós-guerra, resga-
tando a importância do Exér-
cito Vermelho contra o nazis-
mo (e na libertação, inclusive, 
de campos de concentração) 
e as características do Estado 
soviético estudadas na unida-
de 2. É importante que os alu-
nos se lembrem de que as pri-
meiras décadas do século XX, 
na Rússia, foram marcadas por 
um salto industrial que permi-
tiu a urbanização do país e 
deu condições para a corrida 
armamentista e espacial da 
Guerra Fria.
• Chame a atenção dos alu-
nos para o fato de que a dis-
puta bélica tinha, como pano 
de fundo, a demonstração de 
força, de capital intelectual e 
de potencial econômico dos 
Estados Unidos e da URSS. No 
caso da URSS, ao rivalizar com 
a maior potência capitalista 
do mundo, mostrava-se que o 
comunismo era capaz de pro-
duzir riquezas tanto quanto o 
modo de produção capitalista.

tista durante a Guerra Fria, 
considere trazer a discussão 
para a atualidade propondo 
uma atividade interdiscipli-
nar com Ciências em que os 
alunos poderão conhecer os 
acordos internacionais vigen-
tes hoje sobre o assunto.

• Em grupos, peça que pes-
quisem sobre o Tratado de Não 
Proliferação Nuclear, que te-
ve adesão do Brasil em 1998 
(conferir o decreto disponível 
em: <http://livro.pro/sm2ojc> 
e levantem informações como: 

 ✓ seus prós e contras; os países 

signatários e os não signatários; 
 ✓ as violações até hoje e o 

papel da Agência Internacio-
nal de Energia Atômica (Aiea). 
• Por fim, oriente-os a refletir 
sobre a importância de regu-
lação do uso da energia atô-
mica. 

MAIS ATIVIDADES

Entender como o mundo lida 
hoje com armas nucleares
• Após os alunos compreen-
derem o contexto de criação 
das armas nucleares e sua im-
portância na corrida armamen-
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raio X

 Espionagem soviética
Mas as disputas não pararam por aí. Ao mesmo tempo que investia em armas cada vez 

mais destrutivas, o governo soviético apoiava movimentos armados – em regiões da África e da 
Ásia – contrários ao domínio imperialista dos países capitalistas. Alguns desses movimentos eram 
claramente comunistas.

Em 1959, triunfou em Cuba, na região da América conhecida como Caribe, uma revolução lide-
rada por Fidel Castro. Nos anos seguintes, esse novo governo cubano se inclinou para o comunismo 
e passou a receber apoio econômico e militar do governo soviético.

Assim como os Estados Unidos, a União Soviética também criou uma agência destinada a 
promover operações secretas no exterior e a organizar serviços de espionagem. Tratava-se da KGB, 
sigla para Comitê para Segurança do Estado. A KGB também desempenhava diversas tarefas de 
espionagem interna, reprimindo e assassinando aqueles que não compactuassem com o regime. 
Esses espiões contavam com sofisticados equipamentos tecnológicos, como podemos ver na 
seção Raio X a seguir.

  Que objeto é esse?
Trata-se da Echo 8, uma câmera fotográ-

fica em miniatura escondida no interior de um 
isqueiro. Foi fabricada no Japão entre 1951 e 1956 
e utilizada pelos serviços de espionagem durante a 
Guerra Fria.

  Como era seu funcionamento?
Na lateral do isqueiro, atrás de uma pequena abertura, 

ficavam escondidas as lentes da câmera. Para tirar uma foto, 
bastava abrir a tampa e, ao acender o isqueiro, a câmera dis-
parava. Com um filme de 6 mm x 6 mm, que ficava no interior 
do isqueiro, era possível tirar até vinte fotos.

  O que essa evidência histórica nos diz acerca do desenvolvimento da tecnologia 
nesse período?

O exemplo nos permite constatar que a Guerra Fria influenciou a tecnologia da época, 
promovendo o desenvolvimento de equipamentos de espionagem que contribuíram para a manu-
tenção das rivalidades ideológicas do período.

, uma câmera fotográ-
fica em miniatura escondida no interior de um 
isqueiro. Foi fabricada no Japão entre 1951 e 1956 
e utilizada pelos serviços de espionagem durante a 

Como era seu funcionamento?
Na lateral do isqueiro, atrás de uma pequena abertura, 

ficavam escondidas as lentes da câmera. Para tirar uma foto, 
bastava abrir a tampa e, ao acender o isqueiro, a câmera dis-

 6 mm, que ficava no interior   Echo 8, câmera/isqueiro 
fabricada em 1951 por indústria 
japonesa.
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raio X

 A União Soviética e a Guerra Fria
Assim como os Estados Unidos, a União Soviética também saiu fortalecida da Segunda Guerra 

Mundial. Apesar das milhões de mortes causadas pela invasão alemã, a União Soviética se firmou 
como potência militar: seu Exército libertou do nazismo vários países do Leste Europeu e chegou 
a Berlim, na Alemanha, antes das tropas inglesas e estadunidenses.

Em termos econômicos, a União Soviética também passou a ser respeitada, pois deixara de ser 
um país predominantemente agrário para se tornar a terceira maior potência industrial do mundo.

Os países do Leste Europeu ocupados pelo exército soviético aderiram pouco a pouco ao 
comunismo. Isso levou o líder inglês Winston Churchill a declarar que uma “cortina de ferro” 
havia caído sobre eles.

 Corrida armamentista 
Estados Unidos e União Soviética haviam sido aliados na luta contra o nazismo. Entretanto, a 

expansão do comunismo pelo Leste Europeu era vista com temor pelos governos dos países capitalistas.
Por seu lado, o governo soviético também desconfiava de seus antigos aliados. Assim, procurou 

equilibrar suas forças militares em relação às dos Estados Unidos. Para isso, promoveu pesquisas 
que levariam à produção da bomba atômica, arma que só os Estados Unidos possuíam na época. 
Essas pesquisas culminaram, em 1949, na explosão da primeira bomba atômica soviética em um 
teste nuclear.

Com esse acontecimento, teve início uma corrida armamentista entre os dois países que levaria 
à produção de armas nucleares em número suficiente para destruir o mundo várias vezes. A tensão 
mundial originada dessa corrida ficaria conhecida como terror nuclear. No período, para contrapor-se 
à aliança militar liderada pelos Estados Unidos – a Otan –, em 1955 a União Soviética criou o Pacto 
de Varsóvia, acordo de cooperação militar entre as nações comunistas do Leste Europeu.

  Desfile militar na Praça Vermelha 
exibe mísseis balísticos de longo 
alcance, capazes de levar uma 
bomba atômica, em Moscou, na 
Rússia, em 1969.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Ao abordar a seção Raio-X, 
retome as discussões sobre a 
relação entre guerra e tecno-
logia feitas no início do capítu-
lo. Comente que a internet e o 
telefone celular, muito usados 
hoje em dia pelos alunos, tam-
bém foram criados durante a 
Guerra Fria e discuta com qual 
intuito essas tecnologias eram 
usadas no período. 
• Pode ser interessante des-
pertar a curiosidade e a criativi-
dade dos alunos perguntando 
se conhecem outros equipa-
mentos utilizados pelos espiões 
e quais poderiam ser criados 
nesse contexto. Outra manei-
ra de desenvolver a atividade 
é propor uma análise sobre a 
vasta produção cinematográfi-
ca e televisiva sobre o assunto e 
a razão de ele despertar tanto 
interesse no público. Pergun-
te se eles gostam do gênero e 
quais filmes indicariam para os 
colegas.

SUGESTÃO DE ÁUDIO

Para o professor e o aluno

O Pacto de Varsóvia
Disponível em: <http://livro.

pro/b74yyt>. Acesso em: 21 
nov. 2018.

Narração radiofônica pro-
duzida pela Radioagência Na-

cional-EBC sobre a história do 
Pacto de Varsóvia, de sua cria-
ção a sua extinção. O áudio 
está transcrito e pode ser lido 
no mesmo endereço.
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 A conquista do espaço
A luta pela conquista do espaço também mobilizou muitos recursos 

entre as duas superpotências. A disputa ou corrida espacial teve início 
em 1957, quando os soviéticos lançaram o Sputnik 1, primeiro satélite 
artificial da Terra a ser colocado em órbita.

Poucos dias depois, os soviéticos lançaram o Sputnik 2, que levou a 
bordo o primeiro ser vivo enviado ao espaço: a cachorrinha Laika.

Embora os Estados Unidos tenham criado a Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) 
em 1958 e enviado um satélite ao espaço naquele mesmo ano, os soviéticos ainda ficaram na 
frente dos norte-americanos por um bom período.

Em 1961, por exemplo, a União Soviética 
enviou o primeiro ser humano ao espaço. Era 
Iuri Gagarin, astronauta que ficou 108 minutos 
em órbita e se tornou um verdadeiro herói em 
seu país. Somente no ano seguinte, os estadu-
nidenses enviaram seu primeiro tripulante ao 
espaço. Foi o astronauta John Glenn, que deu 
três voltas completas em torno da Terra. 

A primazia de enviar astronautas à Lua, 
porém, coube aos Estados Unidos. Em 20 de 
julho de 1969, a nave norte-americana Apollo 
11 pousou no satélite natural da Terra. Levava 
os astronautas Michael Collins, Edwin Aldrin e 
Neil Armstrong, que se tornou o primeiro ser 
humano a pisar na superfície da Lua.

  Valentina Tereshkova, astronauta russa e primeira 
mulher a ser enviada ao espaço, em 1963.

  Astronauta John 
W. Young em 
uma das muitas 
missões espaciais 
estadunidenses, 
saudando a 
bandeira dos 
Estados Unidos 
logo após pousar 
na Lua, em 1972.

Satélite artificial: 
qualquer objeto feito 
pelo ser humano e 
colocado em órbita 
em torno da Terra ou 
de outro planeta.
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 Coexistência pacífica
Josef Stalin, o ditador que governava a União Soviética desde 1924, morreu em 1953. Seu 

sucessor, Nikita Kruschev, propôs então uma política de “coexistência pacífica” entre os blocos 
socialista e capitalista. Mas não era o fim da Guerra Fria nem do regime totalitário na União 
Soviética.

Em 1956, Kruschev denunciou os crimes cometidos durante o governo de Stalin, mas, 
enquanto isso, apertava o controle sobre os países comunistas do Leste Europeu. Assim, ainda 
em 1956, tanques soviéticos esmagaram de forma sangrenta uma rebelião na Hungria. Mais 
tarde, em 1968, tropas soviéticas ocuparam a Tchecoslováquia para impedir que ali florescesse 
uma experiência comunista mais democrática e independente. 

Esse controle soviético sobre os países comunistas do Leste Europeu produziu na Alemanha 
Oriental o Muro de Berlim, um dos maiores símbolos da Guerra Fria. 

Entre 1949 e 1961, cerca de 3,5 milhões de alemães orientais – um sexto da população do 
país – refugiaram-se na Alemanha Ocidental. Na zona alemã capitalista, vigorava uma forma 
democrática de governo, sob a qual as pessoas tinham liberdade de opinião e outros direitos. 
Além disso, a economia voltara a crescer com a ajuda do Plano Marshall. 

Com o objetivo de impedir as fugas de seu território, o governo soviético da Alemanha 
Oriental equipou toda a extensão da fronteira com a Alemanha Ocidental, especialmente na 
cidade de Berlim, onde ergueu 
cercas acompanhadas de torres 
de observação, redes eletrificadas 
com alarmes e outros mecanis-
mos antifuga. 

O Muro, como ficou conhe-
cido, dividiu a cidade de Berlim 
durante 28 anos. Mas sua simbo-
logia vai além da Guerra Fria. Ele 
representa também a intolerância 
a que pode chegar o ser humano. 
Mostra como a incapacidade de 
dialogar, respeitar as diferenças e 
encontrar saídas políticas para os 
problemas da sociedade pode nos 
impedir de viver em liberdade. 

  Um casal segura seus dois bebês 
para mostrar aos avós que estão 
do outro lado do muro, em 
Berlim Oriental. Antiga Berlim 
Ocidental, em 1961. BE
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1
• Específica de Ciências Huma-
nas: 2, 3 e 7
• Específica de História: 1, 2 e 5

HABILIDADE 
• EF09HI28

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Ao abordar a construção do 
Muro de Berlim com os alunos, 
comente sobre seus reflexos 
históricos e práticos na cons-
trução de estruturas semelhan-
tes em outros lugares.
• Durante os trinta anos da 
existência do Muro de Berlim, 
havia cerca de 16 grandes mu-
ros visando segregar pessoas 
pelo mundo. Atualmente, esse 
número já chega a quase 70. 
• Proponha uma discussão 
sobre esse fenômeno, orien-
tando os alunos a refletir so-
bre o que esses muros signifi-
cam no cotidiano das pessoas 
e quais as possíveis razões de 
sua existência.
• É importante conduzir a dis-
cussão de modo que avaliem o 
que esse fenômeno de fortifi-
cação das fronteiras e constru-
ção de barreiras físicas informa 
sobre as sociedades no mundo 
hoje e sobre nossa capacidade 
de resolução de conflitos.

 TEXTO DE APOIO 

Para o professor

A invenção da internet
[...] a primeira rede de 

computadores, a Arpanet, 
criada pelo exército ame-
ricano em 1957, signifi -
cava uma comunicação 
feita por códigos compli-

cados, impenetráveis para 
quem não tivesse forma-
ção avançada em ciências 
exatas. Berners-Lee passou 
a pesquisar maneiras de 
melhorar a troca de infor-
mações entre as máquinas, 
na Organização Europeia 
para a Pesquisa Nuclear 
(Cern). Dois anos depois, 
juntou sua experiência 

com hipertextos – expres-
sões ou palavras que, ao 
serem clicadas, transferem 
o usuário para outra área. 
Construiu o primeiro nave-
gador e o primeiro servidor 
que foi ao ar em 6 de agos-
to de 1991. Nascia o site de 
informações do Cern, o pri-
meiro da história e que até 
hoje está em atividade.

A INVENÇÃO da internet. Istoé, 
25 nov. 2016. Disponível em: <https://

istoe.com.br/invencao-da-internet/>. 
Acesso em: 18 out. 2018.
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uma das muitas 
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com alarmes e outros mecanis-
mos antifuga. 

O Muro, como ficou conhe-
cido, dividiu a cidade de Berlim 
durante 28 anos. Mas sua simbo-
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representa também a intolerância 
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Desenvolver a resolução de 
conflitos
• Divida a turma em grupos 
e peça que elaborem coleti-
vamente um texto de opinião 
como resposta para as seguin-

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Considere iniciar a aborda-
gem sobre a corrida espacial 
mostrando aos alunos o vídeo da 
expedição Apollo 11, que levou 
o ser humano à Lua, disponível 
em: <http://livro.pro/tr9gow>. 
Acesso em: 19 out. 2018. 
• Oriente os alunos a pensar 
nos aspectos mais subjetivos 
da missão, ou seja, como os 
astronautas teriam se prepara-
do e o que sentiram naquele 
momento. 
• Em seguida, chame a aten-
ção dos alunos para o que signi-
ficava alcançar o espaço no pe-
ríodo da Guerra Fria, o hastea-
mento da bandeira dos Estados 
Unidos na Lua e o desenvolvi-
mento de tecnologias necessá-
rias para se chegar a isso. 
• Comente que, no período, 
não existia um míssil intercon-
tinental e que o foguete Sa-
turno 5, ao entrar em órbita, 
conseguia atingir qualquer lu-
gar do planeta em 1 h. Dessa 
maneira, pode-se entender o 
desenvolvimento de foguetes 
também como parte da corri-
da armamentista.

tes questões-problema: 
 ✓ O que a construção de mu-

ros revela sobre a sociedade 
contemporânea?

 ✓ Como é possível evitar a 
construção de mais muros?
•  Espera-se que reflitam que 
os muros criam territórios e 

delimitam aqueles que são 
desejáveis e indesejáveis, in-
terditando encontros e limi-
tando a livre circulação. Se 
possível, os textos poderão 
ser compartilhados em blogs 
ou redes sociais da escola ou 
da turma. 
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 O comunismo na China

Ao tomarem o poder na China, os comunistas assumiram um país com grandes contradições. 
A presença imperialista havia tornado a China, entre outros países periféricos, o centro da explora-
ção capitalista. Assim, a organização social e econômica chinesa, de características essencialmente 
feudais, sofreu uma brusca transição ao mundo industrializado. Nesse contexto, proliferaram os 
ideais marxistas sobre a luta de classes e o desejo pela soberania nacional. 

A China comunista foi então construída por meio de um planejamento político centralizado. 
Houve estatização da economia e a sociedade manteve-se fechada ao mundo capitalista durante 
muito tempo. Entretanto, a necessidade de ampliar a capacidade produtiva chinesa motivou a 
realização de diversas reformas a partir de 1976. Essas reformas abriram sua economia aos países 
capitalistas e, com isso, a China se transformou no país de maior crescimento econômico do mundo. 

Atualmente, o país se define como uma “república popular socialista unipartidária”, embora 
adote em alguns setores uma economia de mercado, ou seja, de tipo capitalista.

passado presente

  Vista aérea do porto de Yangshan, na China. No período, a China ocupava o primeiro lugar mundial em 
exportações. Foto de 2018.
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 A “crise dos mísseis”
Em 1961, os Estados Unidos instalaram mísseis na Turquia, em uma região próxima à fronteira 

com a União Soviética. O revide soviético não se faria esperar.
De fato, em outubro de 1962, aviões de espionagem dos Estados Unidos revelaram que a 

União Soviética estava instalando mísseis de ogivas nucleares em Cuba, país situado a cerca de 
150 quilômetros da costa dos Estados Unidos. Em resposta, o governo estadunidense anunciou 
que não aceitaria a instalação de mísseis em Cuba e avisou que inspecionaria todos os navios que 
se dirigissem ao país. 

Àquela altura, navios soviéticos carregados 
de mísseis navegavam em direção a Cuba. A 
população mundial entrou em pânico, pois 
temia que o incidente provocasse uma guerra 
nuclear. Após treze dias de tensão, as embar-
cações soviéticas mudaram de rumo.

Com o fim do impasse, foi selado um 
acordo entre as duas potências: o governo da 
União Soviética aceitou formalmente não cons-
truir a base de mísseis em Cuba e, em troca, o 
governo dos Estados Unidos se comprometeu 
a não invadir nem apoiar futuras invasões à ilha 
governada por Fidel Castro. 

 O comunismo se expande
Voltemos à imagem condutora que estamos analisando. Observe 

que, além dos países do Leste Europeu, representados pelas lápides no 
iceberg vermelho, há também referências à Coreia do Norte (North Korea, 
em inglês) e à China como países comunistas.

Essa inclusão dos dois países 
asiáticos revela que, apesar das 
medidas de contenção do “perigo 
vermelho” adotadas pelos Estados 
Unidos e por outras nações capita-
listas, o comunismo se espalhava 
por diversas regiões do planeta, 
especialmente na Ásia.

Na China, por exemplo, os 
comunistas chegaram ao poder 
em 1949, depois de 22 anos de 
guerra civil.

  Manchetes de jornais britânicos anunciando o 
bloqueio do presidente Kennedy a Cuba. Outubro 
de 1962.

  Detalhe da capa 
de O iceberg 
vermelho, na qual 
se vê a relação 
de países que já 
haviam adotado o 
comunismo.
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Veja no Material Digital Audiovisual 
o vídeo A crise dos mísseis.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 3 e 4
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 3 e 7
• Específicas de História: 1, 2 
e 3

HABILIDADE 
• EF09HI28

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Para que os alunos possam 
visualizar as referências geo-
gráficas mencionadas no tex-
to, considere utilizar um gran-
de mapa-múndi em sala de 
aula, localizando a Turquia em 
relação à União Soviética e a 
posição de Cuba em relação 
aos EUA.
• Em seguida, promova uma 
reflexão perguntando se a 
chamada “crise dos mísseis” 
preocupava somente os paí-
ses envolvidos diretamente no 
conflito.
• Espera-se que os alunos 
compreendam a gravidade da 
ameaça que pairava no pe-
ríodo, principalmente sobre o 
Ocidente, uma vez que o po-
tencial de destruição da bom-
ba atômica ainda estava vivo 
no imaginário popular.

NO AUDIOVISUAL

A crise dos mísseis

• O vídeo narra as tensões 
que marcaram as relações en-
tre Estados Unidos e União So-
viética, no período conhecido 
como Guerra Fria, e o evento 
que levou à crise dos mísseis, o 
mais próximo que se chegou a 
um conflito nuclear.

MAIS ATIVIDADES

Trabalhar o filme “Estrelas 
além do tempo” com os 
alunos
• A trama apresenta a histó-
ria de três mulheres negras que 
trabalharam na NASA no pe-
ríodo da Guerra Fria e a contri-
buição delas à corrida espacial. 

• Para auxiliar no trabalho 
com o filme em sala de aula, a 
equipe da revista Nova Escola 
elaborou o texto “O que o fil-
me Estrelas além do tempo 
tem a ver com a sua aula?” 
que pode ser consultado em: 
<http://livro.pro/ksa4ji>. Aces-
so em: 19 out. 2018.
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se dirigissem ao país. 

Àquela altura, navios soviéticos carregados 
de mísseis navegavam em direção a Cuba. A 
população mundial entrou em pânico, pois 
temia que o incidente provocasse uma guerra 
nuclear. Após treze dias de tensão, as embar-
cações soviéticas mudaram de rumo.

Com o fim do impasse, foi selado um 
acordo entre as duas potências: o governo da 
União Soviética aceitou formalmente não cons-
truir a base de mísseis em Cuba e, em troca, o 
governo dos Estados Unidos se comprometeu 
a não invadir nem apoiar futuras invasões à ilha 
governada por Fidel Castro. 

 O comunismo se expande
Voltemos à imagem condutora que estamos analisando. Observe 

que, além dos países do Leste Europeu, representados pelas lápides no 
iceberg vermelho, há também referências à Coreia do Norte (North Korea, 
em inglês) e à China como países comunistas.

Essa inclusão dos dois países 
asiáticos revela que, apesar das 
medidas de contenção do “perigo 
vermelho” adotadas pelos Estados 
Unidos e por outras nações capita-
listas, o comunismo se espalhava 
por diversas regiões do planeta, 
especialmente na Ásia.

Na China, por exemplo, os 
comunistas chegaram ao poder 
em 1949, depois de 22 anos de 
guerra civil.

  Manchetes de jornais britânicos anunciando o 
bloqueio do presidente Kennedy a Cuba. Outubro 
de 1962.

  Detalhe da capa 
de O iceberg 
vermelho, na qual 
se vê a relação 
de países que já 
haviam adotado o 
comunismo.
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Veja no Material Digital Audiovisual 
o vídeo A crise dos mísseis.
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Montar um dossiê com 
documentos de época
• Uma atividade com docu-
mentos históricos pode ser feita 
na abordagem da chamada “cri-
se dos mísseis” com os alunos. 
• Há grande quantidade de 
materiais, como fotos de ma-

 PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Sobre a Revolução Chine-
sa e o impacto que ela teve no 
mundo oriental e ocidental, 
comente que, diferentemen-
te do que ocorreu em outros 
países afetados pelo colonia-
lismo do século XIX, a situa-
ção da China era excepcional 
– o imenso território fora ocu-
pado por diversas potências, 
com destaque para a Inglater-
ra e a França. A luta contra a 
presença imperialista na China 
foi uma das principais causas 
da mobilização popular pe-
la independência e soberania 
nacionais. Ela está registrada 
no Livro Vermelho, famoso 
“guia” do povo chinês escrito 
por Mao Tsé-Tung, cujos tre-
chos podem ser usados em sa-
la de aula.

Passado presente
• A China passou por um 
processo de desenvolvimen-
to de suas forças produtivas 
a partir da década de 1970, 
combinando o modelo econô-
mico comunista com aspectos 
capitalistas. Essa forma eco-
nômica original, chamada por 
estudiosos de “capitalismo de 
Estado” alavancou a China na 
economia mundial, colocan-
do-a como concorrente dire-
ta dos Estados Unidos. Atual-
mente, a China é responsável 
por grande parte da produção 
industrial mundial, sediando 
as principais fábricas norte-
-americanas de eletrônicos. 
Por isso, as taxas de desem-
prego urbano mantêm-se bai-
xas e em 2010, estavam em 
torno de 4%.

nifestações contrárias ao con-
flito, notícias de jornais e ví-
deos de discursos de líderes 
políticos no período, que po-
de ser facilmente encontrada 
na internet e ser usada para 
compor um dossiê sobre o as-
sunto. 
• Auxilie os alunos na pes-
quisa desses documentos, 

orientando sobre os sites e 
as demais fontes confiáveis, 
e na criação do dossiê da tur-
ma com aquilo que os alunos 
trouxerem para a sala de aula. 
• Uma discussão sobre os 
dossiês e o que eles revelam 
sobre o evento pode ser feita 
como finalização da atividade.
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 Manifestações sociais

Enquanto os Estados Unidos e a União Soviética dividiam o mundo entre capitalistas e comu-
nistas, pessoas em diversas partes do mundo participavam de movimentos sociais que lutavam 
pela paz ou reivindicavam mais direitos. Como você viu no Capítulo 5, o movimento negro 
conquistou a Lei dos Direitos Civis e a Lei dos Direitos ao Voto.

A partir do final da década de 1960, ganhou força o movimento feminista, que se espalhou 
pelo mundo e promoveu grandes passeatas e manifestações em defesa dos direitos da mulher. 
As militantes desse movimento rejeitavam a submissão das mulheres na sociedade. Em termos 
profissionais, por exemplo, reivindicavam salários iguais aos dos homens no desempenho das 
mesmas funções. Na vida pessoal, uma das principais bandeiras feministas era o direito de ter 
controle sobre o próprio corpo sem ter de “obedecer” a um homem.

No Brasil, o movimento feminista passou a existir a partir de 1975, em meio à ditadura 
civil-militar. Apesar de terem sido organizados movimentos de mulheres pelo acesso à educação, 
no século XIX, e pelo direito ao voto, nas primeiras décadas do século XX, a denominação 
“feminista” acompanhou um novo movimento social. Em associações ou coletivos, as feministas 
brasileiras reivindicavam a liberação das mulheres, o fim da opressão e a conquista de direitos 
civis e espaços de atuação política.

Também os jovens foram para as ruas. Embalados pelo rock and roll, jovens estadunidenses e 
de outras nacionalidades protestavam contra a Guerra do Vietnã. Ao som de grupos de rock, os 
jovens participavam de grandes festivais – como o de Woodstock, em 1969 – e pediam: “deem 
uma chance à paz”.

enquanto isso...

BO
B 

AY
LO

TT
/K

EY
ST

ON
E/

GE
TT

Y 
IM

AG
ES

  Trabalhadoras participam de conferência das mulheres sobre 
direitos iguais na indústria automobilística. Estados Unidos, 1968.
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 As guerras da Coreia e do Vietnã
O caso da Coreia foi um pouco diferente. Em 1948, a Coreia foi dividida em dois países inde-

pendentes: a Coreia do Norte (comunista) e a Coreia do Sul (capitalista). As duas nações entraram 
em guerra em 1950. Os Estados Unidos intervieram no conflito, com apoio da Organização das 
Nações Unidas (ONU), ao lado das tropas da Coreia do Sul. A guerra terminou em 1953 e a divisão 
entre os dois países se manteve. A Coreia do Norte permanece comunista até os dias de hoje, assim 
como a Coreia do Sul continua capitalista.

Em 1954, o território hoje conhecido como Vietnã foi dividido em duas partes: o Vietnã do 
Norte, comunista, e o Vietnã do Sul, capitalista. Os dois países deveriam ser unificados por meio 
de eleições. Mas o governo dos Estados Unidos, temendo uma vitória dos comunistas, impediu a 
realização do processo eleitoral. Teve início no Sul um conflito entre guerrilheiros comunistas e forças 
do governo. Em 1965, tropas dos Estados Unidos começaram a intervir diretamente no front, ao 
lado do governo do Vietnã do Sul.

Na tentativa de derrotar a guerrilha, os estadunidenses utilizaram aviões ultramodernos e arti-
lharia de alto poder destrutivo, além de armas químicas

Apesar disso, o conflito terminou em 1975 com a vitória da guerrilha apoiada pelo Vietnã do 
Norte. As duas regiões foram então unificadas sob o nome de República Socialista do Vietnã, de 
orientação comunista. Veja a seguir o mapa dos países capitalistas e comunistas na década de 1980.

A Guerra do Vietnã foi um dos primeiros conflitos a serem noticiados diariamente pela TV. 
As imagens de mortos e feridos que chegavam aos lares estadunidenses contribuíram para que se 
difundissem no país movimentos que exigiam do governo a retirada imediata de suas tropas no 
país asiático.

Fonte: 
VICENTINO, 
Cláudio. 
Atlas 
histórico: 
geral e 
do Brasil. 
São Paulo: 
Scipione, 
2011. p. 149. 
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 A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1 e 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 6 e 7
• Específicas de História: 1 e 2

HABILIDADES 
• EF09HI08
• EF09HI28

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• A vitória do Vietnã diante 
dos Estados Unidos era com-
plemente imprevisível ao se 
considerar a disparidade de 
aparato bélico disponível nos 
dois lados da disputa. Discuta 
como o conhecimento do terri-
tório por parte dos vietcongues 
fez diferença nesse resultado.
• Aponte também o uso da 
substância napalm pelas For-
ças Armadas dos EUA. Des-
taque duas características da 
Guerra do Vietnã para que os 
alunos reflitam: o uso de ar-
mas químicas e a transmissão 
pela televisão. 
• A primeira caracterizava uma 
guerra “sem rosto”, desperso-
nificada, que possibilitava aos 
soldados dos EUA matar grande 
quantidade de pessoas a quilô-
metros de distância. 
• A segunda, por sua vez, 
criava um maior contato da 
sociedade civil com os horro-
res da guerra, acarretando co-
moção e mobilização sociais.

MAIS ATIVIDADES

Realizar um painel sobre os 
movimentos sociais do pós-
-guerra
• Proponha à turma a orga-
nização de um painel sobre 
os movimentos sociais ocorri-
dos entre as décadas de 1960 
e 1970. 

• Os grupos poderão ser 
compostos por três integran-
tes, que devem escolher en-
tre os atores sociais que foram 
protagonistas no período: mu-
lheres, negros e jovens. 
• Peça que pesquisem tex-
tos e imagens de época e le-
vantem conteúdos interes-
santes para uma apresenta-

ção sobre o assunto. 
• É importante, ainda, que re-
lacionem os movimentos esco-
lhidos ao contexto que eles eclo-
diram, a importância na época e 
seus efeitos atualmente. 
• Em data combinada, os alu-
nos poderão apresentar suas 
pesquisas aos colegas em uma 
seção oral.
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 Manifestações sociais

Enquanto os Estados Unidos e a União Soviética dividiam o mundo entre capitalistas e comu-
nistas, pessoas em diversas partes do mundo participavam de movimentos sociais que lutavam 
pela paz ou reivindicavam mais direitos. Como você viu no Capítulo 5, o movimento negro 
conquistou a Lei dos Direitos Civis e a Lei dos Direitos ao Voto.

A partir do final da década de 1960, ganhou força o movimento feminista, que se espalhou 
pelo mundo e promoveu grandes passeatas e manifestações em defesa dos direitos da mulher. 
As militantes desse movimento rejeitavam a submissão das mulheres na sociedade. Em termos 
profissionais, por exemplo, reivindicavam salários iguais aos dos homens no desempenho das 
mesmas funções. Na vida pessoal, uma das principais bandeiras feministas era o direito de ter 
controle sobre o próprio corpo sem ter de “obedecer” a um homem.

No Brasil, o movimento feminista passou a existir a partir de 1975, em meio à ditadura 
civil-militar. Apesar de terem sido organizados movimentos de mulheres pelo acesso à educação, 
no século XIX, e pelo direito ao voto, nas primeiras décadas do século XX, a denominação 
“feminista” acompanhou um novo movimento social. Em associações ou coletivos, as feministas 
brasileiras reivindicavam a liberação das mulheres, o fim da opressão e a conquista de direitos 
civis e espaços de atuação política.

Também os jovens foram para as ruas. Embalados pelo rock and roll, jovens estadunidenses e 
de outras nacionalidades protestavam contra a Guerra do Vietnã. Ao som de grupos de rock, os 
jovens participavam de grandes festivais – como o de Woodstock, em 1969 – e pediam: “deem 
uma chance à paz”.

enquanto isso...
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  Trabalhadoras participam de conferência das mulheres sobre 
direitos iguais na indústria automobilística. Estados Unidos, 1968.
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 As guerras da Coreia e do Vietnã
O caso da Coreia foi um pouco diferente. Em 1948, a Coreia foi dividida em dois países inde-

pendentes: a Coreia do Norte (comunista) e a Coreia do Sul (capitalista). As duas nações entraram 
em guerra em 1950. Os Estados Unidos intervieram no conflito, com apoio da Organização das 
Nações Unidas (ONU), ao lado das tropas da Coreia do Sul. A guerra terminou em 1953 e a divisão 
entre os dois países se manteve. A Coreia do Norte permanece comunista até os dias de hoje, assim 
como a Coreia do Sul continua capitalista.

Em 1954, o território hoje conhecido como Vietnã foi dividido em duas partes: o Vietnã do 
Norte, comunista, e o Vietnã do Sul, capitalista. Os dois países deveriam ser unificados por meio 
de eleições. Mas o governo dos Estados Unidos, temendo uma vitória dos comunistas, impediu a 
realização do processo eleitoral. Teve início no Sul um conflito entre guerrilheiros comunistas e forças 
do governo. Em 1965, tropas dos Estados Unidos começaram a intervir diretamente no front, ao 
lado do governo do Vietnã do Sul.

Na tentativa de derrotar a guerrilha, os estadunidenses utilizaram aviões ultramodernos e arti-
lharia de alto poder destrutivo, além de armas químicas

Apesar disso, o conflito terminou em 1975 com a vitória da guerrilha apoiada pelo Vietnã do 
Norte. As duas regiões foram então unificadas sob o nome de República Socialista do Vietnã, de 
orientação comunista. Veja a seguir o mapa dos países capitalistas e comunistas na década de 1980.

A Guerra do Vietnã foi um dos primeiros conflitos a serem noticiados diariamente pela TV. 
As imagens de mortos e feridos que chegavam aos lares estadunidenses contribuíram para que se 
difundissem no país movimentos que exigiam do governo a retirada imediata de suas tropas no 
país asiático.

Fonte: 
VICENTINO, 
Cláudio. 
Atlas 
histórico: 
geral e 
do Brasil. 
São Paulo: 
Scipione, 
2011. p. 149. 
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Inicie a abordagem da se-
ção perguntando aos alunos o 
que sabem sobre o modo co-
mo as mulheres vivem hoje, 
de maneira geral, em relação 
a como viviam no passado. 
• Após um momento de dis-
cussão coletiva, oriente-os a 
compreender que aspectos co-
mo a conquista do mercado de 
trabalho e de direitos políticos, 
por exemplo, foram frutos de 
manifestações sociais, reconhe-
cendo a importância das mobi-
lizações dos anos 1960 e 1970. 
• A situação dos negros nos 
Estados Unidos também pode 
ser explorada nesse sentido, 
valorizando as lutas antirracis-
tas e a conquista de direitos.

SUGESTÃO DE VÍDEO

Para o aluno

Protestos contra a Guerra do 
Vietnã

Disponível em: <http://livro.
pro/2xfq55>. Acesso em: 21 
nov. 2018.

Em 2 de novembro de 1967, 
protestos contra a Guerra do 
Vietnã ocorreram em diversas 
capitais do planeta. A repor-
tagem mostra a manifestação 
em Washington DC, nos Esta-
dos Unidos. 
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 1. Após a Segunda Guerra Mundial, boa parte do mundo foi dividida em dois grupos de 
países. Em um deles vigorava a economia capitalista e o regime democrático de governo, 
sob a liderança dos Estados Unidos. O outro bloco era comandado pela União Soviética 
e nele vigorava a economia comunista e regimes de partido único. 

A esse respeito, cite e explique duas medidas do governo estadunidense que tinham 
por objetivo fortalecer o capitalismo e evitar a expansão comunista.

 2. A disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética ideológica. Nesse caso, é impor-
tante entender o significado desse conceito. Com base na leitura da seção Para saber 
mais (página 139), explique o sentido atual do termo e apresente algumas diferenças 
entre as características ideológicas do capitalismo e do comunismo.

 3. A expressão Guerra Fria foi utilizada para tratar de uma situação na qual os dois prin-
cipais adversários da época, Estados Unidos e União Soviética, não se enfrentaram 
diretamente num conflito militar. Porém, apesar da ausência de um embate direto entre 
os dois países, a Guerra Fria foi marcada por outras formas de conflito. Descreva como 
eram esses conflitos.

 4. Observe os mapas das páginas 142 e 154 e responda ao que se pede.

a) Quais mudanças podemos perceber nas condições políticas europeias durante o 
período abordado no capítulo?

b) Como ficou a Alemanha após o término da Segunda Guerra Mundial?

 5. A expansão comunista no mundo foi um processo longo que ocorreu em vários 
continentes. 

Elabore uma ficha na qual constem locais e datas das principais revoluções comunistas.

 6. Muitos satélites artificiais encontram-se hoje em órbita ao redor da Terra. São satélites 
de comunicação, científicos, militares, espiões, meteorológicos etc. Quando esses objetos 
não desempenham mais nenhuma função, tornam-se lixo espacial. Algumas estimativas 
calculam que existem 7,5 mil toneladas de lixo no espaço. 

Em duplas, pesquisem sobre os riscos oferecidos pelo lixo espacial e reflitam sobre o 
que pode ser feito para reduzi-lo. Após produzir um texto sobre o assunto, compartilhe 
suas conclusões os seus colegas.

 7. A crise dos mísseis de Cuba foi um momento de grande tensão mundial, pois as decisões 
a serem tomadas poderiam afetar (e até por em risco) a vida no planeta. Em nossas 
vidas, muitas vezes nos deparamos com momentos de tensão e nos quais devemos tomar 
decisões que podem afetar outros. Você já se viu em alguma situação semelhante. Como 
reage? De forma impulsiva ou reflexiva?

atividades

para organizar as ideias

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.
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esquema-resumo

1945: Fim da Segunda 
Guerra Mundial

A Guerra Fria e a expansão do socialismo

Conflitos militares do períodoGuerra da Coreia (1950-1953)Guerra do Vietnã (1959-1975)

Estados Unidos
(capitalismo)

– Propaganda 
ideológica

–  Criação da CIA
– Doutrina 

Truman
– Plano Marshall
– Macarthismo
– Criação da Otan

atividade
• Segundo o esquema-resumo, após a Segunda Guerra Mundial configurou-se uma disputa entre duas 

superpotências pelo controle de determinadas regiões do planeta. Essa disputa recebeu o nome de 
Guerra Fria. Com base nessa informação e na leitura do capítulo, relacione as principais ações de cada 
superpotência para garantir o avanço de seus objetivos.

Os EUA fizeram o Plano Marshall, adotaram a Doutrina Truman, criaram a CIA e fundaram a Otan. Foram ações 
com o objetivo de conter o avanço comunista. A URSS, por sua vez, criou a KGB, estabeleceu o Pacto de Varsóvia e
         apoiou a implantação do comunismo em vários países, como Cuba, Coreia e China.

Expansão do comunismo

China
(1949)

Cuba
(1959)

Crise dos mísseis

Vietnã
(1975)

Coreia do Norte
(1953)

Acordos para evitar ameaças entre as 
superpotências e controlar os testes nucleares

para organizar as ideias

União Soviética
(comunismo)

– Propaganda 
ideológica

– Criação da KGB
– Pacto de 

Varsóvia
– Muro de Berlim
– Influência no 

Leste Europeu

Guerra Fria
– Disputa ideológica entre duas 

superpotências
– Espionagem
– Corrida espacial
– Corrida armamentista
– Terror do conflito nuclear
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A BNCC NESTA PÁGINA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 4
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3, 5, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 2 
e 3

HABILIDADE 
• EF09HI28

 PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• O uso de esquemas e de 
mapas conceituais é muito útil 
para ajudar na visualização 
das principais informações de 
determinado conteúdo curri-
cular e no estabelecimento de 
relações entre elas, facilitando 
os estudos principalmente pa-
ra aqueles que têm a memória 
visual aguçada. 
• Já a elaboração de mate-
riais como esses pode ser soli-
citada para promover as habi-
lidades de síntese e de seleção 
de palavras-chave sobre deter-
minado conteúdo. 
• Nesse caso, é importante 
ainda que os alunos operem a 
organização das informações 
com clareza, posicionando as 
palavras de modo que o leitor 
perceba suas relações sem es-
forço e sem incorrer em erro.

Para organizar as ideias
• 1. Entre as várias medidas 
citadas no texto, estão a cria-
ção da Doutrina Truman, em 
1947, com a ameaça de intervir 
em qualquer região do mundo 
que estivesse na iminência de se 
aliar às ideias comunistas. Outra 
medida foi o Plano Marshall, 
pacote de ajuda econômica pa-
ra os países europeus recons-
truírem a economia pela criação 
de empregos. Os Estados Uni-
dos também lideraram a cria-
ção da Organização do Tratado 
do Atlântico Norte (Otan), união 
militar de países para fortalecer 
o capitalismo: um atentado a 
qualquer membro seria conside-
rado uma afronta a todos.
• 2. Ideologia é um conjun-
to de ideias próprias de um 
grupo, de uma época, e que 
traduz um contexto históri-
co. São ideias e crenças polí-

ticas, econômicas e culturais 
que predominam em dado 
momento de uma sociedade. 
Pode também ser a expressão 
das crenças de um grupo so-
cial ou mesmo de uma pessoa. 
A ideologia capitalista se dife-
rencia da comunista principal-
mente pelas concepções de 
propriedade privada e de tra-

balho. O capitalismo está ba-
seado na propriedade priva-
da dos meios de produção, no 
trabalho assalariado, na liber-
dade de mercado e na circula-
ção de riquezas. Para os capi-
talistas, o trabalho é uma for-
ma de obter lucro. O comunis-
mo, por sua vez, defende que 
os meios de produção perten-

cem ao Estado, que deve tam-
bém administrar o trabalho e a 
distribuição de riquezas.
• 3. A Guerra Fria foi marca-
da por conflitos indiretos, nos 
quais as duas superpotências 
incentivavam seus aliados a 
entrar em guerra para enfra-
quecer o adversário, como foi 
o caso da Guerra da Coreia e 
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 1. Após a Segunda Guerra Mundial, boa parte do mundo foi dividida em dois grupos de 
países. Em um deles vigorava a economia capitalista e o regime democrático de governo, 
sob a liderança dos Estados Unidos. O outro bloco era comandado pela União Soviética 
e nele vigorava a economia comunista e regimes de partido único. 

A esse respeito, cite e explique duas medidas do governo estadunidense que tinham 
por objetivo fortalecer o capitalismo e evitar a expansão comunista.

 2. A disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética ideológica. Nesse caso, é impor-
tante entender o significado desse conceito. Com base na leitura da seção Para saber 
mais (página 139), explique o sentido atual do termo e apresente algumas diferenças 
entre as características ideológicas do capitalismo e do comunismo.

 3. A expressão Guerra Fria foi utilizada para tratar de uma situação na qual os dois prin-
cipais adversários da época, Estados Unidos e União Soviética, não se enfrentaram 
diretamente num conflito militar. Porém, apesar da ausência de um embate direto entre 
os dois países, a Guerra Fria foi marcada por outras formas de conflito. Descreva como 
eram esses conflitos.

 4. Observe os mapas das páginas 142 e 154 e responda ao que se pede.

a) Quais mudanças podemos perceber nas condições políticas europeias durante o 
período abordado no capítulo?

b) Como ficou a Alemanha após o término da Segunda Guerra Mundial?

 5. A expansão comunista no mundo foi um processo longo que ocorreu em vários 
continentes. 

Elabore uma ficha na qual constem locais e datas das principais revoluções comunistas.

 6. Muitos satélites artificiais encontram-se hoje em órbita ao redor da Terra. São satélites 
de comunicação, científicos, militares, espiões, meteorológicos etc. Quando esses objetos 
não desempenham mais nenhuma função, tornam-se lixo espacial. Algumas estimativas 
calculam que existem 7,5 mil toneladas de lixo no espaço. 

Em duplas, pesquisem sobre os riscos oferecidos pelo lixo espacial e reflitam sobre o 
que pode ser feito para reduzi-lo. Após produzir um texto sobre o assunto, compartilhe 
suas conclusões os seus colegas.

 7. A crise dos mísseis de Cuba foi um momento de grande tensão mundial, pois as decisões 
a serem tomadas poderiam afetar (e até por em risco) a vida no planeta. Em nossas 
vidas, muitas vezes nos deparamos com momentos de tensão e nos quais devemos tomar 
decisões que podem afetar outros. Você já se viu em alguma situação semelhante. Como 
reage? De forma impulsiva ou reflexiva?

atividades

para organizar as ideias
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esquema-resumo

1945: Fim da Segunda 
Guerra Mundial

A Guerra Fria e a expansão do socialismo

Conflitos militares do períodoGuerra da Coreia (1950-1953)Guerra do Vietnã (1959-1975)

Estados Unidos
(capitalismo)

– Propaganda 
ideológica

–  Criação da CIA
– Doutrina 

Truman
– Plano Marshall
– Macarthismo
– Criação da Otan

atividade
• Segundo o esquema-resumo, após a Segunda Guerra Mundial configurou-se uma disputa entre duas 

superpotências pelo controle de determinadas regiões do planeta. Essa disputa recebeu o nome de 
Guerra Fria. Com base nessa informação e na leitura do capítulo, relacione as principais ações de cada 
superpotência para garantir o avanço de seus objetivos.

Os EUA fizeram o Plano Marshall, adotaram a Doutrina Truman, criaram a CIA e fundaram a Otan. Foram ações 
com o objetivo de conter o avanço comunista. A URSS, por sua vez, criou a KGB, estabeleceu o Pacto de Varsóvia e
         apoiou a implantação do comunismo em vários países, como Cuba, Coreia e China.

Expansão do comunismo

China
(1949)

Cuba
(1959)

Crise dos mísseis

Vietnã
(1975)

Coreia do Norte
(1953)

Acordos para evitar ameaças entre as 
superpotências e controlar os testes nucleares

para organizar as ideias

União Soviética
(comunismo)

– Propaganda 
ideológica

– Criação da KGB
– Pacto de 

Varsóvia
– Muro de Berlim
– Influência no 

Leste Europeu

Guerra Fria
– Disputa ideológica entre duas 

superpotências
– Espionagem
– Corrida espacial
– Corrida armamentista
– Terror do conflito nuclear
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assim, durante a Guerra Fria 
sempre permaneceu o temor 
de um conflito nuclear gene-
ralizado entre as duas maio-
res potências, Estados Unidos 
e União Soviética.
• 4. a) A atividade tem a fi-
nalidade de levar o aluno a 
compreender as mudanças e 

as permanências políticas por 
meio da comparação de ma-
pas. Podemos perceber a di-
visão política entre os dois 
grandes blocos: capitalista e 
comunista. O Leste Europeu 
integrava países alinhados à 
ideologia comunista, ligados à 
União Soviética: Tchecoslová-
quia, Hungria,Polônia, Iugos-

lávia, Romênia e outros. Na 
Europa ocidental, países como 
França, Inglaterra, Itália, Ho-
landa, Suécia e Finlândia liga-
vam-se ao capitalismo.
• b) A Alemanha foi ocupada 
pelos vencedores da Segun-
da Guerra e teve seu territó-
rio dividido em quatro zonas 
de ocupação: a britânica, a so-

viética, a americana e a fran-
cesa. Em 1949, as zonas britâ-
nica, americana e francesa for-
maram a República Federal da 
Alemanha, de orientação ca-
pitalista. A zona soviética deu 
origem à República Democrá-
tica da Alemanha, comunista. 
Assim o país foi dividido entre 
os dois grandes blocos socioe-
conômicos da Guerra Fria. A 
própria capital, Berlim, foi di-
vidida por um muro, símbolo 
da separação não só das duas 
Alemanhas, mas também de 
todos os países durante os 
anos da Guerra Fria.
• 5. A ficha pode ser simples, 
já que seu objetivo é somen-
te demonstrar as informações 
sobre as partes do mundo pa-
ra as quais o comunismo se 
expandiu: Cuba: 1961; China: 
1949; Coreia do Norte: 1953; 
Vietnã: 1975.
• 6. O lixo espacial pode se 
chocar contra a ISS, pondo 
em risco a segurança dos as-
tronautas. Como se movimen-
tam em alta velocidade, quan-
do dois detritos se chocam no 
espaço, eles se fragmentam 
gerando mais detritos ainda. 
Existem projetos visando a lim-
peza espacial, mas ainda não 
se tornaram realidade. Um de-
les, o Removedebris, prevê o 
lançamento de uma rede no 
espaço para içar o lixo espa-
cial.
• 7. Resposta pessoal. A ati-
vidade procura trabalhar habi-
lidades socioemocionais como 
a tomada de decisões respon-
sáveis, a estabilidade emocio-
nal, a percepção social.
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Interpretando documentos
Observe a imagem abaixo. Trata-se de um pôster criado em 1968 pelo artista gráfico Roman 

Cieslewicz (1930-1996) no período da Guerra Fria. No peito do personagem da esquerda está escrito 
CCCP (em russo, iniciais das palavras União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o equivalente a 
URSS), a sigla da União Soviética. No peito do personagem da direita lê-se USA (iniciais de United 
States of America, o equivalente a EUA), a sigla dos Estados Unidos.

Com base na observação da imagem, responda ao que 
se pede.

 1. Que mensagem a imagem expressa sobre o poder 
durante a Guerra Fria?

 2. A possibilidade de um conflito direto entre essas duas 
potências esteve sempre presente no período da Guerra 
Fria. Porém, durante a “crise dos mísseis”, em Cuba, a 
possibilidade de conflito se tornou iminente. Explique o 
que foi esse episódio e quais foram seus desdobramen-
tos para os acordos internacionais entre os dois países.

 3. Com o fim da Guerra Fria, o equilíbrio de poder entre 
as duas grandes potências deixou de existir, pois a 
União Soviética entrou em colapso. A partir de seus 
conhecimentos do presente e inspirado na imagem 
trabalhada anteriormente, faça um desenho para 
representar o arranjo do poder político internacional 
nos dias de hoje.

Os meios de comunicação foram amplamente utilizados tanto pelos Estados Unidos como 
pela União Soviética para a difusão das ideologias capitalista e comunista, respectivamente. Em 
grupo, responda o seguinte: em sua opinião, os meios de comunicação no Brasil (televisão, rádio, 
mídia impressa, internet etc) fazem algum tipo de propagação ideológica? Elabore um texto de, 
no máximo dois parágrafos com a opinião do grupo. Lembre-se de embasar seus argumentos 
com exemplos.

Hora de refletir

1. A imagem representa as duas potências como imagens idênticas, espelhadas. A ideia é a de que os dois países 
são duas potências mundiais como se um país fosse espelho do outro.

2. A “crise dos mísseis” foi um episódio iniciado após a instalação de mísseis esta-
dunidenses na Turquia, próximo da fronteira com a União Soviética. A resposta dos 
soviéticos foi iniciar os preparativos para a instalação de ogivas nucleares em Cuba, 
país muito próximo dos Estados Unidos. Isso provocou grande tensão, já que qualquer 
incidente poderia iniciar uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética.

  Pôster criado por Roman 
Cieslewicz, em 1968.

Biblioteca de imagens e vídeos da NASA
Disponível em: <http://livro.pro/z8qm57>. Acesso 
em: 12 nov. 2018.
Site da Nasa, agência espacial norte-americana, 
com galerias de imagens feitas durante as inúmeras 
viagens espaciais realizadas desde 1959. 

A Ciência e o Espaço
Disponível em: <http://livro.pro/fv72wh>. Acesso 
em: 12 nov. 2018.
Site português Ciência Viva, da Agência Nacional 
para a Cultura Científica e Tecnológica.

MUNDO VIRTUAL
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MINHA BIBLIOTECA
Terra vermelha, rio amarelo, de Ange Zhang. São Paulo: SM, 2011.
Narrativa ambientada na China das décadas de 1960 e 1970. O garoto 
Ange, filho de escritor e, desde pequeno, entusiasta do exército comunista, 
descobre as imperfeições do regime ao ver sua vida modificada pela 
Revolução Cultural.

ED
IÇ

ÕE
S 

SM

 1. Sobre o período denominado Guerra Fria, da segunda metade do século XX até a Queda 
do Muro de Berlim, em 1989, é correto afirmar que:

a) Destacou-se como período de tensão entre duas potências, os EUA e a China demo-
crática, na disputa pelo controle da economia mundial.

b) Desencadeou a descolonização de países na África, Ásia e América, até então domínio 
dos impérios europeus.

c) Caracterizou-se pela bipolaridade nas relações internacionais com a hegemonia de 
sistemas antagônicos – o capitalista dos EUA e o comunista da URSS.

d) Deu-se sob o signo do terrorismo das armas nucleares, monopólio da URSS contra 
os países do Leste Europeu, com vistas à expansão e à conquista da Europa 
ocidental.

e) Foi marcado pelo papel da União Europeia em oposição à política externa dos EUA 
no Oriente Médio, sob a égide do terrorismo internacional.

 2. Os Estados Unidos e a União Soviética eram as duas maiores potências no período da 
Guerra Fria. Para tentar prevalecer sobre os soviéticos, os Estados Unidos adotaram 
várias medidas de combate ao comunismo. Assinale V para as opções verdadeiras 
e F para as falsas, levando em consideração as seguintes afirmativas sobre essas 
medidas:

a) Em 1947, os Estados Unidos adotaram a Doutrina Truman como uma tentativa 
de desestimular a expansão do comunismo para novas regiões do planeta, 
promovendo empréstimos e financiamento para a expansão econômica dessas 
regiões. F

b) O Plano Marshall previa a intervenção militar dos Estados Unidos em qualquer 
região que corresse o risco de cair sob o controle dos comunistas. F

c) A Central de Inteligência Americana (CIA) era um serviço secreto de espionagem 
que atuava no interior dos Estados Unidos. As atividades da CIA não se esten-
diam para outros países. F

d) A criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em 1949, foi 
outro esforço dos Estados Unidos para combater a expansão do comunismo. A 
aliança militar previa a intervenção de todos os seus membros no caso de um 
ataque inimigo. V

Resposta: C

Interpretando documentos
Observe a imagem abaixo. Trata-se de um pôster criado em 1968 pelo artista gráfico Roman 

Cieslewicz (1930-1996) no período da Guerra Fria. No peito do personagem da esquerda está escrito 
CCCP (em russo, iniciais das palavras União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o equivalente a 
URSS), a sigla da União Soviética. No peito do personagem da direita lê-se USA (iniciais de United 
States of America, o equivalente a EUA), a sigla dos Estados Unidos.

Com base na observação da imagem, responda ao que 
se pede.

 1. Que mensagem a imagem expressa sobre o poder 
durante a Guerra Fria?

 2. A possibilidade de um conflito direto entre essas duas 
potências esteve sempre presente no período da Guerra 
Fria. Porém, durante a “crise dos mísseis”, em Cuba, a 
possibilidade de conflito se tornou iminente. Explique o 
que foi esse episódio e quais foram seus desdobramen-
tos para os acordos internacionais entre os dois países.

 3. Com o fim da Guerra Fria, o equilíbrio de poder entre 
as duas grandes potências deixou de existir, pois a 
União Soviética entrou em colapso. A partir de seus 
conhecimentos do presente e inspirado na imagem 
trabalhada anteriormente, faça um desenho para 
representar o arranjo do poder político internacional 
nos dias de hoje.

Os meios de comunicação foram amplamente utilizados tanto pelos Estados Unidos como 
pela União Soviética para a difusão das ideologias capitalista e comunista, respectivamente. Em 
grupo, responda o seguinte: em sua opinião, os meios de comunicação no Brasil (televisão, rádio, 
mídia impressa, internet etc) fazem algum tipo de propagação ideológica? Elabore um texto de, 
no máximo dois parágrafos com a opinião do grupo. Lembre-se de embasar seus argumentos 
com exemplos.

Hora de refletir

teste seus conhecimentos
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 4 e 5
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3, 5, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 2, 
3 e 7 

HABILIDADE 
• EF09HI28

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

 Teste seus conhecimentos
• 2. O item a  deve ser avalia-
do como falso, pois confun-
de a Doutrina com os objeti-
vos do Plano Marshall. O item 
b, por sua vez, é também fal-
so, uma vez que confunde o 
Plano Marshall com a Doutri-
na Truman. O item c, ao consi-
derar que a CIA não atuava na 
espionagem de outros países, 
está incorreto e, portanto, de-
ve também ser assinalado co-
mo falso.

TEXTO DE APOIO

Para o professor

O início da Guerra Fria na 
imprensa brasileira

Disponível em: <http://livro.
pro/b48s9d>. Acesso em: 21 
nov. 2018.

O estudo explora como 
o final da Segunda Guerra 
Mundial e o início da Guerra 
Fria foram registrados, em re-
portagens, análises, charges e 
editoriais, pela imprensa escri-
ta brasileira.
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Interpretando documentos
Observe a imagem abaixo. Trata-se de um pôster criado em 1968 pelo artista gráfico Roman 

Cieslewicz (1930-1996) no período da Guerra Fria. No peito do personagem da esquerda está escrito 
CCCP (em russo, iniciais das palavras União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o equivalente a 
URSS), a sigla da União Soviética. No peito do personagem da direita lê-se USA (iniciais de United 
States of America, o equivalente a EUA), a sigla dos Estados Unidos.

Com base na observação da imagem, responda ao que 
se pede.

 1. Que mensagem a imagem expressa sobre o poder 
durante a Guerra Fria?

 2. A possibilidade de um conflito direto entre essas duas 
potências esteve sempre presente no período da Guerra 
Fria. Porém, durante a “crise dos mísseis”, em Cuba, a 
possibilidade de conflito se tornou iminente. Explique o 
que foi esse episódio e quais foram seus desdobramen-
tos para os acordos internacionais entre os dois países.

 3. Com o fim da Guerra Fria, o equilíbrio de poder entre 
as duas grandes potências deixou de existir, pois a 
União Soviética entrou em colapso. A partir de seus 
conhecimentos do presente e inspirado na imagem 
trabalhada anteriormente, faça um desenho para 
representar o arranjo do poder político internacional 
nos dias de hoje.

Os meios de comunicação foram amplamente utilizados tanto pelos Estados Unidos como 
pela União Soviética para a difusão das ideologias capitalista e comunista, respectivamente. Em 
grupo, responda o seguinte: em sua opinião, os meios de comunicação no Brasil (televisão, rádio, 
mídia impressa, internet etc) fazem algum tipo de propagação ideológica? Elabore um texto de, 
no máximo dois parágrafos com a opinião do grupo. Lembre-se de embasar seus argumentos 
com exemplos.

Hora de refletir

1. A imagem representa as duas potências como imagens idênticas, espelhadas. A ideia é a de que os dois países 
são duas potências mundiais como se um país fosse espelho do outro.

2. A “crise dos mísseis” foi um episódio iniciado após a instalação de mísseis esta-
dunidenses na Turquia, próximo da fronteira com a União Soviética. A resposta dos 
soviéticos foi iniciar os preparativos para a instalação de ogivas nucleares em Cuba, 
país muito próximo dos Estados Unidos. Isso provocou grande tensão, já que qualquer 
incidente poderia iniciar uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética.

  Pôster criado por Roman 
Cieslewicz, em 1968.

Biblioteca de imagens e vídeos da NASA
Disponível em: <http://livro.pro/z8qm57>. Acesso 
em: 12 nov. 2018.
Site da Nasa, agência espacial norte-americana, 
com galerias de imagens feitas durante as inúmeras 
viagens espaciais realizadas desde 1959. 

A Ciência e o Espaço
Disponível em: <http://livro.pro/fv72wh>. Acesso 
em: 12 nov. 2018.
Site português Ciência Viva, da Agência Nacional 
para a Cultura Científica e Tecnológica.
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MINHA BIBLIOTECA
Terra vermelha, rio amarelo, de Ange Zhang. São Paulo: SM, 2011.
Narrativa ambientada na China das décadas de 1960 e 1970. O garoto 
Ange, filho de escritor e, desde pequeno, entusiasta do exército comunista, 
descobre as imperfeições do regime ao ver sua vida modificada pela 
Revolução Cultural.
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 1. Sobre o período denominado Guerra Fria, da segunda metade do século XX até a Queda 
do Muro de Berlim, em 1989, é correto afirmar que:

a) Destacou-se como período de tensão entre duas potências, os EUA e a China demo-
crática, na disputa pelo controle da economia mundial.

b) Desencadeou a descolonização de países na África, Ásia e América, até então domínio 
dos impérios europeus.

c) Caracterizou-se pela bipolaridade nas relações internacionais com a hegemonia de 
sistemas antagônicos – o capitalista dos EUA e o comunista da URSS.

d) Deu-se sob o signo do terrorismo das armas nucleares, monopólio da URSS contra 
os países do Leste Europeu, com vistas à expansão e à conquista da Europa 
ocidental.

e) Foi marcado pelo papel da União Europeia em oposição à política externa dos EUA 
no Oriente Médio, sob a égide do terrorismo internacional.

 2. Os Estados Unidos e a União Soviética eram as duas maiores potências no período da 
Guerra Fria. Para tentar prevalecer sobre os soviéticos, os Estados Unidos adotaram 
várias medidas de combate ao comunismo. Assinale V para as opções verdadeiras 
e F para as falsas, levando em consideração as seguintes afirmativas sobre essas 
medidas:

a) Em 1947, os Estados Unidos adotaram a Doutrina Truman como uma tentativa 
de desestimular a expansão do comunismo para novas regiões do planeta, 
promovendo empréstimos e financiamento para a expansão econômica dessas 
regiões. F

b) O Plano Marshall previa a intervenção militar dos Estados Unidos em qualquer 
região que corresse o risco de cair sob o controle dos comunistas. F

c) A Central de Inteligência Americana (CIA) era um serviço secreto de espionagem 
que atuava no interior dos Estados Unidos. As atividades da CIA não se esten-
diam para outros países. F

d) A criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em 1949, foi 
outro esforço dos Estados Unidos para combater a expansão do comunismo. A 
aliança militar previa a intervenção de todos os seus membros no caso de um 
ataque inimigo. V

Resposta: C

Interpretando documentos
Observe a imagem abaixo. Trata-se de um pôster criado em 1968 pelo artista gráfico Roman 

Cieslewicz (1930-1996) no período da Guerra Fria. No peito do personagem da esquerda está escrito 
CCCP (em russo, iniciais das palavras União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o equivalente a 
URSS), a sigla da União Soviética. No peito do personagem da direita lê-se USA (iniciais de United 
States of America, o equivalente a EUA), a sigla dos Estados Unidos.

Com base na observação da imagem, responda ao que 
se pede.

 1. Que mensagem a imagem expressa sobre o poder 
durante a Guerra Fria?

 2. A possibilidade de um conflito direto entre essas duas 
potências esteve sempre presente no período da Guerra 
Fria. Porém, durante a “crise dos mísseis”, em Cuba, a 
possibilidade de conflito se tornou iminente. Explique o 
que foi esse episódio e quais foram seus desdobramen-
tos para os acordos internacionais entre os dois países.

 3. Com o fim da Guerra Fria, o equilíbrio de poder entre 
as duas grandes potências deixou de existir, pois a 
União Soviética entrou em colapso. A partir de seus 
conhecimentos do presente e inspirado na imagem 
trabalhada anteriormente, faça um desenho para 
representar o arranjo do poder político internacional 
nos dias de hoje.

Os meios de comunicação foram amplamente utilizados tanto pelos Estados Unidos como 
pela União Soviética para a difusão das ideologias capitalista e comunista, respectivamente. Em 
grupo, responda o seguinte: em sua opinião, os meios de comunicação no Brasil (televisão, rádio, 
mídia impressa, internet etc) fazem algum tipo de propagação ideológica? Elabore um texto de, 
no máximo dois parágrafos com a opinião do grupo. Lembre-se de embasar seus argumentos 
com exemplos.

Hora de refletir

teste seus conhecimentos
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Produzir uma edição de 
jornal
• Para fechar o capítulo, pro-
ponha aos alunos uma ativida-
de diagnóstica e de desenvol-
vimento da escrita formal em 
interdisciplinaridade com Lín-

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

Interpretando documentos
• 3. É importante que os alu-
nos observem que o equilíbrio 
do poder que havia durante a 
Guerra Fria não existe mais. 
A hegemonia estadunidense 
é muito forte, muito embora 
seu papel no cenário interna-
cional esteja fragilizado graças 
às posturas adotadas pelo go-
verno Trump. 
• Vale lembrar também que 
no cenário contemporâneo 
existem blocos econômicos 
que exercem grande influên-
cia, como a União Europeia, 
além de países, como a China, 
que caminha a passos largos 
para se tornar a maior potên-
cia do mundo globalizado.

gua Portuguesa. 
• Peça que elaborem uma 
edição de jornal com base nos 
conteúdos aprendidos ao lon-
go do capítulo, lembrando-os 
que a ideia de um jornal é in-
formar o leitor sobre os acon-
tecimentos. 
• Cada aluno deverá ficar res-
ponsável por escrever um pe-

queno texto (no formato de 
reportagem ou artigo de opi-
nião, com cerca de cinco pará-
grafos) sobre um dos assuntos 
abordados. 
• Certifique-se que conver-
sem entre si para que não haja 
temas repetidos e que organi-
zem a ordem de entrada dos 
textos no jornal. 

• Depois de prontos, os tex-
tos poderão ser avaliados pe-
los alunos, que formarão a 
equipe editorial, e pelo profes-
sor, que será o editor-chefe.
• Verifique se os alunos mos-
traram domínio sobre os as-
suntos que trataram e se pas-
saram as informações de for-
ma clara e coerente. 
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 A autodeterminação dos povos
Como vimos no Capítulo 4 , a Segunda Guerra Mundial provocou mudanças decisivas na 

configuração política do planeta. Duas nações se firmaram como superpotências e boa parte do 
mundo foi dividida em dois blocos adversários: um bloco capitalista e outro comunista, liderados 
respectivamente pelos Estados Unidos e pela União Soviética.

Com o fim da guerra, os países africanos e asiáticos que lutavam contra o domínio das potên-
cias colonialistas europeias ganharam dois aliados de peso: os Estados Unidos e a União Soviética.

Interessados em ampliar suas zonas de influência para outras regiões do planeta, os 
governos dos Estados Unidos e da União Soviética passaram a defender o princípio da auto-
determinação dos povos.

Segundo esse princípio, todos os povos têm direito à soberania, ou seja, a se autogovernarem 
segundo suas próprias leis e escolhas. Essa defesa da autodeterminação dos povos ajudou a 
mobilizar a opinião pública mundial contra o colonialismo na Ásia e na África, além de contribuir 
para ampliar a luta dos povos africanos e asiáticos pela independência. 

Em alguns casos, essa emancipação ocorreu por vias pacíficas. Em outros, a independência só foi 
conquistada por meio da luta armada contra as potências colonizadoras. Vejamos como isso aconteceu.

  Soldados 
tentam conter 
manifestantes 
a favor da 
independência 
da Argélia, 
durante visita do 
general francês 
De Gaulle a 
Argel, em 
1958. Em 1962, 
a colônia se 
tornou um país 
independente 
da França.

161

D2-2056-HIST-F2_V9-U03-C07-160-177-LA-G20.indd   161 11/21/18   11:02 AM

A União Africana é uma organização internacional que 
tem como objetivo promover a aproximação dos países 
africanos de modo a fortalecer a democracia, impulsionar o 
crescimento econômico e ajudar na superação de desigualda-
des e problemas sociais. Ela existe desde 2002 e é composta 
de 55 Estados-membro que têm poder de voto para decidir 
políticas em comum visando atingir esses objetivos.

Em 2018, a maioria desses países aprovou o Tratado 
de Criação da Zona de Livre-Comércio Continental. Isso 

abre caminho para a criação de uma das maiores zonas de livre-comércio do planeta. 
A expectativa é que essa zona de livre-comércio não só promova o desenvolvimento 
econômico do continente, como também contribua para aproximar cultural e politi-
camente diversos países da África.

Essa ideia de aproximação de diversas regiões da África como forma de fortalecer 
o continente é antiga. No início do século XX, muitos já defendiam a criação de alianças 
políticas entre grupos de diversas partes da África para lutar contra o neocolonialismo 
e criar governos independentes no continente. Esse conceito de união foi chamado 
de pan-africanismo. Neste capítulo, vamos estudar esse processo e entender como 
as colônias africanas e asiáticas se tornaram países independentes e também alguns 
desdobramentos desse processo.

África e Ásia lutam
 pela independência

C
A
P
ÍT

ULO

África e Ásia lutam
 pela independência pela independência

P
ÍT

ULO 7
Objetivos de aprendizagem
• Analisar o processo de 

independência da África e 
da Ásia.

• Refletir como os meios 
de comunicação abordam 
questões relativas à África.

STR/AFP PHOTO

  Líderes de países da União Africana reunidos para estabelecer 
a área de livre-comércio do continente. Ruanda, 2018.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1, 7, 9 e 10
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 3, 4, 5 e 6
• Específicas de História: 1, 2 e 4 

HABILIDADES
• EF09HI14
• EF09HI28
• EF09HI31

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Escreva na lousa siglas co-
mo ONU, Mercosul, Alca (Área 
de Livre Comércio das Améri-
cas) e Brics. Explique que os 
países se organizam de ma-
neiras diferentes e que partici-
pam de diversas entidades si-
multaneamente. 
• Cite o exemplo do Bra-
sil, que participa da ONU, do 
Mercosul e do Brics. Explique 
mais detalhadamente cada si-
gla, dizendo a função de ca-
da instituição. A Organização 
das Nações Unidas estabele-
ce diretrizes sobre diversos as-
suntos, como meio ambiente 
e direitos humanos, por exem-
plo. O Brics (acrônimo de Bra-
sil, Rússia, Índia, China e Áfri-
ca do Sul) tem como objetivo 
fortalecer as economias desses 
países, consideradas “emer-
gentes”, e o Mercosul é uma 
tentativa de fortalecer os paí-
ses da América Latina.
• Explicite que os países afri-
canos também têm sua orga-
nização, chamada de União 
Africana, cujo objetivo é pro-
mover a democracia e o cres-
cimento econômico dos países 
daquele continente, minimi-
zando e extinguindo proble-
mas e desigualdades sociais.

SUGESTÃO DE MATERIAL 

Para o professor
• A Unesco produziu e dispo-
nibilizou gratuitamente um am-
plo material sobre a História Ge-
ral da África. Esse conteúdo po-

de ser aplicado em sala de aula 
e também ser um suporte para 
dúvidas e aprofundamento.
• Coleção História Geral da 
África. Disponível em: <http://
livro.pro/mc3wuu>. Acesso 
em: 9 out. 2018.
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 A autodeterminação dos povos
Como vimos no Capítulo 4 , a Segunda Guerra Mundial provocou mudanças decisivas na 

configuração política do planeta. Duas nações se firmaram como superpotências e boa parte do 
mundo foi dividida em dois blocos adversários: um bloco capitalista e outro comunista, liderados 
respectivamente pelos Estados Unidos e pela União Soviética.

Com o fim da guerra, os países africanos e asiáticos que lutavam contra o domínio das potên-
cias colonialistas europeias ganharam dois aliados de peso: os Estados Unidos e a União Soviética.

Interessados em ampliar suas zonas de influência para outras regiões do planeta, os 
governos dos Estados Unidos e da União Soviética passaram a defender o princípio da auto-
determinação dos povos.

Segundo esse princípio, todos os povos têm direito à soberania, ou seja, a se autogovernarem 
segundo suas próprias leis e escolhas. Essa defesa da autodeterminação dos povos ajudou a 
mobilizar a opinião pública mundial contra o colonialismo na Ásia e na África, além de contribuir 
para ampliar a luta dos povos africanos e asiáticos pela independência. 

Em alguns casos, essa emancipação ocorreu por vias pacíficas. Em outros, a independência só foi 
conquistada por meio da luta armada contra as potências colonizadoras. Vejamos como isso aconteceu.

  Soldados 
tentam conter 
manifestantes 
a favor da 
independência 
da Argélia, 
durante visita do 
general francês 
De Gaulle a 
Argel, em 
1958. Em 1962, 
a colônia se 
tornou um país 
independente 
da França.
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A União Africana é uma organização internacional que 
tem como objetivo promover a aproximação dos países 
africanos de modo a fortalecer a democracia, impulsionar o 
crescimento econômico e ajudar na superação de desigualda-
des e problemas sociais. Ela existe desde 2002 e é composta 
de 55 Estados-membro que têm poder de voto para decidir 
políticas em comum visando atingir esses objetivos.

Em 2018, a maioria desses países aprovou o Tratado 
de Criação da Zona de Livre-Comércio Continental. Isso 

abre caminho para a criação de uma das maiores zonas de livre-comércio do planeta. 
A expectativa é que essa zona de livre-comércio não só promova o desenvolvimento 
econômico do continente, como também contribua para aproximar cultural e politi-
camente diversos países da África.

Essa ideia de aproximação de diversas regiões da África como forma de fortalecer 
o continente é antiga. No início do século XX, muitos já defendiam a criação de alianças 
políticas entre grupos de diversas partes da África para lutar contra o neocolonialismo 
e criar governos independentes no continente. Esse conceito de união foi chamado 
de pan-africanismo. Neste capítulo, vamos estudar esse processo e entender como 
as colônias africanas e asiáticas se tornaram países independentes e também alguns 
desdobramentos desse processo.

África e Ásia lutam
 pela independência

C
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ULO

África e Ásia lutam
 pela independência pela independência

P
ÍT

ULO 7
Objetivos de aprendizagem
• Analisar o processo de 

independência da África e 
da Ásia.

• Refletir como os meios 
de comunicação abordam 
questões relativas à África.

STR/AFP PHOTO

  Líderes de países da União Africana reunidos para estabelecer 
a área de livre-comércio do continente. Ruanda, 2018.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Retome o conhecimento dos 
alunos sobre a dominação da 
África após a Conferência de 
Berlim, entre 1884 e 1885. Se 
necessário, explique novamen-
te que, após aquele momento, 
o continente foi dividido entre 
países europeus de forma vio-
lenta e sem considerar as espe-
cificidades culturais e políticas 
de cada região. Países africanos 
foram, portanto, criados de for-
ma artificial. 
• Escreva na lousa as palavras 
“autodeterminação dos po-
vos” e pergunte se os alunos  
conhecem o termo. Explique 
que a “autodeterminação dos 
povos” é um princípio que ga-
rante a todos os povos se go-
vernarem de acordo com suas 
próprias leis e cultura, retiran-
do a influência ou dominação 
de outros países Nesse caso, 
de países europeus na África e 
Ásia. 

SUGESTÃO DE VÍDEO

Para o professor

50 anos de União Africana: o 
balanço dos africanos

Disponível em: <http://livro.
pro/bqrpma>. Acesso em: 21 
nov. 2018.

O vídeo apresenta um his-
tórico da União Africana, des-
de a Organização da Unida-
de Africana, em 1963, até a 
União Africana, em 2002. Um 
panorama atual, com depoi-
mentos de africanos de diver-
sas áreas e países, avalia o pa-
pel e a eficácia da instituição. 
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 Revoltas armadas
Um dos principais líderes do pan-africanismo foi Jomo 

Kenyatta, o homem de kufi que vemos em destaque no detalhe 
abaixo. Kenyatta desempenhou um papel central na conquista 
da independência do Quênia em 1963, país que se encontrava 
sob o domínio britânico e do qual se tornou o primeiro presi-
dente. Na década de 1950, Kenyatta liderou um movimento 
que promovia ações armadas contra os ingleses e, por isso, foi preso pelas autoridades britânicas.

Na mesma época em que teve início a luta no Quênia, a França começou a enfrentar 
revoltas armadas na Tunísia, no Marrocos francês e na Argélia, as três colônias francesas no 
norte da África. Enquanto a Tunísia e o Marrocos conquistaram a independência em 1956, na 
Argélia a luta contra os franceses se estendeu até 1962.

Também no caso das colônias de Portugal, a emancipação política só foi possível por meio 
da luta armada.

Uma das razões para isso é que a economia portuguesa era muito dependente das riquezas 
das colônias africanas. Assim, o governo de Portugal se recusava a ceder às pressões dos africanos 
que lutavam pela independência de seu povo.

Diante dessa intransigência, surgiram movimentos guerrilheiros em quase todas as colônias 
de Portugal: Cabo Verde, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau.

Outra razão que levou os movi-
mentos de independência das colônias 
portuguesas a lançar mão da luta 
armada foi o caráter ditatorial do 
governo de Portugal. Desde 1926 a 
nação portuguesa era governada por 
uma ditadura que reprimia toda e 
qualquer manifestação de oposição. 
Como costuma acontecer com as 
ditaduras, a portuguesa era incapaz 
de dialogar e de negociar com aqueles 
que discordavam dela, ou que lutavam 
por seus direitos.

Foi somente em 1974, com a 
queda da ditadura em Portugal, 
que o novo regime democrático reco-
nheceu oficialmente a independência 
de suas colônias na África.

  No detalhe, um dos líderes do pan-
-africanismo, Jomo Kenyatta, futuro 
primeiro-ministro (1963-1964) e presidente 
(1964-1978) do Quênia.
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 A independência da África
Observe a fotografia desta página. Ela registra um grupo de africanos que se cumprimentam. 

Um deles chama a atenção por estar no centro da imagem e por usar o kufi, um gorro tradicional 
de vários povos da África.

Esse homem de kufi é Jomo Kenyatta (1894-1978), de quem falaremos mais adiante.  
A foto foi tirada em 1962, em Leopoldville, atual Kinshasa, – cidade do antigo Congo Belga, atual 
República Democrática do Congo. 

Essa fotografia tem um significado especial para a história do con-
tinente africano. Por meio dela, podemos conhecer vários aspectos do 
processo que resultou na independência dos países africanos a partir de 
meados do século XX.

 O pan-africanismo
A fotografia foi feita na abertura de um dos muitos congressos realizados na África pelo movi-

mento conhecido como pan-africanismo. O objetivo desses encontros era estimular a união dos 
povos africanos contra a dominação colonial europeia. Seu lema era: “A África para os africanos”.

O pan-africanismo teve suas origens no século XIX. O movimento surgiu entre os africanos e 
seus descendentes que viviam nos Estados Unidos, Caribe e Europa; seus representantes defen-
diam uma identidade única e comum a todos os afrodescendentes. Essas pessoas criaram, a partir 
do início do século XX, entidades em prol da independência da África e organizaram congressos 
e conferências para divulgar suas ideias e projetos.

  Fotografia da sessão de abertura da Conferência Nacional de Leopoldville, com os líderes do 
Movimento de Libertação Pan-Africano. 

Pan-africanismo: 
ideologia que prega 
a união dos povos 
africanos para que a 
África tenha voz ativa 
diante das nações de 
outros continentes.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 4 e 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 3, 4, 5 e 7
• Específicas de História: 1, 2, 
3 e 5

HABILIDADES
• EF09HI14
• EF09HI31

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Retome a ideia de que paí-
ses africanos passaram, após a 
Segunda Guerra, a lutar por sua 
“autodeterminação” e a fazer 
encontros formais de Estado.
• Aproveite as imagens e tra-
balhe o respeito às vestimen-
tas e às pessoas representadas 
na foto da página 162. Para 
que isso aconteça, explique 
que cada população ou grupo 
étnico tem formas próprias de 
se vestir. Cite exemplos, como 
juízes na Inglaterra que usam 
perucas e o hábito, no Brasil, 
de usar chinelos para ir a vá-
rios lugares. 
• Peça que os alunos deem 
exemplos de quando se senti-
ram vítimas de preconceito ao 
usar uma vestimenta. Conclua 
dizendo que o que pode pare-
cer diferente e feio para alguns 
é comum para outros.
• Se possível, projete a foto e 
explique como o chapéu, kufi, 
que para alguns pode ser muito 
diferente, para os africanos é si-
nal de valorização, sendo inclu-
sive utilizado por autoridades. 

que elaborem a capa de um 
jornal explicando o que acon-
teceu em Leopoldville, atual 
Kinshasa. 
• Peça que eles imaginem 
que são jornalistas e estão es-
crevendo uma pequena repor-

tagem internacional que não 
conterá a foto. Peça que uti-
lizem apenas pequenos textos 
explicativos.
• Se possível, forneça um 
exemplo de algum jornal. 
• Para guiá-los, escreva na 

lousa os tópicos que preci-
sam ser mencionados na no-
tícia: nome dos líderes e seus 
países; a localidade do evento 
e a importância desse encon-
tro; a importância do pan-afri-
canismo.

MAIS ATIVIDADES 

Produzir um texto com base 
na foto e no livro
• Peça aos alunos que se 
reúnam em duplas e distri-
bua folhas em branco para 
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 Revoltas armadas
Um dos principais líderes do pan-africanismo foi Jomo 

Kenyatta, o homem de kufi que vemos em destaque no detalhe 
abaixo. Kenyatta desempenhou um papel central na conquista 
da independência do Quênia em 1963, país que se encontrava 
sob o domínio britânico e do qual se tornou o primeiro presi-
dente. Na década de 1950, Kenyatta liderou um movimento 
que promovia ações armadas contra os ingleses e, por isso, foi preso pelas autoridades britânicas.

Na mesma época em que teve início a luta no Quênia, a França começou a enfrentar 
revoltas armadas na Tunísia, no Marrocos francês e na Argélia, as três colônias francesas no 
norte da África. Enquanto a Tunísia e o Marrocos conquistaram a independência em 1956, na 
Argélia a luta contra os franceses se estendeu até 1962.

Também no caso das colônias de Portugal, a emancipação política só foi possível por meio 
da luta armada.

Uma das razões para isso é que a economia portuguesa era muito dependente das riquezas 
das colônias africanas. Assim, o governo de Portugal se recusava a ceder às pressões dos africanos 
que lutavam pela independência de seu povo.

Diante dessa intransigência, surgiram movimentos guerrilheiros em quase todas as colônias 
de Portugal: Cabo Verde, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau.

Outra razão que levou os movi-
mentos de independência das colônias 
portuguesas a lançar mão da luta 
armada foi o caráter ditatorial do 
governo de Portugal. Desde 1926 a 
nação portuguesa era governada por 
uma ditadura que reprimia toda e 
qualquer manifestação de oposição. 
Como costuma acontecer com as 
ditaduras, a portuguesa era incapaz 
de dialogar e de negociar com aqueles 
que discordavam dela, ou que lutavam 
por seus direitos.

Foi somente em 1974, com a 
queda da ditadura em Portugal, 
que o novo regime democrático reco-
nheceu oficialmente a independência 
de suas colônias na África.

  No detalhe, um dos líderes do pan-
-africanismo, Jomo Kenyatta, futuro 
primeiro-ministro (1963-1964) e presidente 
(1964-1978) do Quênia.
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 A independência da África
Observe a fotografia desta página. Ela registra um grupo de africanos que se cumprimentam. 

Um deles chama a atenção por estar no centro da imagem e por usar o kufi, um gorro tradicional 
de vários povos da África.

Esse homem de kufi é Jomo Kenyatta (1894-1978), de quem falaremos mais adiante.  
A foto foi tirada em 1962, em Leopoldville, atual Kinshasa, – cidade do antigo Congo Belga, atual 
República Democrática do Congo. 

Essa fotografia tem um significado especial para a história do con-
tinente africano. Por meio dela, podemos conhecer vários aspectos do 
processo que resultou na independência dos países africanos a partir de 
meados do século XX.

 O pan-africanismo
A fotografia foi feita na abertura de um dos muitos congressos realizados na África pelo movi-

mento conhecido como pan-africanismo. O objetivo desses encontros era estimular a união dos 
povos africanos contra a dominação colonial europeia. Seu lema era: “A África para os africanos”.

O pan-africanismo teve suas origens no século XIX. O movimento surgiu entre os africanos e 
seus descendentes que viviam nos Estados Unidos, Caribe e Europa; seus representantes defen-
diam uma identidade única e comum a todos os afrodescendentes. Essas pessoas criaram, a partir 
do início do século XX, entidades em prol da independência da África e organizaram congressos 
e conferências para divulgar suas ideias e projetos.

  Fotografia da sessão de abertura da Conferência Nacional de Leopoldville, com os líderes do 
Movimento de Libertação Pan-Africano. 

Pan-africanismo: 
ideologia que prega 
a união dos povos 
africanos para que a 
África tenha voz ativa 
diante das nações de 
outros continentes.
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Para o professor
• MARIUTTI, Eduardo Barros. 
Colonialismo, imperialismo 
e o desenvolvimento eco-
nômico europeu. São Paulo: 
Hucitec, 2009.

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Retome a ideia de pan-afri-
canismo e, se necessário, ex-
plique-a novamente, eviden-
ciando a relação entre essa 
ideia e o movimento com a fo-
tografia; mais especificamente 
a Jomo Kenyatta, um dos líde-
res. 
• Explique que os países eu-
ropeus não tinham interesse 
em retirar o domínio sobre a 
África, pois muitos dependiam 
e lucravam muito com a ex-
tração de riquezas das colô-
nias africanas. Além das pro-
duções agrícola e pecuária, al-
guns países forneciam ouro e 
diamantes. 
• Explique que muitos dos 
países africanos encontraram 
na luta armada uma saída pa-
ra a dominação europeia. Ci-
te o exemplo das colônias sob 
domínio português e escreva 
seus nomes na lousa. 

O autor analisa a diferença 
entre o centro (Europa), pro-
dutor intelectual e de manu-
faturados, e a periferia (países 
africanos), fornecedora de 
mão de obra de baixo custo e 
de matéria-prima.
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[...] a lição que eu aprendi com a campanha foi que, no fim, não tínhamos alterna-
tiva senão a resistência armada e violenta. Repetidas vezes havíamos usado as armas 
não violentas de nosso arsenal, 
tais como discursos, representa-
ções, ameaças, marchas, greves, 
faltas ao trabalho, prisão volun-
tária, mas não valeu de nada, 
pois tudo o que fazíamos era 
enfrentado com mão de ferro. 
Os que lutam pela liberdade 
aprendem a duras penas que 
é o opressor quem define a 
natureza da luta e que em geral 
nada resta ao oprimido senão 
usar métodos que espelham os 
do opressor. Depois de um certo 
ponto, só se pode combater o 
fogo com fogo.

MANDELA, Nelson. Longo caminho 
para a liberdade: uma autobiografia. 

São Paulo: Siciliano,1995 apud 
CANDIA, Guilene Detimermane de 

Souza. Análise crítica da metáfora no 
discurso inaugural de Nelson Mandela. 

Dissertação de mestrado. São Paulo: 
PUC, 2009. p. 59.

interpretando documentos

Nelson Mandela entende que a luta armada foi necessária porque os outros recursos não 
foram suficientes para garantir a liberdade dos negros na África do Sul.

2. A via pacífica foi utilizada em algumas regiões da África, como Costa do Ouro, Sudão, Nigéria, Serra Leoa, 
Quênia, Zâmbia, Camarões, Madagascar, Costa do Marfim, Senegal, Mali, entre outros. Outro exemplo 
importante de utilização da via pacífica foi a independência da Índia.

Leia a seguir um trecho do discurso proferido pelo líder sul-africano Nelson Mandela 
(1918-2013) na década de 1950, quando lutava contra a opressão racial em seu país. Em 
seguida, responda ao que se pede:

 1. Mandela explica sua posição diante da luta pacífica e da luta armada. Por que ele 
entende que a luta armada foi necessária para combater a opressão racial na África 
do Sul?

 2. A via pacífica foi possível em outras lutas contra a dominação colonial e a opressão 
racial e social. Aponte exemplos de regiões onde a luta pacífica foi possível.

AP IMAGES/GLOW IMAGES

  Nelson Mandela em 1994, 
diante de propaganda para 
sua eleição para presidente 
da África do Sul.
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 A via pacífica
Como vimos, tanto o governo da União Soviética quanto o dos Estados Unidos defendia a 

autodeterminação dos povos e, portanto, o fim do colonialismo. Essa tomada de posição das duas 
maiores potências da época foi um fator de pressão sobre o governo das nações colonialistas. A 
isso se somava a própria luta dos povos africanos pela independência.

Nessas condições, algumas potências colonialistas passaram a negociar o processo de indepen-
dência com as lideranças africanas. Tentavam, dessa forma, preservar seus interesses econômicos na 
região. Entre esses interesses estavam, por exemplo, manter as empresas europeias nas ex-colônias 
e garantir o acesso às riquezas minerais do continente.

Como parte dessa política, o governo da Inglaterra aceitou a independência de muitas 
de suas colônias na África. Esse foi o caso do Sudão (1956), da Costa do Ouro (atual Gana, 
1957), da Nigéria (1960), de Serra Leoa (1961), do Quênia (1963) e de Zâmbia (antiga Rodésia 
do Norte, 1964), entre outros (veja o mapa nesta página).

Com o objetivo de manter sua influência nas regiões colonizadas, o governo da Inglaterra 
convidou esses países a fazerem parte da Comunidade Britânica das Nações, uma associação 
de Estados soberanos formada pelo Reino Unido e suas antigas colônias.

Da mesma forma que o governo inglês, o governo da França também administrou pacifica-
mente a independência de algumas de suas colônias. Em 1960, quase todas as colônias francesas 
na África estavam emancipadas: Camarões, Madagascar, Costa do Marfim, Senegal, Mali etc. 

Porém, muitas antigas colô-
nias francesas decidiram romper 
completamente com a metró-
pole, como a Guiné, que optou 
por cortar todos os vínculos com 
a França. Em represália, o governo 
francês retirou toda a ajuda 
econômica e financeira ao país. 
Apesar disso, o exemplo da Guiné 
incentivou outras ex-colônias fran-
cesas a cortar relações com seus 
antigos colonizadores. Até 1960, 
praticamente todas as ex-colônias 
que inicialmente haviam aceitado 
fazer parte da comunidade fran-
cesa também cortaram os vínculos 
com a França.

AL
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S

Fonte: VICENTINO, Cláudio. 
Atlas histórico: geral e do 

Brasil. São Paulo: Scipione, 
2011. p. 154.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1 e 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 5, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 2 
e 3

HABILIDADES
• EF09HI14
• EF09HI28
• EF09HI31

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Explique que alguns países 
africanos conseguiram se livrar 
parcialmente da dominação 
europeia por meio de acordos 
que pouco os beneficiava. Ou-
tros países acabaram por cor-
tar relações.
• Para que os alunos consi-
gam ter a dimensão do domí-
nio europeu na África, forneça 
um mapa do continente ape-
nas com o nome dos países. 
Peça que marquem as colô-
nias inglesas e francesas com 
o objetivo de entenderem a 
ampla dominação e também a 
extensão do interesse econô-
mico dos países europeus nas 
colônias.
• Mostre as regiões inglesas 
para que os alunos as locali-
zem no mapa. Depois, faça is-
so com as colônias francesas, 
explicitando que quase todas 
cortaram laços com o país eu-
ropeu posteriormente. 

SUGESTÃO DE LIVRO 

Para o aluno
• SERRES ZAU, Alain. Man-
dela: o africano de todas as 
cores. Rio de Janeiro: Pequena 
Zahar, 2014. 

O livro Mandela: o africa-
no de todas as cores foi feito 

para crianças e traz uma abor-
dagem acessível da biografia 
do líder sul-africano. Além de 
ilustrada, a obra conta o passo 
a passo da história de Nelson 
Mandela e a relaciona com a 
história da África do Sul.
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[...] a lição que eu aprendi com a campanha foi que, no fim, não tínhamos alterna-
tiva senão a resistência armada e violenta. Repetidas vezes havíamos usado as armas 
não violentas de nosso arsenal, 
tais como discursos, representa-
ções, ameaças, marchas, greves, 
faltas ao trabalho, prisão volun-
tária, mas não valeu de nada, 
pois tudo o que fazíamos era 
enfrentado com mão de ferro. 
Os que lutam pela liberdade 
aprendem a duras penas que 
é o opressor quem define a 
natureza da luta e que em geral 
nada resta ao oprimido senão 
usar métodos que espelham os 
do opressor. Depois de um certo 
ponto, só se pode combater o 
fogo com fogo.

MANDELA, Nelson. Longo caminho 
para a liberdade: uma autobiografia. 

São Paulo: Siciliano,1995 apud 
CANDIA, Guilene Detimermane de 

Souza. Análise crítica da metáfora no 
discurso inaugural de Nelson Mandela. 

Dissertação de mestrado. São Paulo: 
PUC, 2009. p. 59.

interpretando documentos

Nelson Mandela entende que a luta armada foi necessária porque os outros recursos não 
foram suficientes para garantir a liberdade dos negros na África do Sul.

2. A via pacífica foi utilizada em algumas regiões da África, como Costa do Ouro, Sudão, Nigéria, Serra Leoa, 
Quênia, Zâmbia, Camarões, Madagascar, Costa do Marfim, Senegal, Mali, entre outros. Outro exemplo 
importante de utilização da via pacífica foi a independência da Índia.

Leia a seguir um trecho do discurso proferido pelo líder sul-africano Nelson Mandela 
(1918-2013) na década de 1950, quando lutava contra a opressão racial em seu país. Em 
seguida, responda ao que se pede:

 1. Mandela explica sua posição diante da luta pacífica e da luta armada. Por que ele 
entende que a luta armada foi necessária para combater a opressão racial na África 
do Sul?

 2. A via pacífica foi possível em outras lutas contra a dominação colonial e a opressão 
racial e social. Aponte exemplos de regiões onde a luta pacífica foi possível.

AP IMAGES/GLOW IMAGES

  Nelson Mandela em 1994, 
diante de propaganda para 
sua eleição para presidente 
da África do Sul.
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 A via pacífica
Como vimos, tanto o governo da União Soviética quanto o dos Estados Unidos defendia a 

autodeterminação dos povos e, portanto, o fim do colonialismo. Essa tomada de posição das duas 
maiores potências da época foi um fator de pressão sobre o governo das nações colonialistas. A 
isso se somava a própria luta dos povos africanos pela independência.

Nessas condições, algumas potências colonialistas passaram a negociar o processo de indepen-
dência com as lideranças africanas. Tentavam, dessa forma, preservar seus interesses econômicos na 
região. Entre esses interesses estavam, por exemplo, manter as empresas europeias nas ex-colônias 
e garantir o acesso às riquezas minerais do continente.

Como parte dessa política, o governo da Inglaterra aceitou a independência de muitas 
de suas colônias na África. Esse foi o caso do Sudão (1956), da Costa do Ouro (atual Gana, 
1957), da Nigéria (1960), de Serra Leoa (1961), do Quênia (1963) e de Zâmbia (antiga Rodésia 
do Norte, 1964), entre outros (veja o mapa nesta página).

Com o objetivo de manter sua influência nas regiões colonizadas, o governo da Inglaterra 
convidou esses países a fazerem parte da Comunidade Britânica das Nações, uma associação 
de Estados soberanos formada pelo Reino Unido e suas antigas colônias.

Da mesma forma que o governo inglês, o governo da França também administrou pacifica-
mente a independência de algumas de suas colônias. Em 1960, quase todas as colônias francesas 
na África estavam emancipadas: Camarões, Madagascar, Costa do Marfim, Senegal, Mali etc. 

Porém, muitas antigas colô-
nias francesas decidiram romper 
completamente com a metró-
pole, como a Guiné, que optou 
por cortar todos os vínculos com 
a França. Em represália, o governo 
francês retirou toda a ajuda 
econômica e financeira ao país. 
Apesar disso, o exemplo da Guiné 
incentivou outras ex-colônias fran-
cesas a cortar relações com seus 
antigos colonizadores. Até 1960, 
praticamente todas as ex-colônias 
que inicialmente haviam aceitado 
fazer parte da comunidade fran-
cesa também cortaram os vínculos 
com a França.
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Fonte: VICENTINO, Cláudio. 
Atlas histórico: geral e do 

Brasil. São Paulo: Scipione, 
2011. p. 154.

EUROPA

MARROCOS TUNÍSIA

LÍBIA EGITO ÁSIA

ERITREIA

DJIBUTI

SOMÁLIA

QUÊNIA

TANZÂNIA

ZÂMBIA
MALAUÍ

SUAZILÂNDIA

LESOTO

BOTSUANA

ZIMBÁBUE

ANGOLA

BURUNDI

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA

DO CONGO

CONGO
GABÃO

CAMARÕES

RUANDA

UGANDA

REPÚBLICA
CENTRO-AFRICANA

TO
G

O
B

E
N

IN

GUINÉ
EQUATORIAL

SÃO TOMÉ
E PRÍNCIPE

Cabinda
(ANGOLA)

GANA
COSTA

DO
MARFIMLIBÉRIA

ETIÓPIASERRA LEOA

GUINÉ-BISSAU

GÂMBIA
SENEGAL

MAURITÂNIA
MALI

NÍGER
CHADE

SUDÃO

Saara
Ocidental*

BURKINA
FASSO

CABO VERDE

GUINÉ

NIGÉRIA

ÁFRICA
DO SUL

ARGÉLIA

NAMÍBIA

MADAGASCAR

MAURÍCIO

Canárias
(ESP)

Madeira
(POR)

COMORES

SEICHELES

MOÇAMBIQUE

OCEANO
ATLÂNTICO

OCEANO
ÍNDICO

Trópico de Capricórnio

Trópico de Câncer M
ar Verm

elho

M a r   M e d i t e r r â n e o

Equador 0º

0º

M
er

id
ia

no
 d

e 
G

re
en

w
ic

h

Antes da Segunda Guerra Mundial

Até 1959

Em 1960

De 1961 a 1969

A partir de 1970

Época da Independência

*Sob ocupação marroquina
0 890

A independência da África

164

D2-2056-HIST-F2_V9-U03-C07-160-177-LA-G20.indd   164 11/21/18   11:02 AM MAIS ATIVIDADES 

Pesquisar e entender quem 
foi Nelson Mandela 
• Apresente o trecho do discur-
so de Mandela na página 165 e 
disponibilize o material para a 
pesquisa dos alunos. O site dis-

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Explique a diferença entre 
luta pacífica e luta armada. Dê 
exemplos de luta pacífica, co-
mo a apontada no discurso. 
• Explique o porquê da inefi-
cácia desse método na África 
do Sul, relacionando-o com o 
Estado violento e persecutório 
que Mandela enfrentava.
• Retome o conteúdo ante-
rior sobre a independência 
por via pacífica, e se possível, 
aproveite a oportunidade para 
comentar que, na Índia, a via 
pacífica foi utilizada por anos. 

ponível em: <http://livro.pro/kz-
trk4>, acesso em: 9 out. 2018, 
por exemplo, tem uma peque-
na biografia do líder e informa-
ções sobre o apartheid .  Indique 
também o portal disponível em: 
<http://livro.pro/kof5ya>. Aces-
so em: 16 nov. 2018.

• Peça aos alunos que relacio-
nem a luta pelo pan-africanis-
mo e pela independência com o 
apartheid  e a prisão de Mandela. 
• Peça que relacionem a lu-
ta armada, presente no dis-
curso, e a biografia de Nelson 
Mandela. 
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  Missionários 
europeus deixam 
o Congo Belga em 
1960. A ex-colônia 
passou a se 
chamar República 
Democrática do 
Congo, após a 
independência, 
em 30 de junho 
do mesmo ano.

 Interferência da CIA 
Porém, logo ressurgiram as velhas rivalidades existentes entre os diversos grupos étnicos 

que viviam na região antes da chegada dos belgas. O país atravessou um período de grande 
instabilidade política.

Considerado comunista pelo governo dos Estados Unidos, Lumumba acabou preso e assas-
sinado em 1961, em uma ação que contou com o apoio da CIA, a agência de inteligência do 
governo estadunidense.

Em meio à crise, o país entrou em uma verdadeira guerra civil, com disputas de poder, sepa-
ração de regiões que não aceitavam se submeter a um governo controlado por etnia diferente da 
sua, intervenções da Organização das Nações Unidas (ONU), assassinatos etc. Em 1965, o próprio 
Kasavubu foi deposto por um golpe militar que colocou o poder nas mãos do general Joseph 
Mobutu, que implantou uma ditadura militar no país.

 Ditaduras militares 
A partir de 1965, diversas ditaduras militares foram implantadas em diferentes países africanos 

após a independência. 
Algumas dessas ditaduras foram resultado de luta pelo poder entre grupos do próprio 

governo. Outras foram implantadas por influência e com o apoio dos governos da União Soviética 
ou dos Estados Unidos, ou de grupos econômicos europeus e estadunidenses.

No caso das duas superpotências, o grande interesse de seus governos era evitar o cresci-
mento das zonas de influência do regime adversário. Os grupos econômicos, por sua vez, queriam 
garantir para si a exploração das riquezas dos territórios africanos, como diamantes e petróleo.

No final da década de 1960, diversos países, além da República do Congo, haviam sofrido 
golpes militares: Nigéria, Argélia, Gana, entre outros. No boxe da página seguinte, saiba um pouco 
mais sobre o caso particular de Uganda, ex-colônia britânica situada no leste da África.

AFP
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 Problemas após a independência
As nações africanas enfrentaram muitas dificuldades após 

a descolonização. Boa parte desses problemas era consequência 
direta dos anos de dominação e exploração do continente pelas 
potências europeias. Para entender a natureza dessas dificulda-
des vamos voltar à fotografia da página 162. 

Observe o homem de óculos. 
Seu nome é Joseph Kasavubu. Na 
época em que a foto foi tirada, 
ele era presidente da República 
do Congo.

  No detalhe, Joseph Kasavubu, 
primeiro presidente do 
Congo (1960-1965) após a 
reconquista da independência.

República do Congo: antigo 
Congo Belga, o país mudou de 
nome várias vezes. Atualmente, 
chama-se República Democrática 
do Congo.

No século XIX, a ocupação da região do rio Congo pelos belgas (a partir de 1879) foi uma 
das mais dramáticas e violentas experiências de colonização na África. Milhares de pessoas foram 
escravizadas, mutiladas e assassinadas para que o governo belga impusesse seu domínio na região. 
Nasceu assim o Congo Belga.

Em janeiro de 1959, ocorreram no Congo Belga grandes manifestações populares contra o 
colonialismo. Acuado por essas mobilizações, o governo da Bélgica reconheceu a independência 
de sua antiga colônia. 

Durante os 70 anos em que dominaram o Congo, os belgas nada fizeram para melhorar 
a vida da população congolesa. Ao saírem, não deixaram na ex-colônia nem universidades 
nem indústrias. Também não promoveram uma transição de poder tranquila, de modo que as 
autoridades locais se sentissem seguras e capazes de garantir a estabilidade do novo país.

Em junho de 1960, Joseph Kasavubu assumiu o cargo de presidente da jovem República. Para 
primeiro-ministro foi escolhido Patrice Lumumba, principal líder da luta pela independência do Congo.

1
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 A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 1
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 3, 6 e 7
• Específicas de História: 1 e 3 

HABILIDADES
• EF09HI14
• EF09HI31

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Estimule os alunos a enu-
merar algumas das possíveis 
riquezas que os países euro-
peus objetivavam explorar nos 
países africanos. 
• Explique as violências co-
metidas pelos belgas durante 
a dominação e sua falta de in-
teresse em fazer a economia 
do país crescer ou de propor 
qualquer melhoria. 
• Deixe claro que durante se-
tenta anos não fundaram ne-
nhuma universidade nem in-
dústria. Cometeram, no en-
tanto, diversas ações que feri-
ram os direitos humanos, co-
mo genocídios.

leceu uma nova fase para 
ambos os países. De acor-
do com Adam Hoschild, "O 
testamento de Leopoldo 
tratava o Congo tão somen-
te como mais uma grande 
propriedade imobiliária sua, 
totalmente despovoada e 
à disposição dos caprichos 
do dono." Não há, um pro-

cesso colonial que possa 
ser elencado como mais 
ou menos desumanizador; 
todos fi zeram uso da vio-
lência física e psicológica 
para manutenção do regi-
me. Contudo, a prática de 
fazer reféns para o trabalho 
forçado, os números de pes-
soas mortas – no período de 

1885 até 1924 estima-se a 
morte de 10 milhões de pes-
soas − e mutiladas decor-
rentes das diversas formas 
das brutalidades no Congo 
nos chamou atenção para 
o virulento regime colonial 
belga. Apesar da existência 
de outros países da África 
francófona serem marca-

TEXTO DE APOIO 

Para o professor

O manifesto da ABAKO 
e o movimento de 
independência do Congo

 O período denominado 
de descolonização e eclo-
são de lutas pela libertação 
nacional no Congo, repre-
sentou uma grande impor-
tância para os sujeitos que 
vivenciaram o regime colo-
nial e para a história do país 
e da Bélgica que, a partir de 
sua independência, estabe-
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  Missionários 
europeus deixam 
o Congo Belga em 
1960. A ex-colônia 
passou a se 
chamar República 
Democrática do 
Congo, após a 
independência, 
em 30 de junho 
do mesmo ano.

 Interferência da CIA 
Porém, logo ressurgiram as velhas rivalidades existentes entre os diversos grupos étnicos 

que viviam na região antes da chegada dos belgas. O país atravessou um período de grande 
instabilidade política.

Considerado comunista pelo governo dos Estados Unidos, Lumumba acabou preso e assas-
sinado em 1961, em uma ação que contou com o apoio da CIA, a agência de inteligência do 
governo estadunidense.

Em meio à crise, o país entrou em uma verdadeira guerra civil, com disputas de poder, sepa-
ração de regiões que não aceitavam se submeter a um governo controlado por etnia diferente da 
sua, intervenções da Organização das Nações Unidas (ONU), assassinatos etc. Em 1965, o próprio 
Kasavubu foi deposto por um golpe militar que colocou o poder nas mãos do general Joseph 
Mobutu, que implantou uma ditadura militar no país.

 Ditaduras militares 
A partir de 1965, diversas ditaduras militares foram implantadas em diferentes países africanos 

após a independência. 
Algumas dessas ditaduras foram resultado de luta pelo poder entre grupos do próprio 

governo. Outras foram implantadas por influência e com o apoio dos governos da União Soviética 
ou dos Estados Unidos, ou de grupos econômicos europeus e estadunidenses.

No caso das duas superpotências, o grande interesse de seus governos era evitar o cresci-
mento das zonas de influência do regime adversário. Os grupos econômicos, por sua vez, queriam 
garantir para si a exploração das riquezas dos territórios africanos, como diamantes e petróleo.

No final da década de 1960, diversos países, além da República do Congo, haviam sofrido 
golpes militares: Nigéria, Argélia, Gana, entre outros. No boxe da página seguinte, saiba um pouco 
mais sobre o caso particular de Uganda, ex-colônia britânica situada no leste da África.

AFP
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 Problemas após a independência
As nações africanas enfrentaram muitas dificuldades após 

a descolonização. Boa parte desses problemas era consequência 
direta dos anos de dominação e exploração do continente pelas 
potências europeias. Para entender a natureza dessas dificulda-
des vamos voltar à fotografia da página 162. 

Observe o homem de óculos. 
Seu nome é Joseph Kasavubu. Na 
época em que a foto foi tirada, 
ele era presidente da República 
do Congo.

  No detalhe, Joseph Kasavubu, 
primeiro presidente do 
Congo (1960-1965) após a 
reconquista da independência.

República do Congo: antigo 
Congo Belga, o país mudou de 
nome várias vezes. Atualmente, 
chama-se República Democrática 
do Congo.

No século XIX, a ocupação da região do rio Congo pelos belgas (a partir de 1879) foi uma 
das mais dramáticas e violentas experiências de colonização na África. Milhares de pessoas foram 
escravizadas, mutiladas e assassinadas para que o governo belga impusesse seu domínio na região. 
Nasceu assim o Congo Belga.

Em janeiro de 1959, ocorreram no Congo Belga grandes manifestações populares contra o 
colonialismo. Acuado por essas mobilizações, o governo da Bélgica reconheceu a independência 
de sua antiga colônia. 

Durante os 70 anos em que dominaram o Congo, os belgas nada fizeram para melhorar 
a vida da população congolesa. Ao saírem, não deixaram na ex-colônia nem universidades 
nem indústrias. Também não promoveram uma transição de poder tranquila, de modo que as 
autoridades locais se sentissem seguras e capazes de garantir a estabilidade do novo país.

Em junho de 1960, Joseph Kasavubu assumiu o cargo de presidente da jovem República. Para 
primeiro-ministro foi escolhido Patrice Lumumba, principal líder da luta pela independência do Congo.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Explique que, apesar do 
avanço do pan-africanismo, 
a interferência estadunidense 
permaneceu por meio da ação 
da CIA. 
• Relembre os alunos que as 
ações da CIA estavam inseri-
das no contexto da Guerra Fria 
e tinham como objetivo impe-
dir que um regime comunista 
ou socialista fosse implantado 
nos países africanos.
• Retome a ideia de que os 
territórios dos países africanos 
foram divididos de maneira ar-
tificial, sem considerar as etnias 
que habitavam os locais há sé-
culos. Explique que muitos po-
vos tinham rivalidades secula-
res quando foram colocados 
dentro do mesmo território.
• Por fim, explique que as lu-
tas frequentes pelo poder en-
tre povos diferentes resulta-
ram em ditaduras violentas, 
amplamente financiadas pelos 
Estados Unidos e pela União 
Soviética. Pergunte aos alunos 
se eles acham que hoje ain-
da existe essa prática de paí-
ses usarem outros países para 
atender à interesses próprios.  
• Um exemplo dessa situação 
nos dias de hoje é a região do 
Oriente Médio, que é marcada 
por diversos conflitos resultan-
tes das disputas entre EUA, In-
glaterra, França, Rússia, entre 
outros.

dos pela violência colonial, 
a colonização belga é con-
siderada uma das que mais 
estabeleceu medidas discri-
minatórias, como separação 
de regiões onde somente 
era permitida a habitação 
de brancos e a separação 
e hierarquização dos pos-
tos de trabalho reservados 

aos brancos. Apesar disso, 
no contexto hostil da colo-
nização também existiram 
sujeitos que se utilizaram 
deste regime para seu pró-
prio benefício, pois sabemos 
que complexas relações de 
poder no espaço colonial 
também são dotadas de tro-
cas e negociações. 

NASCIMENTO, Evelyn Rosa 
do.  O manifesto da ABAKO e o 

movimento de independência no 
Congo (RDC), 1956-1960. XXIII 

Simpósio Nacional de História, 
Florianópolis, 27 a 31 de julho 

2015. Disponível em: <http://www.
snh2015.anpuh.org/resources/

anais/39/1434422650_ARQUIVO_
TEXTOANPUHEVELYNROSA.pdf>. 

Acesso em: 16 nov. 2018.
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 A África do Sul 
Os primeiros europeus a colonizar o extremo sul da África foram os holandeses, ainda no 

século XVII. No século seguinte, chegaram os ingleses, que entraram em conflito com os antigos 
colonizadores, chamados de bôeres ou africâneres. Esses conflitos deram origem às Guerras dos 
Bôeres (a primeira entre 1880 e 1881, e a segunda entre 1899 e 1902), vencidas pelos ingleses. 

Embora cerca de 75% da população sul-africana fosse negra, os brancos detinham o poder 
político-econômico da região. Os negros enfrentavam uma série de restrições: só podiam circular 
em determinadas áreas, não tinham pleno direito de voto etc. Para lutar pelos seus direitos, em 
1912 os negros organizaram o Congresso Nacional Africano (CNA), partido político que reivindi-
cava a igualdade racial.

Porém, a situação dos negros agravou-se ainda mais quando, em 1948, os africâneres, que 
se encontravam no poder, instituíram a política do apartheid, que significa separação. 

O apartheid foi uma política segregacionista que entrou em vigor na África do Sul em 1948. 
Entre outras restrições, impedia os negros de utilizar os mesmos ônibus ou hospitais, frequentar 
as mesmas escolas ou morar nas mesmas áreas residenciais reservadas aos brancos. Os bairros e 
serviços voltados para os negros eram sempre de qualidade muito inferior em relação aos dirigidos 
à população branca. Até mesmo certas praias não podiam ser frequentadas por pessoas negras.

Em 1960, durante um protesto contra o apartheid, 67 pessoas foram mortas pela polícia e 
180 ficaram feridas. Nesse mesmo ano, o CNA foi declarado ilegal, e seu líder, Nelson Mandela, 
condenado à prisão perpétua.

O apartheid provocou protestos no mundo inteiro, particularmente a partir da década de 
1970. Isso levou diversos governos a adotar medidas para isolar a África do Sul no cenário mundial: 
sanções econômicas e políticas foram impostas pela ONU, o país foi expulso da Comunidade 
Britânica e seus atletas foram impedidos de participar de torneios internacionais.

Diante das pressões externas e das lutas internas, Nelson Mandela foi libertado, ainda 
assim, apenas em 1990, e o CNA, legalizado. Em 1994, o apartheid chegou ao fim e Mandela 
foi eleito presidente.

GREG ENGLISH/AP PHOTO/GLOW IMAGES

  O apartheid foi 
extinto da África 
do Sul em 1994. 
Em 1985 ainda 
havia banheiros 
públicos 
exclusivos 
para negros 
e brancos, 
como este, 
no centro de 
Johannesburgo.
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  No detalhe, Milton 
Obote, primeiro-ministro 
(1962-1966) e presidente 
de Uganda (1966-1971 e 
1980-1985). Seu segundo 
mandato foi marcado 
por uma guerra civil que 
provocou a morte de 
mais de 300 mil pessoas.

p ar a s aber mais

1

Uganda: décadas de ditadura
Na imagem que estamos analisando, Uganda está representada pelo seu primeiro-

-ministro, Milton Obote, o homem à esquerda segurando uma bengala.
A população de Uganda é formada por diversos grupos étnicos, alguns deles 

rivais entre si. Na época da colonização, a rádio estatal dessa antiga colônia britânica 
chegava a transmitir sua programação em 24 línguas africanas diferentes. Isso dá uma 
ideia da diversidade étnica da região.

Milton Obote se tornou primeiro-ministro de Uganda em 1962, ano da independência 
do país. Algum tempo depois, foi acusado de corrupção e contrabando de ouro. Em 
resposta, Obote suspendeu a Constituição, destituiu o presidente e prendeu líderes da 
oposição. Em 1971, foi deposto pelo general Idi Amin, que assumiu todos os poderes.

Durante a ditadura de Amin, cerca de 400 mil ugandenses foram mortos, boa parte 
de forma brutal. Por causa dessa violência, ele era chamado pela população de “açou-
gueiro” e “senhor do horror”. Seu governo durou até 1975, quando tropas da Tanzânia, 
com o apoio da população de Uganda, o tiraram do poder.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 1
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 5 e 7
• Específicas de História: 1 e 3

HABILIDADES
• EF09HI14
• EF09HI31

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Para saber mais
• Explique o que é uma dita-
dura militar. Coloque alguns tó-
picos na lousa, como prisões ar-
bitrárias e sem justificativa ju-
rídica, tortura e execução de 
qualquer indivíduo que questio-
nasse o regime ou se organizas-
se politicamente contra o go-
verno, uso do Estado para fins 
particulares e perseguição de 
grupos étnicos e de oposição. 
Os alunos podem sugerir ou-
tros e, se pertinentes, adicione 
as menções à lista.
• Explique que muitos outros 
países africanos para além do 
Congo, já tratado anterior-
mente, passaram por ditadu-
ras. Cite o exemplo de Uganda 
e peça aos alunos que leiam o 
texto da página 168.
• Peça aos alunos que, depois 
da leitura, retomem os tópicos 
colocados na lousa e apontem 
quais elementos de uma ditadu-
ra foram praticados pelos dita-
dores Milton Obote e Idi Amin.

PROPOSTA DE 
AVALIAÇÃO 

Construção de um mural
• Apresente um mural para os 
alunos e explique que este de-
ve ocupar toda a extensão de 
uma parede. Nesse mural, eles 
terão de trabalhar em conjunto 
para explicar a colonização da 

África após a Segunda Guer-
ra Mundial, o processo de des-
colonização e o surgimento de 
governos autônomos.
• O trabalho será dividido em 
três partes. Primeira: o mural 
terá de seguir uma ordem cro-
nológica.  Segunda: os alunos 
devem elencar os principais 
eventos, com citação obriga-

tória do pan-africanismo, das 
ditaduras, do apartheid  e de 
Nelson Mandela no mural. Ter-
ceiro: devem ser abordadas si-
tuações ocorridas na África do 
Sul, no Congo e em Uganda. 
• Explique aos alunos que é 
melhor não colar textos gran-
des no mural porque o objeti-
vo é que as informações sejam 
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 A África do Sul 
Os primeiros europeus a colonizar o extremo sul da África foram os holandeses, ainda no 

século XVII. No século seguinte, chegaram os ingleses, que entraram em conflito com os antigos 
colonizadores, chamados de bôeres ou africâneres. Esses conflitos deram origem às Guerras dos 
Bôeres (a primeira entre 1880 e 1881, e a segunda entre 1899 e 1902), vencidas pelos ingleses. 

Embora cerca de 75% da população sul-africana fosse negra, os brancos detinham o poder 
político-econômico da região. Os negros enfrentavam uma série de restrições: só podiam circular 
em determinadas áreas, não tinham pleno direito de voto etc. Para lutar pelos seus direitos, em 
1912 os negros organizaram o Congresso Nacional Africano (CNA), partido político que reivindi-
cava a igualdade racial.

Porém, a situação dos negros agravou-se ainda mais quando, em 1948, os africâneres, que 
se encontravam no poder, instituíram a política do apartheid, que significa separação. 

O apartheid foi uma política segregacionista que entrou em vigor na África do Sul em 1948. 
Entre outras restrições, impedia os negros de utilizar os mesmos ônibus ou hospitais, frequentar 
as mesmas escolas ou morar nas mesmas áreas residenciais reservadas aos brancos. Os bairros e 
serviços voltados para os negros eram sempre de qualidade muito inferior em relação aos dirigidos 
à população branca. Até mesmo certas praias não podiam ser frequentadas por pessoas negras.

Em 1960, durante um protesto contra o apartheid, 67 pessoas foram mortas pela polícia e 
180 ficaram feridas. Nesse mesmo ano, o CNA foi declarado ilegal, e seu líder, Nelson Mandela, 
condenado à prisão perpétua.

O apartheid provocou protestos no mundo inteiro, particularmente a partir da década de 
1970. Isso levou diversos governos a adotar medidas para isolar a África do Sul no cenário mundial: 
sanções econômicas e políticas foram impostas pela ONU, o país foi expulso da Comunidade 
Britânica e seus atletas foram impedidos de participar de torneios internacionais.

Diante das pressões externas e das lutas internas, Nelson Mandela foi libertado, ainda 
assim, apenas em 1990, e o CNA, legalizado. Em 1994, o apartheid chegou ao fim e Mandela 
foi eleito presidente.

GREG ENGLISH/AP PHOTO/GLOW IMAGES

  O apartheid foi 
extinto da África 
do Sul em 1994. 
Em 1985 ainda 
havia banheiros 
públicos 
exclusivos 
para negros 
e brancos, 
como este, 
no centro de 
Johannesburgo.
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  No detalhe, Milton 
Obote, primeiro-ministro 
(1962-1966) e presidente 
de Uganda (1966-1971 e 
1980-1985). Seu segundo 
mandato foi marcado 
por uma guerra civil que 
provocou a morte de 
mais de 300 mil pessoas.

p ar a s aber mais

1

Uganda: décadas de ditadura
Na imagem que estamos analisando, Uganda está representada pelo seu primeiro-

-ministro, Milton Obote, o homem à esquerda segurando uma bengala.
A população de Uganda é formada por diversos grupos étnicos, alguns deles 

rivais entre si. Na época da colonização, a rádio estatal dessa antiga colônia britânica 
chegava a transmitir sua programação em 24 línguas africanas diferentes. Isso dá uma 
ideia da diversidade étnica da região.

Milton Obote se tornou primeiro-ministro de Uganda em 1962, ano da independência 
do país. Algum tempo depois, foi acusado de corrupção e contrabando de ouro. Em 
resposta, Obote suspendeu a Constituição, destituiu o presidente e prendeu líderes da 
oposição. Em 1971, foi deposto pelo general Idi Amin, que assumiu todos os poderes.

Durante a ditadura de Amin, cerca de 400 mil ugandenses foram mortos, boa parte 
de forma brutal. Por causa dessa violência, ele era chamado pela população de “açou-
gueiro” e “senhor do horror”. Seu governo durou até 1975, quando tropas da Tanzânia, 
com o apoio da população de Uganda, o tiraram do poder.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Retome as funções da Or-
ganização das Nações Unidas 
e explique que sanções podem 
ser aplicadas a países que te-
nham regimes ditatoriais e des-
respeitam os direitos humanos.
• Retome a história da África do 
Sul e de Nelson Mandela e peça 
aos alunos que listem ações to-
madas pela ditadura sul-africana 
que resultaram em sanções por 
parte de outros países.
• Escreva o número 27 na 
lousa para indicar o tempo 
que Mandela ficou na prisão e 
relacione a pressão internacio-
nal ao retorno do regime de-
mocrático no país. 
• Relacione o fim do apar-
theid  com a eleição de Nelson 
Mandela.

captadas rapidamente, por is-
so, o trabalho deve conter mui-
tas imagens e textos pequenos.
• A organização e a disposi-
ção dos materiais, como fotos, 
minitextos e mapas, devem 
ser feitas de maneira regular e 
equilibrada.
• Peça que se organizem em 
grupos e montem os murais.

• É importante avaliar a in-
tegração e a organização dos 
alunos. Note a participação de-
les na primeira tarefa (elencar 
os eventos) e se também coo-
peraram com os colegas do 
grupo. 
• Por fim, verifique quanto 
do conteúdo eles consegui-
ram assimilar. 

• A construção de um mural 
permite integrar os conheci-
mentos sobre a África em uma 
única atividade, fazendo cone-
xões entre eventos de diversos 
momentos históricos. 
• Se possível, exponha o mural 
em uma área maior da escola 
para que a conexão dos alunos 
com o tema seja ainda maior.
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  Primeira página da primeira 
edição do jornal Quilombo, 
dirigido por Abdias do 
Nascimento, militante da 
causa afro-brasileira. Rio de 
Janeiro (RJ), 1948.

enquanto isso...

Crime de lesa-pátria: tipo de 
crime contra os interesses públicos 
de uma nação.
Contravenção penal: infração 
considerada de menor potencial 
ofensivo e que deve receber 
punição; entretanto, é muitas vezes 
tolerada pela sociedade e pelas 
autoridades.
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 A luta contra o racismo no Brasil

Enquanto povos da África e da Ásia se mobilizavam para pôr fim ao domínio colonial, no Brasil 
as lideranças negras promoviam uma intensa campanha para transformar o racismo em crime.

Assim, entre 1945 e 1946 foram realizados vários encontr os com o objetivo específico de 
inserir na Constituição de 1946 um dispositivo que proibisse a prática de racismo, transformando-a 
em crime de lesa-pátria. 

A proposta foi encaminhada ao Congresso, mas não foi aprovada. Entretanto, graças a essas 
e outras mobilizações dos movimentos negros, em 1951 foi aprovada uma lei que fazia do racismo 
uma contravenção penal. Mais tarde, a Constituição de 1988 estabeleceu que o racismo é um 
crime, estando o infrator sujeito à pena de prisão.
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 Independências na Ásia
Na região hoje conhecida 

como Indonésia, colonizada pelos 
holandeses, as forças nacionalistas 
proclamaram a independência em 
1945. Mas o governo da Holanda 
não aceitou a decisão e lançou 
suas tropas contra os revoltosos até 
1949, ano em que reconheceu a 
independência do país. 

As Filipinas, sob o domínio 
dos Estados Unidos desde 1898, 
conquistaram sua emancipação em 
1946. Já a Indochina, região domi-
nada pelos franceses, só se tornou 
independente em 1954, depois de 
uma guerra contra a França, potência 
da qual era colônia. Com a emanci-
pação, formaram-se ali três países 
autônomos: Laos, Camboja e Vietnã. 

 Índia: não violência e desobediência civil
A Índia era uma colônia da Inglaterra desde meados do século XIX. Em 1919, uma greve geral 

de trabalhadores indianos, liderada por Mohandas Gandhi, abalou mais uma vez o domínio inglês. 
Gandhi logo ficaria conhecido como Mahatma (“grande alma”) Gandhi, pois estimulava os 

indianos a resistirem à dominação pelo caminho da não violência e da desobediência civil, que se 
traduzia em recusa a participar de conflitos, boicote a produtos ingleses 
e não pagamento de impostos. Seus métodos pacíficos de resistência 
conferiram a Gandhi enorme prestígio popular e internacional.

Gandhi unificou os indianos contra a dominação inglesa, e em 
1947, a Índia se tornou independente. Entretanto, o governo inglês 
estabeleceu que o território seria dividido em dois países autônomos: a 
Índia (país de maioria hindu) e o Paquistão (país de maioria muçulmana).

Em 1948, um extremista hindu assassinou Gandhi. Em 1971, uma 
nova divisão deu origem a um terceiro país: Bangladesh.
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Fonte: VICENTINO, Cláudio, Atlas histórico: geral e do Brasil. 
São Paulo: Scipione, 2011. p. 155.
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  Mahatma 
Gandhi, 
c. 1945.

Desobediência civil: forma de protesto que utiliza métodos 
pacíficos de luta contra o poder do Estado, como a recusa de 
pagar impostos e participar em guerras, a greve geral etc.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 5, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 2 
e 3

HABILIDADES
• EF09HI14
• EF09HI23
• EF09HI31

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Relacione o contexto do pós-
-Segunda Guerra Mundial com 
a África e a colonização. Expli-
que que, de certa maneira, esse 
contexto também influenciou a 
colonização de países da Ásia. 
• Diga que o domínio inglês 
na Índia acontecia desde mea-
dos do século XIX e, apenas 
em 1947, o país asiático se 
tornou independente. 
• Retome a figura de Nelson 
Mandela e a independência da 
África do Sul e diga que a Índia 
também teve seu líder. Pergun-
te aos alunos se eles conhecem 
algum líder pacifista indiano. 
• Se possível, amplie o ma-
pa da página 170 para que 
os alunos identifiquem o ter-
ritório que estava sob domínio 
inglês e explique a separação 
desse território em três países, 
Índia, Paquistão e Bangladesh. 
Explique o quão violento é 
manter pessoas de culturas di-
ferentes sob um mesmo país. 

170

D2-HIS-F2-2056-V9-U03-MP-G20.indd   170 11/22/18   6:57 PM



  Primeira página da primeira 
edição do jornal Quilombo, 
dirigido por Abdias do 
Nascimento, militante da 
causa afro-brasileira. Rio de 
Janeiro (RJ), 1948.

enquanto isso...

Crime de lesa-pátria: tipo de 
crime contra os interesses públicos 
de uma nação.
Contravenção penal: infração 
considerada de menor potencial 
ofensivo e que deve receber 
punição; entretanto, é muitas vezes 
tolerada pela sociedade e pelas 
autoridades.
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 A luta contra o racismo no Brasil

Enquanto povos da África e da Ásia se mobilizavam para pôr fim ao domínio colonial, no Brasil 
as lideranças negras promoviam uma intensa campanha para transformar o racismo em crime.

Assim, entre 1945 e 1946 foram realizados vários encontr os com o objetivo específico de 
inserir na Constituição de 1946 um dispositivo que proibisse a prática de racismo, transformando-a 
em crime de lesa-pátria. 

A proposta foi encaminhada ao Congresso, mas não foi aprovada. Entretanto, graças a essas 
e outras mobilizações dos movimentos negros, em 1951 foi aprovada uma lei que fazia do racismo 
uma contravenção penal. Mais tarde, a Constituição de 1988 estabeleceu que o racismo é um 
crime, estando o infrator sujeito à pena de prisão.
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 Independências na Ásia
Na região hoje conhecida 

como Indonésia, colonizada pelos 
holandeses, as forças nacionalistas 
proclamaram a independência em 
1945. Mas o governo da Holanda 
não aceitou a decisão e lançou 
suas tropas contra os revoltosos até 
1949, ano em que reconheceu a 
independência do país. 

As Filipinas, sob o domínio 
dos Estados Unidos desde 1898, 
conquistaram sua emancipação em 
1946. Já a Indochina, região domi-
nada pelos franceses, só se tornou 
independente em 1954, depois de 
uma guerra contra a França, potência 
da qual era colônia. Com a emanci-
pação, formaram-se ali três países 
autônomos: Laos, Camboja e Vietnã. 

 Índia: não violência e desobediência civil
A Índia era uma colônia da Inglaterra desde meados do século XIX. Em 1919, uma greve geral 

de trabalhadores indianos, liderada por Mohandas Gandhi, abalou mais uma vez o domínio inglês. 
Gandhi logo ficaria conhecido como Mahatma (“grande alma”) Gandhi, pois estimulava os 

indianos a resistirem à dominação pelo caminho da não violência e da desobediência civil, que se 
traduzia em recusa a participar de conflitos, boicote a produtos ingleses 
e não pagamento de impostos. Seus métodos pacíficos de resistência 
conferiram a Gandhi enorme prestígio popular e internacional.

Gandhi unificou os indianos contra a dominação inglesa, e em 
1947, a Índia se tornou independente. Entretanto, o governo inglês 
estabeleceu que o território seria dividido em dois países autônomos: a 
Índia (país de maioria hindu) e o Paquistão (país de maioria muçulmana).

Em 1948, um extremista hindu assassinou Gandhi. Em 1971, uma 
nova divisão deu origem a um terceiro país: Bangladesh.
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Fonte: VICENTINO, Cláudio, Atlas histórico: geral e do Brasil. 
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  Mahatma 
Gandhi, 
c. 1945.

Desobediência civil: forma de protesto que utiliza métodos 
pacíficos de luta contra o poder do Estado, como a recusa de 
pagar impostos e participar em guerras, a greve geral etc.
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Para o professor
• O Ministério da Educação 
disponibiliza em seu domínio 
as Orientações e Ações pa-
ra a Educação das Relações 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Enquanto isso...
• Explique aos alunos que as 
lutas contra o racismo esta-
vam disseminadas por todo o 
mundo, não se restringindo à 
África ou à Ásia.
• Pergunte a eles se conhe-
cem alguma lei que fale sobre 
o racismo. Diga que nem sem-
pre havia leis ou qualquer dis-
positivo legal que protegesse 
os negros do racismo ou que 
penalizassem práticas racistas.
• Escreva “1946” na lousa e 
diga que nesse ano foi elabo-
rado um projeto para inserir a 
condenação da prática do ra-
cismo na Constituição, mas 
não foi aprovado. 
• Pergunte novamente quan-
do a nossa Constituição pas-
sou a determinar que racismo 
é crime. Caso ninguém saiba, 
explique que foi em 1988, cem 
anos após a abolição da escra-
vidão. 

Étnico-Raciais, contendo in-
dicações para atividades em 
sala de aula e maneiras de co-
mo sensibilizar os alunos para 
temas como história da Áfri-
ca e racismo. Disponível em: 
<http: / / l ivro.pro/x jaahf >. 
Acesso em: 10 out. 2018.
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atividades

para organizar as ideias

1. O pan-africanismo era um movimento que defendia a aproximação dos países 
africanos de modo a fortalecer o continente. A imagem pode ser considerada 
um símbolo disso pelo fato de ser uma fotografia que reúne líderes políticos 
de diversos países, que se reuniram para propor medidas de aproximação dos 
países que eles representavam.

Egito, África do Sul e Libéria. Já no final da década de 1960, a maior parte da África já se tornara independente.

5. A desobediência civil pode pressionar os governos, já que é uma forma de 
mobilizar a atenção da opinião pública e dificultar as ações tomadas pelos 
governantes. Assim, é possível exigir mudanças políticas sem praticar atos 
de violência ou destruição. Essa atividade mobiliza competências socioemo-
cionais ligadas à questão da organização e do diálogo.

2. O mapa mostra os territórios africanos que conquistaram a independência ao longo do tempo. Tendo isso 
em vista, é possível perceber que antes da Segunda Guerra Mundial apenas três países eram independentes: 

 1. A fotografia da página 162 registra o momento da abertura de um encontro de líderes 
pan-africanistas em 1962. Retome a imagem e explique de que maneira ela pode ser 
considerada um símbolo desse movimento.

 2. Observe novamente o mapa da independência da África da página 164. Compare a 
situação política do continente africano antes da Segunda Guerra Mundial e no final 
da década de 1960.

 3. Elabore uma linha do tempo analisando como se deu o processo de colonização da África 
do Sul e posterior formação e dissolução do regime do apartheid. Além disso, explique 
o que foi esse regime.

 4. Um dos principais exemplos de independência pela via pacífica é a Índia. Faça um breve 
fichamento sobre essa experiência da Índia. Destaque a proposta de não violência, as 
formas de luta, o papel da liderança na condução do movimento e as principais conse-
quências da independência. (Veja na seção Como se faz..., no final do livro, orientações 
sobre como fazer um fichamento.)

 5. A estratégia de desobediência civil não foi utilizada apenas por Gandhi durante a luta 
pela independência do subcontinente indiano. Na realidade, ela se transformou em 
um importante instrumento de luta em diferentes contextos políticos, sendo utilizado 
inclusive no Brasil por movimentos sociais variados. Com base no que estudou, formule 
uma hipótese para explicar a importância dessa estratégia para o fortalecimento da 
democracia em nosso mundo.

3. Datas para a linha do tempo: início da colonização 
europeia da África do Sul: século XVII; 1880-1881 e 1899-1902: Guerras dos Bôeres; 1912: organização do 

Congresso Nacional Africano (CNA); 1931: independência; 1948: instituição da 
política do Apartheid; 1990: libertação de Nelson Mandela e legalização do CNA; 1994: fim do Apartheid e 

Mandela eleito presidente. O apartheid foi um regime de segregação racial 
posto em prática pela minoria branca do país contra os negros.

4. No fichamento não podem faltar os temas pedidos no enunciado: 
o pacifismo do movimento de independência indiano e a importância das greves, do não pagamento de impostos, 

do ideal de desobediência civil e da figura de Gandhi.

MINHA BIBLIOTECA
Meninos em guerra, de Jerry 
Piasecki. São Paulo: Ática, 
2011.
Em uma república africana 
vivem Thomas, um estudante, 
e Deng, que ajuda a família na 
lavoura. Mas o destino os une 
de forma trágica: sequestrados 
por uma milícia, os garotos são 
obrigados a guerrilhar. Em meio 
a condições desumanas, nasce 
uma forte amizade.

Moçambique, de Júlio 
Emílio Braz. São Paulo: 
Moderna, 2011.
Coletânea de contos e 
lendas desse país africano 
cuja trajetória histórica 
está estreitamente ligada 
ao Brasil.
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atividade
• Com base nos elementos do esquema-resumo, escreva um texto de no máximo dois parágrafos explicando 

de que modo ocorreram a luta pela descolonização e as independências na África e na Ásia, a partir do 
período do pós-guerra e da Guerra Fria.

As lutas pela independência na África e na Ásia aconteceram de duas maneiras distintas. Em algumas regiões, a luta 
ocorreu por via pacífica, pressionando os países colonizadores a aceitar as demandas por emancipação. Já em outros

lugares, ocorreu a luta armada, provocando a expulsão dos países colonizadores como forma de garantir a liberdade.

esquema-resumo

Falta de recursos

Apartheid na África do Sul até 1994

Instabilidade política

Guerras civis

Rivalidade entre grupos étnicos

Formação de ditaduras militares

para organizar as ideias

Problemas após 
independências

África
Pan-africanismo

Ásia
Independências após 1945)

Laos Camboja Vietnã Índia Paquistão

Luta 
armada

Luta 
armada

Via 
pacífica

Via 
pacífica

Novos países Novos países

Várias regiões conquistam 
independência

Indochina (1954)
Índia (1947)

desobediência civil

Desdobramentos do pós-guerra e da Guerra Fria
–   Lutas por descolonização e independências na África e na Ásia
–  Consequências da colonização que permanecem até hoje

África e Ásia lutam pela independência
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A BNCC NESTA PÁGINA

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 4, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 2 
e 3

HABILIDADES
• EF09HI14
• EF09HI28
• EF09HI31

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

ESQUEMA-RESUMO
• Explique aos alunos que os 
conteúdos relacionados à des-
colonização da Ásia e da Áfri-
ca podem ser relembrados por 
meio dessa seção. Além disso, 
durante a leitura do esquema, 
é possível perceber se algum 
dos conteúdos não foi com-
preendido e retomá-lo antes 
da seção Atividades.

MAIS ATIVIDADES 

Fazer um mapa da África em 
relevo

• Essa atividade promove a 
integração da sala com os alu-
nos com baixa ou nenhuma 
visão e ainda permite a reto-
mada do aprendizado de todo 
o capítulo.

• Imprima mapas da África em 
folhas A3 e peça aos alunos 
que se reúnam em grupos de 
três ou quatro componentes. 
• Sugira aos alunos que fa-
çam dois tipos de mapa: um 
político atual, com os limites 
dos países, e outro que repre-
sente a dominação europeia.
• Os alunos poderão traba-
lhar com cola de relevo para 

fazer as linhas, porém, cada 
país terá de ter uma textura di-
ferente: algodão, areia, ponti-
nhos da cola de relevo, feijão, 
arroz, fios e miçangas etc.
• Os alunos podem apresen-
tar seu mapa para os colegas 
com baixa visão para que di-
versas interpretações sejam 
compartilhadas. 
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atividades

para organizar as ideias

1. O pan-africanismo era um movimento que defendia a aproximação dos países 
africanos de modo a fortalecer o continente. A imagem pode ser considerada 
um símbolo disso pelo fato de ser uma fotografia que reúne líderes políticos 
de diversos países, que se reuniram para propor medidas de aproximação dos 
países que eles representavam.

Egito, África do Sul e Libéria. Já no final da década de 1960, a maior parte da África já se tornara independente.

5. A desobediência civil pode pressionar os governos, já que é uma forma de 
mobilizar a atenção da opinião pública e dificultar as ações tomadas pelos 
governantes. Assim, é possível exigir mudanças políticas sem praticar atos 
de violência ou destruição. Essa atividade mobiliza competências socioemo-
cionais ligadas à questão da organização e do diálogo.

2. O mapa mostra os territórios africanos que conquistaram a independência ao longo do tempo. Tendo isso 
em vista, é possível perceber que antes da Segunda Guerra Mundial apenas três países eram independentes: 

 1. A fotografia da página 162 registra o momento da abertura de um encontro de líderes 
pan-africanistas em 1962. Retome a imagem e explique de que maneira ela pode ser 
considerada um símbolo desse movimento.

 2. Observe novamente o mapa da independência da África da página 164. Compare a 
situação política do continente africano antes da Segunda Guerra Mundial e no final 
da década de 1960.

 3. Elabore uma linha do tempo analisando como se deu o processo de colonização da África 
do Sul e posterior formação e dissolução do regime do apartheid. Além disso, explique 
o que foi esse regime.

 4. Um dos principais exemplos de independência pela via pacífica é a Índia. Faça um breve 
fichamento sobre essa experiência da Índia. Destaque a proposta de não violência, as 
formas de luta, o papel da liderança na condução do movimento e as principais conse-
quências da independência. (Veja na seção Como se faz..., no final do livro, orientações 
sobre como fazer um fichamento.)

 5. A estratégia de desobediência civil não foi utilizada apenas por Gandhi durante a luta 
pela independência do subcontinente indiano. Na realidade, ela se transformou em 
um importante instrumento de luta em diferentes contextos políticos, sendo utilizado 
inclusive no Brasil por movimentos sociais variados. Com base no que estudou, formule 
uma hipótese para explicar a importância dessa estratégia para o fortalecimento da 
democracia em nosso mundo.

3. Datas para a linha do tempo: início da colonização 
europeia da África do Sul: século XVII; 1880-1881 e 1899-1902: Guerras dos Bôeres; 1912: organização do 

Congresso Nacional Africano (CNA); 1931: independência; 1948: instituição da 
política do Apartheid; 1990: libertação de Nelson Mandela e legalização do CNA; 1994: fim do Apartheid e 

Mandela eleito presidente. O apartheid foi um regime de segregação racial 
posto em prática pela minoria branca do país contra os negros.

4. No fichamento não podem faltar os temas pedidos no enunciado: 
o pacifismo do movimento de independência indiano e a importância das greves, do não pagamento de impostos, 

do ideal de desobediência civil e da figura de Gandhi.

MINHA BIBLIOTECA
Meninos em guerra, de Jerry 
Piasecki. São Paulo: Ática, 
2011.
Em uma república africana 
vivem Thomas, um estudante, 
e Deng, que ajuda a família na 
lavoura. Mas o destino os une 
de forma trágica: sequestrados 
por uma milícia, os garotos são 
obrigados a guerrilhar. Em meio 
a condições desumanas, nasce 
uma forte amizade.

Moçambique, de Júlio 
Emílio Braz. São Paulo: 
Moderna, 2011.
Coletânea de contos e 
lendas desse país africano 
cuja trajetória histórica 
está estreitamente ligada 
ao Brasil.
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atividade
• Com base nos elementos do esquema-resumo, escreva um texto de no máximo dois parágrafos explicando 

de que modo ocorreram a luta pela descolonização e as independências na África e na Ásia, a partir do 
período do pós-guerra e da Guerra Fria.

As lutas pela independência na África e na Ásia aconteceram de duas maneiras distintas. Em algumas regiões, a luta 
ocorreu por via pacífica, pressionando os países colonizadores a aceitar as demandas por emancipação. Já em outros

lugares, ocorreu a luta armada, provocando a expulsão dos países colonizadores como forma de garantir a liberdade.

esquema-resumo

Falta de recursos

Apartheid na África do Sul até 1994

Instabilidade política

Guerras civis

Rivalidade entre grupos étnicos

Formação de ditaduras militares

para organizar as ideias

Problemas após 
independências

África
Pan-africanismo

Ásia
Independências após 1945)

Laos Camboja Vietnã Índia Paquistão

Luta 
armada

Luta 
armada

Via 
pacífica

Via 
pacífica

Novos países Novos países

Várias regiões conquistam 
independência

Indochina (1954)
Índia (1947)

desobediência civil

Desdobramentos do pós-guerra e da Guerra Fria
–   Lutas por descolonização e independências na África e na Ásia
–  Consequências da colonização que permanecem até hoje

África e Ásia lutam pela independência
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A BNCC NESTA PÁGINA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 9 e 10
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 4, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 2, 
3 e 4 

HABILIDADES
• EF09HI14
• EF09HI28
• EF09HI31

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Para organizar as ideias
• Escreva as expressões “pós-
-Segunda Guerra”, “coloniza-
ção”, “pan-africanismo” e pe-
ça à turma que tente explicar a 
relação entre elas. 
• Retome com os alunos o 
conceito de via pacífica expli-
cando as diferenças entre os 
conflitos que se instauraram 
na Ásia e na África. 
• Se possível, apresente uma 
minibiografia de Gandhi, ten-
tando explicar a sua escolha 
pela via pacífica. 
• Escreva a expressão “deso-
bediência civil” e tente defi-
ni-la com a ajuda dos alunos. 
Tente sensibilizar os estudantes 
quanto à liderança de Gandhi 
e Mandela, que tentaram mu-
dar seus países para melhor, 
seguindo os direitos humanos, 
ao mesmo tempo que desafia-
vam o governo.
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1. Resposta pessoal. É bem provável que o aluno dirá ter uma visão nega-
tiva. Ainda que existam muitos problemas nos países africanos, é importante 

2. Resposta pessoal. A proposta da atividade é que 

teste seus conhecimentos
C) A independência da Índia não se deu por meio de uma guerra, mas por um processo negociado.
D) A independência da Índia não resultou na unidade política do subcontinente indiano. Após a independência, o subcon-
tinente foi dividido em dois países: a Índia e o Paquistão. Posteriormente, uma nova divisão deu origem a Bangladesh.

Hora de refletir

Portal da Cultura Afro-Brasileira
Disponível em: <http://livro.pro/gufspb>. Acesso em: 18 nov. 2018.
O portal, mantido por um instituto de educação superior, dispõe de páginas sobre cultura africana e 
afro-brasileira e sobre educação nas relações étnico-raciais, além de uma seleção de sugestões de filmes 
relacionados a esses temas.

Casa das Áfricas
Disponível em: <http://livro.pro/8se8nt>. Acesso em: 13 nov. 2018.
O portal Casa das Áfricas, de fácil navegação, é um amplo painel da cultura das sociedades africanas, com 
textos, entrevistas, vídeos e painéis de imagens.

MUNDO VIRTUAL

 1. A descolonização da Ásia ganhou força após o fim da Segunda Guerra Mundial. O 
processo de independência das colônias foi marcado por diferentes características. 
Responda assinalando V para as opções verdadeiras e F para as falsas, levando em 
consideração as seguintes afirmativas sobre a independência das colônias asiáticas. Em 
seguida, justifique o erro das alternativas falsas:
a) A região da Indonésia foi colonizada por holandeses até 1945, quando forças nacio-

nalistas proclamaram a independência do país. O governo da Holanda não aceitou e 
enviou tropas para reprimir os revoltosos. Apenas em 1949 a independência do país 
foi reconhecida. V

b) As Filipinas, sob dominação dos Estados Unidos, conquistaram sua independência em 
1946, e a Indochina, controlada pelos franceses, tornou-se independente em 1954. 
Em seu lugar, formaram-se três países: Laos, Camboja e Vietnã. V

c) A independência da Índia ocorreu após uma sangrenta guerra liderada por Mahatma 
Gandhi contra a dominação inglesa. F

d) A independência da Índia garantiu a unidade política do subcontinente indiano sob 
um único governo, comandado por Gandhi. F

O continente africano é muitas vezes representado pelos meios de comunicação por um viés 
negativo, ressaltando os problemas sociais, políticos e econômicos dos diversos países que formam 
a região. Isso contribui para reforçar preconceitos sociais diversos.

 1. Com base no que vê pela televisão, internet, revistas e jornais, qual é a imagem que 
você tem a respeito do continente africano?

 2. Em sua opinião, por que os meios de comunicação enfatizam tanto os aspectos negativos 
do continente africano? Quais são os efeitos disso na maneira como vemos o continente?

 3. Em dupla com um colega, procure por informações nos meios de comunicação que 
mostrem aspectos positivos do continente africano. Pode ser em várias áreas: economia, 
educação, saúde, política, cultura. Apresente verbalmente para seus colegas um resumo 
das informações e comente o quanto essas informações confirmaram ou fizeram você 
rever suas opiniões a respeito do continente.

problematizar essa imagem e ressaltar que existem diversos aspectos positivos e importantes avanços sociais. Isso 

pode ajudar a criar uma visão 
mais diversificada e complexa sobre a realidade africana no presente.

os alunos reflitam sobre o papel dos meios de comunicação na criação de uma visão negativa e marcada por 

preconceitos sociais diversos do continente africano. A ênfase nos problemas do continente cria, frequentemente, 

uma representação que apresenta os diversos 
países africanos como atrasados e violentos. 

3. Resposta pessoal. Professor, a proposta desta atividade é ajudar a desconstruir estereótipos 
e preconceitos. Também trabalha habilidades socioemocionais como o autoconhecimento, o 

desenvolvimento do pensamento crítico e a abertura a novas experiências.

175

D2-2056-HIST-F2_V9-U03-C07-160-177-LA-G20.indd   175 11/21/18   11:03 AM

 1. No trecho selecionado, Isabela Figueiredo reproduz a ideia dos colonos portugueses a 
respeito da guerra de independência travada em Moçambique. Nesse contexto, qual era 
a visão dos portugueses a respeito dos moçambicanos que lutavam pela independência 
do país?

 2. De acordo com a autora, soldados moçambicanos também lutaram ao lado dos portu-
gueses. Qual papel era destinado a esses soldados? Como esses soldados aliados eram 
vistos pelos portugueses?

 3. Cite uma passagem que evidencia a visão colonizadora dos portugueses em relação a 
Moçambique

A guerra era no Norte. [...] O norte era distante. Era 
lá em cima na terra dos macuas e dos macondes. Os 
turras, todos ladrões, queriam roubar a terra aos portu-
gueses. Vinham da Tanzânia com a pele muito preta e 
maldosa. Era preciso defender a nossa terra, por isso é 
que chegavam os soldados de Portugal. Também havia 
soldados pretos. Esses, faziam-nos comandos, para irem 
à frente e morressem primeiro; assim se poupava um 
branco. Que os pretos morressem na guerra era mal 
menor. Era lá entre eles.

FIGUEIREDO, Isabela. Caderno de memórias coloniais. 
São Paulo: Todavia, 2018. p. 86.

O documento abaixo é um trecho do livro Cadern o de memórias coloniais, de Isabela 
Figueiredo. Nesta obra, a autora tem um olhar crítico em relação ao colonialismo lusitano. Filha 
de colonizadores portugueses, Isabela nasceu em Moçambique onde viveu até a adolescência, 
quando mudou-se para Portugal, fugindo da guerra de independência. No trecho selecionado, 
ela aborda essa guerra. Leia-o com atenção e responda ao que se pede.

2. Eles eram enviados à frente dos demais para evitar, dessa maneira, a morte dos soldados brancos, que estariam 
atrás. O texto evidencia um olhar preconceituoso: a vida de um negro valia menos que a vida de um branco: “que 
os pretos morressem na guerra era um mal menor. Era lá entre eles.”

3.“Os turras, todos ladrões, queriam roubar a terra dos portugueses” ou “Era preciso defender a nossa 

Macua e maconde: 
povos que vivem em 
Moçambique.
Turra: apelido 
depreciativo que os 
portugueses davam aos 
militares moçambicanos 
que lutavam pela 
independência do país.

teste seus conhecimentos

Hora de refletir

Interpretando documentos

Eles eram vistos como ladrões que tinham interesse em roubar as terras que pertenceriam a 
Portugal.

terra”. Nessas passagens fica evidente que os portugueses consideravam Moçambique 
como parte de seu território e não um território pertencente ao povo moçambicano.

MINHA BIBLIOTECA
Mzungu, de Meja 
Mwangi. São Paulo: 
Saraiva, 2016. 
Uma história de amizade 
entre dois garotos, um 
branco e um negro, 
durante a guerra de 
independência do Quênia.

Gandhi: uma biografia em 
mangá, de Kazuki Ebine. Tambor 
Quadrinhos, 2015. 
A obra apresenta a biografia 
do líder pacifista indiano 
Mahatma Gandhi em versão mangá. Trata da 
infância de Gandhi, sua atuação como advogado e, 
posteriormente, líder político e espiritual do povo 
indiano, a luta pela independência da Índia e o seu 
assassinato, ocorrido em 1948.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 4, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 2, 
3, 4 e 5 

HABILIDADES
• EF09HI14
• EF09HI28
• EF09HI31

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

Interpretando documentos
• Utilize o texto da seção pa-
ra apresentar a história de Mo-
çambique aos alunos. 
• Peça aos alunos que leiam 
o trecho fornecido e ajude-os 
a fazer a análise histórica des-
sa fonte.
• Explique que nesse trecho a 
autora reproduz o pensamen-
to dos dominadores europeus. 
Peça a eles que destaquem 
partes dos trechos que explici-
tem essa ideia.
• Retome a ideia de que paí-
ses africanos foram divididos 
artificialmente e que muitos 
povos rivais foram obrigados a 
viver sob um mesmo domínio, 
o que causou sérios conflitos 
internos. 

TEXTO DE APOIO

Para o professor
 [...] a indústria cultural 

midiática ainda é pouco 
permeável à ideia de ter o 
negro em papel protago-
nista e segue reproduzindo 
estereótipos, colocando o 
negro em papéis que con-

fi guram, quase sempre, 
subalternidade. Os velhos 
papéis se repetem. Do lado 
negativo, o escravo, a “mu-
lata” lasciva, a empregada 
doméstica, o preto bobo ou 
ignorante que faz a gente 
rir e o bandido. Do lado po-
sitivo, o jogador de futebol, 
o sambista ou aquele per-

sonagem que interpreta a 
exceção: o moço de família 
humilde que lutou muito 
e “venceu na vida”. Figuras 
que não são exclusividade 
dos produtos de fi cção, vis-
to que são assim também 
apresentados em progra-
mas de auditório e em qua-
dros do jornalismo. [...].
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1. Resposta pessoal. É bem provável que o aluno dirá ter uma visão nega-
tiva. Ainda que existam muitos problemas nos países africanos, é importante 

2. Resposta pessoal. A proposta da atividade é que 

teste seus conhecimentos
C) A independência da Índia não se deu por meio de uma guerra, mas por um processo negociado.
D) A independência da Índia não resultou na unidade política do subcontinente indiano. Após a independência, o subcon-
tinente foi dividido em dois países: a Índia e o Paquistão. Posteriormente, uma nova divisão deu origem a Bangladesh.

Hora de refletir

Portal da Cultura Afro-Brasileira
Disponível em: <http://livro.pro/gufspb>. Acesso em: 18 nov. 2018.
O portal, mantido por um instituto de educação superior, dispõe de páginas sobre cultura africana e 
afro-brasileira e sobre educação nas relações étnico-raciais, além de uma seleção de sugestões de filmes 
relacionados a esses temas.

Casa das Áfricas
Disponível em: <http://livro.pro/8se8nt>. Acesso em: 13 nov. 2018.
O portal Casa das Áfricas, de fácil navegação, é um amplo painel da cultura das sociedades africanas, com 
textos, entrevistas, vídeos e painéis de imagens.

MUNDO VIRTUAL

 1. A descolonização da Ásia ganhou força após o fim da Segunda Guerra Mundial. O 
processo de independência das colônias foi marcado por diferentes características. 
Responda assinalando V para as opções verdadeiras e F para as falsas, levando em 
consideração as seguintes afirmativas sobre a independência das colônias asiáticas. Em 
seguida, justifique o erro das alternativas falsas:
a) A região da Indonésia foi colonizada por holandeses até 1945, quando forças nacio-

nalistas proclamaram a independência do país. O governo da Holanda não aceitou e 
enviou tropas para reprimir os revoltosos. Apenas em 1949 a independência do país 
foi reconhecida. V

b) As Filipinas, sob dominação dos Estados Unidos, conquistaram sua independência em 
1946, e a Indochina, controlada pelos franceses, tornou-se independente em 1954. 
Em seu lugar, formaram-se três países: Laos, Camboja e Vietnã. V

c) A independência da Índia ocorreu após uma sangrenta guerra liderada por Mahatma 
Gandhi contra a dominação inglesa. F

d) A independência da Índia garantiu a unidade política do subcontinente indiano sob 
um único governo, comandado por Gandhi. F

O continente africano é muitas vezes representado pelos meios de comunicação por um viés 
negativo, ressaltando os problemas sociais, políticos e econômicos dos diversos países que formam 
a região. Isso contribui para reforçar preconceitos sociais diversos.

 1. Com base no que vê pela televisão, internet, revistas e jornais, qual é a imagem que 
você tem a respeito do continente africano?

 2. Em sua opinião, por que os meios de comunicação enfatizam tanto os aspectos negativos 
do continente africano? Quais são os efeitos disso na maneira como vemos o continente?

 3. Em dupla com um colega, procure por informações nos meios de comunicação que 
mostrem aspectos positivos do continente africano. Pode ser em várias áreas: economia, 
educação, saúde, política, cultura. Apresente verbalmente para seus colegas um resumo 
das informações e comente o quanto essas informações confirmaram ou fizeram você 
rever suas opiniões a respeito do continente.

problematizar essa imagem e ressaltar que existem diversos aspectos positivos e importantes avanços sociais. Isso 

pode ajudar a criar uma visão 
mais diversificada e complexa sobre a realidade africana no presente.

os alunos reflitam sobre o papel dos meios de comunicação na criação de uma visão negativa e marcada por 

preconceitos sociais diversos do continente africano. A ênfase nos problemas do continente cria, frequentemente, 

uma representação que apresenta os diversos 
países africanos como atrasados e violentos. 

3. Resposta pessoal. Professor, a proposta desta atividade é ajudar a desconstruir estereótipos 
e preconceitos. Também trabalha habilidades socioemocionais como o autoconhecimento, o 

desenvolvimento do pensamento crítico e a abertura a novas experiências.
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 1. No trecho selecionado, Isabela Figueiredo reproduz a ideia dos colonos portugueses a 
respeito da guerra de independência travada em Moçambique. Nesse contexto, qual era 
a visão dos portugueses a respeito dos moçambicanos que lutavam pela independência 
do país?

 2. De acordo com a autora, soldados moçambicanos também lutaram ao lado dos portu-
gueses. Qual papel era destinado a esses soldados? Como esses soldados aliados eram 
vistos pelos portugueses?

 3. Cite uma passagem que evidencia a visão colonizadora dos portugueses em relação a 
Moçambique

A guerra era no Norte. [...] O norte era distante. Era 
lá em cima na terra dos macuas e dos macondes. Os 
turras, todos ladrões, queriam roubar a terra aos portu-
gueses. Vinham da Tanzânia com a pele muito preta e 
maldosa. Era preciso defender a nossa terra, por isso é 
que chegavam os soldados de Portugal. Também havia 
soldados pretos. Esses, faziam-nos comandos, para irem 
à frente e morressem primeiro; assim se poupava um 
branco. Que os pretos morressem na guerra era mal 
menor. Era lá entre eles.

FIGUEIREDO, Isabela. Caderno de memórias coloniais. 
São Paulo: Todavia, 2018. p. 86.

O documento abaixo é um trecho do livro Cadern o de memórias coloniais, de Isabela 
Figueiredo. Nesta obra, a autora tem um olhar crítico em relação ao colonialismo lusitano. Filha 
de colonizadores portugueses, Isabela nasceu em Moçambique onde viveu até a adolescência, 
quando mudou-se para Portugal, fugindo da guerra de independência. No trecho selecionado, 
ela aborda essa guerra. Leia-o com atenção e responda ao que se pede.

2. Eles eram enviados à frente dos demais para evitar, dessa maneira, a morte dos soldados brancos, que estariam 
atrás. O texto evidencia um olhar preconceituoso: a vida de um negro valia menos que a vida de um branco: “que 
os pretos morressem na guerra era um mal menor. Era lá entre eles.”

3.“Os turras, todos ladrões, queriam roubar a terra dos portugueses” ou “Era preciso defender a nossa 

Macua e maconde: 
povos que vivem em 
Moçambique.
Turra: apelido 
depreciativo que os 
portugueses davam aos 
militares moçambicanos 
que lutavam pela 
independência do país.

teste seus conhecimentos

Hora de refletir

Interpretando documentos

Eles eram vistos como ladrões que tinham interesse em roubar as terras que pertenceriam a 
Portugal.

terra”. Nessas passagens fica evidente que os portugueses consideravam Moçambique 
como parte de seu território e não um território pertencente ao povo moçambicano.

MINHA BIBLIOTECA
Mzungu, de Meja 
Mwangi. São Paulo: 
Saraiva, 2016. 
Uma história de amizade 
entre dois garotos, um 
branco e um negro, 
durante a guerra de 
independência do Quênia.

Gandhi: uma biografia em 
mangá, de Kazuki Ebine. Tambor 
Quadrinhos, 2015. 
A obra apresenta a biografia 
do líder pacifista indiano 
Mahatma Gandhi em versão mangá. Trata da 
infância de Gandhi, sua atuação como advogado e, 
posteriormente, líder político e espiritual do povo 
indiano, a luta pela independência da Índia e o seu 
assassinato, ocorrido em 1948.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Teste seus conhecimentos
• Aproveite a seção para en-
gajar os alunos na atividade. 
Organize a turma em grupos 
e peça que leiam o primeiro 
item. 
• Ao final da leitura, cada 
grupo levantará uma folha 
com a alternativa que julgam 
ser a correta.
• Caso algum grupo erre, dê 
um minuto para que expli-
quem o motivo de a respos-
ta estar incorreta. Estabeleça 
pontos para respostas corretas 
e uma pontuação menor para 
“emendas” de erros.
• Caso o grupo não consiga, 
faça você a explicação sobre 
as alternativas. Aproveite para 
retomar o conteúdo. 

O audiovisual é onde os si-
lenciamentos são mais sen-
tidos, visto que lidam com 
imagem. [...] é possível per-
ceber que os silenciamentos 
operam também nos produ-
tos jornalísticos. São raros os 
casos de especialistas negros 
entrevistados em matérias 
de economia e política. [...]

Nas matérias de coti-

diano, que pautam famí-
lia, educação, transporte, 
saúde, moradia etc., quase 
nunca os negros são perso-
nagens das situações ordi-
nárias. Contraditoriamente, 
estão sempre estampando 
os cadernos policiais e as 
imagens deletérias dos pro-
gramas policialescos que 
promovem autoritarismo 

na TV, associando violên-
cia, pobreza e negritude.

MIELKE, Ana Claudia. Negros e 
mídia: invisibilidades. Le Monde 

Diplomatique, 27 mar. 2017.  Série 
especial – Racismo na mídia e na 

esquerda. Disponível em: <https://
diplomatique.org.br/negros-e-midia-
invisibilidades/>. Acesso em: 14 out. 

2018. 
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 1. Hoje em dia somos cercados por uma grande quantidade de notícias falsas (as fake 
news). Que tipo de estratégia você utiliza para identificar as notícias falsas quando se 
informa pela internet ou por outros meios de comunicação?

 2. Por que é importante checar a veracidade das notícias antes de compartilhá-las com 
outras pessoas?

 3. De acordo com o primeiro documento, qual foi o impacto das notícias falsas no Brexit?

  4. Uma forma de se combater as notícias falsas é checar as fontes de referência de todos 
os textos que lemos. Tendo isso em vista, consulte um verbete da Wikipedia indicado 
por seu professor e, comparando com pelo menos duas fontes confiáveis, verifique 
se as informações do verbete são precisas. Se houver erro ou imprecisão, reescreva o 
verbete, ajustando-o onde for necessário. Depois, converse  com seus colegas sobre a 
experiência. Com a orientação do professor, publique as duas versões em um site. 

 Documento 2: Cartaz

3. De acordo com a reportagem, a vitória da proposta de saída da União Europeia do 
Reino Unido foi possibilitada pela disseminação de notícias falsas. 

  4.

4. Para organizar essa atividade, é interessante selecionar previamente verbetes da Wikipedia. Após a seleção, 
procure orientar os alunos a verificar as informações e as fontes. Se necessário, sugira a eles algumas fontes confi-
áveis ou oriente-os a conversarem com o(a) bibliotecário(a) da escola, pedindo sugestões.

1. É importante que os alunos reflitam sobre práticas que possam ser tomadas cotidianamente, como verificar 
as fontes dos conteúdos que leem ou compartilham nas redes sociais, evitar a divulgação de materiais duvi-
dosos, pesquisar em novas fontes, entre outras estratégias. Para ajudar nessa reflexão, é importante que os 

alunos analisem os dados do infográfico.

2. Evitar a disseminação de notícias falsas é uma maneira de fortalecer a democracia e garantir que todos 
  Cartaz de campanha publicitária promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, 2017.

tomarão decisões a partir de informações e dados verdadeiros.
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fechando a unidade

Muitos políticos utilizam notícias falsas (fake news, em inglês) para 
confundir o eleitorado e ampliar seu apoio popular. As notícias falsas 
também são utilizadas para atacar grupos sociais minoritários e enfra-
quecer propostas de mudanças sociais ou políticas. Por essas e outras 
razões, é muito  importante identificar essas notícias e não as disseminar. 
Os dois documentos a seguir tratam disso. O primeiro é o trecho de uma 
reportagem que analisa o impacto das notícias falsas no plebiscito que 
decidiu a saída do Reino Unido da União Europeia em 2017 (conhecido 
como Brexit). Já o segundo é um infográfico que destaca formas de se 
combater essas notícias.

A partir da análise dos documentos a seguir, responda ao que se 
pede:

 Documento 1: Texto jornalístico

Para muitos britânicos, a inesperada vitória da campanha pela saída da 
União Europeia (UE) no plebiscito de junho de 2016 é resultado da propagação 
de fake news. Opositores da retirada britânica do bloco europeu acusam líderes 
da campanha em favor do chamado “brexit” de terem divulgado mentiras para 
conquistar mais votos.

Visando combater as notícias falsas, uma comissão do Parlamento britânico 
defendeu, em relatório publicado na segunda-feira (30/08/2018), que empresas 
de tecnologia como o Facebook sejam reguladas e que sejam responsabilizadas 
pela circulação de material “ofensivo e enganoso” em suas plataformas.

Como as fake news afetam eleições ao redor do mundo. Folha de S. Paulo, 2 ago. 2018. 
Mundialíssimo. Disponível em: <https://mundialissimo.blogfolha.uol.com.br/2018/08/02/como-

as-fake-news-afetam-eleicoes-ao-redor-do-mundo/>. Acesso em: 1o nov. 2018.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 2, 
3, 4 e 7 

HABILIDADE
• EF09HI33

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

Fechando a unidade
• Por meio da proposta de 
fechamento desta unida-
de, busca-se orientar os alu-
nos a atuar de maneira cons-
ciente e crítica em relação a 
um dos principais problemas 
atuais vinculados ao uso de re-
des sociais: a disseminação de 
notícias falsas, conhecidas in-
ternacionalmente como fake 
news. Para introduzi-la, po-
de ser interessante propor aos 
alunos um exercício de refle-
xão sobre as questões éticas e 
as graves consequências que 
envolvem a disseminação de 
fake news, visando à valoriza-
ção da verdade acima dos in-
teresses individuais. 
• Nesse sentido, retome o 
que foi discutido sobre a in-
fluência dos meios de comu-
nicação na opinião pública ao 
longo da unidade. Em segui-
da, proponha aos alunos que 
pensem sobre duas questões 
genéricas e uma de cunho 
pessoal: Que intenção têm as 
pessoas que disseminam no-
tícias falsas? Quais prejuízos 
elas podem causar? Que me-
didas você poderia tomar se 
fosse alvo de uma informação 
falsa nas redes sociais?

TEXTO DE APOIO 

Para o professor

Pós-verdade: A arte de 
manipular multidões

 A era da pós-verdade é na 
realidade a era do engano e 
da mentira, mas a novidade 
associada a esse neologismo 
consiste na popularização 

das crenças falsas e na faci-
lidade para fazer com que os 
boatos prosperem.[...]

Hoje em dia tudo é verifi -
cável e, portanto, não é fácil 
mentir. Mas essa difi culdade 
pode ser superada com dois 
elementos básicos: a insis-
tência na asseveração fal-
sa, apesar dos desmentidos 

confi áveis; e a desqualifi ca-
ção de quem a contradiz. E a 
isso se soma um terceiro fa-
tor: milhões de pessoas pres-
cindiram dos intermediários 
de garantias (previamente 
desprestigiados pelos enga-
nadores) e não se informam 
pelos veículos de comuni-
cação rigorosos, mas direta-
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 1. Hoje em dia somos cercados por uma grande quantidade de notícias falsas (as fake 
news). Que tipo de estratégia você utiliza para identificar as notícias falsas quando se 
informa pela internet ou por outros meios de comunicação?

 2. Por que é importante checar a veracidade das notícias antes de compartilhá-las com 
outras pessoas?

 3. De acordo com o primeiro documento, qual foi o impacto das notícias falsas no Brexit?

  4. Uma forma de se combater as notícias falsas é checar as fontes de referência de todos 
os textos que lemos. Tendo isso em vista, consulte um verbete da Wikipedia indicado 
por seu professor e, comparando com pelo menos duas fontes confiáveis, verifique 
se as informações do verbete são precisas. Se houver erro ou imprecisão, reescreva o 
verbete, ajustando-o onde for necessário. Depois, converse  com seus colegas sobre a 
experiência. Com a orientação do professor, publique as duas versões em um site. 

 Documento 2: Cartaz

3. De acordo com a reportagem, a vitória da proposta de saída da União Europeia do 
Reino Unido foi possibilitada pela disseminação de notícias falsas. 

  4.

4. Para organizar essa atividade, é interessante selecionar previamente verbetes da Wikipedia. Após a seleção, 
procure orientar os alunos a verificar as informações e as fontes. Se necessário, sugira a eles algumas fontes confi-
áveis ou oriente-os a conversarem com o(a) bibliotecário(a) da escola, pedindo sugestões.

1. É importante que os alunos reflitam sobre práticas que possam ser tomadas cotidianamente, como verificar 
as fontes dos conteúdos que leem ou compartilham nas redes sociais, evitar a divulgação de materiais duvi-
dosos, pesquisar em novas fontes, entre outras estratégias. Para ajudar nessa reflexão, é importante que os 

alunos analisem os dados do infográfico.

2. Evitar a disseminação de notícias falsas é uma maneira de fortalecer a democracia e garantir que todos 
  Cartaz de campanha publicitária promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, 2017.

tomarão decisões a partir de informações e dados verdadeiros.
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fechando a unidade

Muitos políticos utilizam notícias falsas (fake news, em inglês) para 
confundir o eleitorado e ampliar seu apoio popular. As notícias falsas 
também são utilizadas para atacar grupos sociais minoritários e enfra-
quecer propostas de mudanças sociais ou políticas. Por essas e outras 
razões, é muito  importante identificar essas notícias e não as disseminar. 
Os dois documentos a seguir tratam disso. O primeiro é o trecho de uma 
reportagem que analisa o impacto das notícias falsas no plebiscito que 
decidiu a saída do Reino Unido da União Europeia em 2017 (conhecido 
como Brexit). Já o segundo é um infográfico que destaca formas de se 
combater essas notícias.

A partir da análise dos documentos a seguir, responda ao que se 
pede:

 Documento 1: Texto jornalístico

Para muitos britânicos, a inesperada vitória da campanha pela saída da 
União Europeia (UE) no plebiscito de junho de 2016 é resultado da propagação 
de fake news. Opositores da retirada britânica do bloco europeu acusam líderes 
da campanha em favor do chamado “brexit” de terem divulgado mentiras para 
conquistar mais votos.

Visando combater as notícias falsas, uma comissão do Parlamento britânico 
defendeu, em relatório publicado na segunda-feira (30/08/2018), que empresas 
de tecnologia como o Facebook sejam reguladas e que sejam responsabilizadas 
pela circulação de material “ofensivo e enganoso” em suas plataformas.

Como as fake news afetam eleições ao redor do mundo. Folha de S. Paulo, 2 ago. 2018. 
Mundialíssimo. Disponível em: <https://mundialissimo.blogfolha.uol.com.br/2018/08/02/como-

as-fake-news-afetam-eleicoes-ao-redor-do-mundo/>. Acesso em: 1o nov. 2018.
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ladoras (páginas de Internet 
relacionadas e determina-
dos perfi s nas redes sociais). 
A era da pós-mentira fi ca as-
sim confi gurada. […]

A tecnologia permite hoje 
manipular digitalmente 
qualquer documento (in-
cluindo as imagens), e isso 
avaliza que se indique como 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Ao operar a análise dos do-
cumentos, os alunos poderão 
exercitar as habilidades de in-
terpretação e comparação de 
um infográfico e de um tex-
to jornalístico. Certifique-se 
de que os alunos compreen-
deram as informações forne-
cidas por ambos antes de res-
ponderem às questões pro-
postas. As respostas poderão 
ser apresentadas individual-
mente e debatidas entre os 
alunos, ocasião em que pode-
rão compartilhar e refinar suas 
opiniões.
• A questão 4 possibilita, ain-
da dentro do tema sobre as 
fake news, chamar a aten-
ção dos alunos para uma fer-
ramenta interessante de disse-
minação de informações e va-
lorização do conhecimento: a 
Wikipedia. Apresente-a aos 
alunos comentando sobre o 
seu projeto de funcionamento 
como uma enciclopédia cola-
borativa, que conta hoje com 
milhões de verbetes escritos 
em todo o mundo, muitos dos 
quais de grande qualidade e 
com boas referências acadê-
micas.

suspeitos os que reagem 
com dados certos diante das 
mentiras, porque suas pro-
vas já não têm valor de fato. 
[...] Em certos casos, utilizam 
também técnicas sensacio-
nalistas para obter reações 
na Rede, o que fez com que 
perdesse credibilidade.

Com tudo isso, se chegou 
à paradoxal situação de que 

as pessoas já não acreditam 
em nada e ao mesmo tempo 
são capazes de acreditarem 
em qualquer coisa. […]

GRIJELMO, Álex. A arte de manipular 
multidões. El País, 28 ago. 2017.

Disponível em: <https://brasil.
elpais.com/brasil/2017/08/22/

opinion/1503395946_889112.html>. 
Acesso em: 20 out. 2018.
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Você pode não saber o nome, mas casos como esse, em que existe a adaptação de uma lei 
ou regra visando deixar a situação mais justa, chamamos de equidade. 

Uma das primeiras referências a essa palavra vem da Grécia antiga. Foi o filósofo Aristóteles 
(384 a.C.-322 a.C.) quem afirmou que equidade seria a principal virtude do ser humano, uma vez 
que estaria relacionada às práticas de ações justas para com o próximo. 

Muitos confundem equidade com igualdade, mas os conceitos são diferentes. A igualdade 
pressupõe tratamento igual para todos, independentemente de gênero, grupo étnico, idade etc. 
Se o paciente do exemplo da página anterior tivesse de esperar na fila, teríamos um exemplo de 
igualdade, uma vez que ele deveria, a exemplo dos demais, esperar sua vez para ser atendido.

Atualmente, em diversas sociedades, existem leis que garantem igualdade jurídica de gênero, 
grupos socias etc. No entanto, as práticas cotidianas mostram que isso não é suficiente. É preciso buscar 
a equidade para se resolver os muitos problemas decorrentes das desigualdades no mundo e no Brasil. 

Nesta unidade, veremos o quanto há para se avançar no mundo em termos equidade. 
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começo de CONVERSA
 1. Reflita sobre os diversos problemas da nossa sociedade. 

Em que situações você acha que é preciso aplicar o princí-
pio da equidade? De que maneira isso poderia ser feito?

 2. Em que situações de nossa sociedade você acha que 
existe equidade? 

Resposta pessoal.

2. Resposta pessoal. O aluno pode citar exemplos de diferentes ações afirmativas que esta-
beleceram leis de acesso a negros, indígenas e estudantes da rede pública às universidades 
públicas ou o acesso de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, por exemplo. 179

D2-2056-HIST-F2_V9-U04-C08-178-202-LA-G20.indd   179 11/21/18   5:36 PM

1 Técnicas e 
tecnologias

UNIDADE

  O princípio da equidade 
reconhece as diferenças 
entre os seres humanos 
como fator fundamental e 
prevê que recursos jurídicos 
e sociais, por exemplo, 
possam ser utilizados para 
se garantir que a justiça 
realmente se cumpra, 
alcançando, assim, a 
igualdade de direitos.

44 Equidade

Imagine a seguinte situação: diversas pessoas estão no pronto-socorro 
de um hospital esperando para serem atendidas e chega um acidentado 
em situação grave, correndo risco de óbito. Quem você acha que deve 
ser atendido primeiro: as pessoas que já estavam aguardando na fila ou 
o paciente em estado grave que chegou depois de todos? Provavelmente, 
você há de concordar que a prioridade deve ser de quem está em situação 
mais grave, não é mesmo? 

UNIDADE

Em busca do que é justo

  O princípio da equidade 
reconhece as diferenças 
entre os seres humanos 
como fator fundamental e 
prevê que recursos jurídicos 
e sociais, por exemplo, 
possam ser utilizados para 
se garantir que a justiça 

o paciente em estado grave que chegou depois de todos? Provavelmente, 
você há de concordar que a prioridade deve ser de quem está em situação 
mais grave, não é mesmo? 

178
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A BNCC E A UNIDADE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO
• Os anos 1960: revolução cul-
tural?
• A ditadura civil-militar e os 
processos de resistência.
• As questões indígena e negra 
e a ditadura.
• As experiências ditatoriais na 
América Latina.
• O processo de redemocrati-
zação.
• A Constituição de 1988 e a 
emancipação das cidadanias 
(analfabetos, indígenas, negros, 
jovens etc.).
• A história recente do Brasil: 
transformações políticas, eco-
nômicas, sociais e culturais de 
1989 aos dias atuais.
• Os protagonismos da socie-
dade civil e as alterações da so-
ciedade brasileira.
• A questão da violência contra 
populações marginalizadas.
• O Brasil e suas relações inter-
nacionais na era da globalização.
• O fim da Guerra Fria e os aspec-
tos do processo de globalização.
• Políticas econômicas na Amé-
rica Latina.
• Os conflitos do século XXI e a 
questão do terrorismo.
• Pluralidades e diversidades 
identitárias na atualidade.
• As pautas dos povos indíge-
nas no século XXI e suas formas 
de inserção no debate local, re-
gional, nacional e internacional.

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
e 10
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 2, 3, 
4, 5, 6 e 7

HABILIDADES 
• EF09HI10
• EF09HI19 
• EF09HI20 
• EF09HI21 
• EF09HI22 
• EF09HI23 
• EF09HI24 
• EF09HI25 
• EF09HI26 

• EF09HI27 
• EF09HI28
• EF09HI29 
• EF09HI30 
• EF09HI32 
• EF09HI33 
• EF09HI34 
• EF09HI35 
• EF09HI36

TEXTO DE APOIO 

Para o professor

A igualdade pela educação
Ao tratarmos o concei-

to de equidade como algo 
que necessita ser efetiva-
do no campo educacional, 
perceberemos que ela, de 

fato, não se faz presente 
em todas as escolas pú-
blicas brasileiras. Nos úl-
timos 20 anos, podemos 
dizer que tem sido garan-
tido a igualdade no acesso 
à educação básica (ensino 
fundamental mais incisiva-
mente, e ensino médio com 
maior atenção nos últimos 

anos), porém, ainda não 
está garantida a igualdade 
de condições de aprendiza-
gem (…), também estamos 
longe da igualdade de re-
sultados educacionais e de 
realizações sociais. Acredi-
tamos que haverá avanços 
consideráveis na qualidade 
do ensino básico, quando 
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Você pode não saber o nome, mas casos como esse, em que existe a adaptação de uma lei 
ou regra visando deixar a situação mais justa, chamamos de equidade. 

Uma das primeiras referências a essa palavra vem da Grécia antiga. Foi o filósofo Aristóteles 
(384 a.C.-322 a.C.) quem afirmou que equidade seria a principal virtude do ser humano, uma vez 
que estaria relacionada às práticas de ações justas para com o próximo. 

Muitos confundem equidade com igualdade, mas os conceitos são diferentes. A igualdade 
pressupõe tratamento igual para todos, independentemente de gênero, grupo étnico, idade etc. 
Se o paciente do exemplo da página anterior tivesse de esperar na fila, teríamos um exemplo de 
igualdade, uma vez que ele deveria, a exemplo dos demais, esperar sua vez para ser atendido.

Atualmente, em diversas sociedades, existem leis que garantem igualdade jurídica de gênero, 
grupos socias etc. No entanto, as práticas cotidianas mostram que isso não é suficiente. É preciso buscar 
a equidade para se resolver os muitos problemas decorrentes das desigualdades no mundo e no Brasil. 

Nesta unidade, veremos o quanto há para se avançar no mundo em termos equidade. 
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começo de CONVERSA
 1. Reflita sobre os diversos problemas da nossa sociedade. 

Em que situações você acha que é preciso aplicar o princí-
pio da equidade? De que maneira isso poderia ser feito?

 2. Em que situações de nossa sociedade você acha que 
existe equidade? 

Resposta pessoal.

2. Resposta pessoal. O aluno pode citar exemplos de diferentes ações afirmativas que esta-
beleceram leis de acesso a negros, indígenas e estudantes da rede pública às universidades 
públicas ou o acesso de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, por exemplo. 179
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1 Técnicas e 
tecnologias

UNIDADE

  O princípio da equidade 
reconhece as diferenças 
entre os seres humanos 
como fator fundamental e 
prevê que recursos jurídicos 
e sociais, por exemplo, 
possam ser utilizados para 
se garantir que a justiça 
realmente se cumpra, 
alcançando, assim, a 
igualdade de direitos.

44 Equidade

Imagine a seguinte situação: diversas pessoas estão no pronto-socorro 
de um hospital esperando para serem atendidas e chega um acidentado 
em situação grave, correndo risco de óbito. Quem você acha que deve 
ser atendido primeiro: as pessoas que já estavam aguardando na fila ou 
o paciente em estado grave que chegou depois de todos? Provavelmente, 
você há de concordar que a prioridade deve ser de quem está em situação 
mais grave, não é mesmo? 

UNIDADE

Em busca do que é justo

  O princípio da equidade 
reconhece as diferenças 
entre os seres humanos 
como fator fundamental e 
prevê que recursos jurídicos 
e sociais, por exemplo, 
possam ser utilizados para 
se garantir que a justiça 

o paciente em estado grave que chegou depois de todos? Provavelmente, 
você há de concordar que a prioridade deve ser de quem está em situação 
mais grave, não é mesmo? 
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

 Começo de conversa
• Partindo do pressuposto de 
que a formação cidadã pas-
sa pela identificação das de-
sigualdades sociais e pelo de-
senvolvimento de senso crítico 
sobre suas raízes históricas e 
de ímpeto propositivo em re-
lação às suas possíveis solu-
ções, propõe-se como fio con-
dutor dessa unidade a questão 
da equidade. 
• Proponha a discussão das 
perguntas, garantindo a par-
ticipação dos alunos e o res-
peito às opiniões divergentes. 
Para diferenciar os conceitos 
de igualdade e equidade, per-
gunte aos alunos se eles con-
sideram que todos os brasilei-
ros partem das mesmas condi-
ções e têm as mesmas opor-
tunidades. Espera-se que, ao 
elaborarem seu diagnóstico, 
reconheçam que a sociedade 
brasileira padece de melhorias 
estruturais profundas e dura-
douras e que, para reduzi-las, 
não é eficiente tratar a todos 
como se tivessem as mesmas 
necessidades, mas é necessá-
rio que alguns grupos menos 
favorecidos recebam mais as-
sistência do que os grupos pri-
vilegiados.

NO DIGITAL – 4o BIMESTRE

• Veja o plano de desenvolvi-
mento para esta unidade: Au-
toritarismo e democracia. 
• Desenvolva o projeto inte-
grador sobre A liberdade de 
expressão e seus limites. 
• Consulte as sequências di-
dáticas: 1. Violações de direi-
tos humanos nas ditaduras 
latino-americanas. 2. Refu-
giados do Oriente Médio no 
Brasil: impactos da descolo-
nização e desigualdade. 3. 
30 anos da Constituição Ci-
dadã.
• Acesse a proposta de acom-
panhamento de aprendizagem.

as três outras igualdades 
forem conquistadas, dessa 
forma, teremos educação 
de qualidade para todos, 
garantindo, assim, o direito 
ao ensino superior público 
a todos que o desejarem, 
pois as mesmas condições 
estariam dadas a todos.

MACHADO, Carla Silva; MAGALDI, 
Carolina Alves. Sistema de cotas, 

equidade e assistência estudantil. 
In: COLÓQUIO INTERNACIONAL 

DE GESTÃO UNIVERSITÁRIA, 14., 
2014, Florianópolis. Disponível em: 

<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/
handle/123456789/131452/2014-70.

pdf?sequence=1>. 
Acesso em: 16 out. 2018.
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 Ditaduras civis-militares
Ditadura é uma forma de governo na qual 

a maior parte dos poderes políticos fica sob o 
controle de uma pessoa ou de um pequeno 
grupo de pessoas. Nas ditaduras há uma dura 
repressão daqueles que dela discordam e a 
supressão, ou restrição, dos direitos e das liber-
dades públicas e privadas. 

Ditadura militar é aquela na qual os milita-
res têm o poder de decisão. Porém, nem toda 
ditadura conta apenas com a participação de mili-
tares. Na América Latina, entre os anos 1950 e os 
anos 1980, diversas ditaduras tiveram também a 
participação de civis, como empresários, políticos, 
policiais e outros setores da sociedade que apoia-
vam ativamente o regime. Por isso, elas podem 
ser chamadas de ditaduras civis-militares.

 Guerra Fria na América Latina
Como você viu no capítulo 6, o pós-guerra foi marcado por uma intensa polarização entre regimes 

capitalistas e comunistas no mundo todo. Tal polarização, resultou na perseguição política de indivíduos 
considerados inimigos internos em muitos países. Acreditava-se que comunistas estariam infiltrados 
em países capitalistas, conspirando contra o sistema político-econômico vigente, e vice-versa. 

Nesse contexto, a América Latina se tornou zona de 
influência dos Estados Unidos e passou a fazer parte do bloco 
capitalista. Consequentemente, indivíduos ou grupos políticos 
associados ao comunismo passaram a ser perseguidos. 

Outro efeito dessa polarização, é que os militares ganharam 
grande influência política em muitos países latino-americanos, 
já que eram vistos como responsáveis pelo combate às ideias 
comunistas. Essa projeção das Forças Armadas foi incentivada 
pelos Estados Unidos, que realizava treinamentos e investiam 
na modernização dos recursos militares de diversos países para  
reprimir as ameaças comunistas. 
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   Augusto Rademaker (à direita), vice-presidente 
do Brasil no governo de Emílio Garrastazu 
Médici, cumprimenta Henning Albert Boilesen (à 
esquerda), presidente da empresa Associgás, em 
São Paulo (SP), na década de 1970.

   Escola do Exército das Américas, que oferecia 
treinamento militar para os países da América 
Latina combaterem às ideias comunistas.
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Entre os anos 1950 e 1980, diversos países da América Latina tiveram governos 
de caráter autoritário que cometeram várias arbitrariedades contra indivíduos e grupos 
sociais. Após a reinstalação das democracias, setores da sociedade civil começaram 
a se mobilizar para investigar os crimes cometidos pelos Estados. 

No Brasil, em 2011, foi a criada a Comissão Nacional da Verdade (CNV) para 
investigar as violações de direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988. O relatório 
final da CNV, apresentado à sociedade em 2014, levantou o nome de 377 responsá-
veis diretos pelas práticas violentas ocorridas durante a ditadura civil-militar brasileira. 
Entre esses, estão os nomes de ex-presidentes militares, membros das Forças Armadas 
e policiais, que foram acusados de prisões arbitrárias, torturas e assassinatos, e de 
médicos-legistas que teriam elaborado falsos atestados de óbito, entre outros crimes.

No mesmo ano em que o relatório da CNV foi apresentado, clubes militares 
afirmaram que 126 pessoas, entre civis e militares, também morreram pela ação dos 
grupos terroristas no mesmo período. 

Hoje é consenso na sociedade civil brasileira e também nos meios militares a 
necessidade de refletir e entender esse momento para que o nosso país possa avançar 
em direção a uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A frase síntese que norteou 
o trabalho da CNV foi “o direito à memória e à verdade histórica”. O Exército Brasileiro 
também afirmou que “a fratura da sociedade é uma experiência para ser lembrada. 
Nos deixou ensinamentos que não podem ser esquecidos ou negligenciados”.

Neste capítulo, estudaremos as ditaduras latino-ame-
ricanas e como esses regimes chegaram ao fim.

As ditaduras na
América Latina

C
A
P
ÍT

ULO

As ditaduras na
América Latina

P
ÍT

ULO8

Objetivos de aprendizagem
• Analisar as principais 

características dos regimes 
ditatoriais na América Latina.

• Conhecer as características da 
ditadura civil-militar no Brasil.

• Entender a democracia como 
princípio básico do Brasil.

DANILO VERPA/FOLHAPRESS

  Manifestação relembra os 50 anos do golpe 
civil-militar e pede punição aos torturadores 
que atuaram durante a ditadura civil-militar 
brasileira. São Paulo (SP), 2014.
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 A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 3 e 4
• Específicas de História: 2, 6 e 7

HABILIDADE
• EF09HI19
• EF09HI29
• EF09HI30

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Ao iniciar as discussões so-
bre o período ditatorial latino-
-americano, pergunte aos alu-
nos se eles sabem o sentido da 
palavra autoritário. Anote as 
respostas na lousa e aproveite 
para explicar as principais ca-
racterísticas deste regime, des-
tacando a prática de persegui-
ção aos opositores. 
• Solicite então que os alu-
nos opinem sobre a importân-
cia de que toda a sociedade, e 
não só os familiares, relembre 
os atos de violência promovi-
dos pelo Estado. 

SUGESTÃO DE SITE 

Para o professor 
• Comissão Nacional da 
Verdade. Disponível em: 
<http:// l ivro.pro/gezjh5>. 
Acesso em: 13 nov. 2018.

Cópia do portal da CNV 
mantida pelo Centro de Re-
ferência Memórias Reveladas, 
do Arquivo Nacional com de-
talhes da Lei de criação, planos 
de trabalho, equipe, relatório 
final entre outras informações.

TEXTO DE APOIO 

Para o aluno 

A tradição autoritária 
brasileira

Não é à toa que cada vez 
mais gente fala em uma 
ditadura civil-militar, não 
apenas uma ditadura mi-
litar. A noção de uma dita-

dura militar foi criada logo 
depois do golpe pelas es-
querdas derrotadas. Era um 
recurso político legítimo na 
época, porque a gente que-
ria isolar a ditadura. Fingía-
mos ignorar os apoios que 
ela tinha no mundo civil e 
a designávamos de militar. 
Essa ideia inicial, politica-

mente legítima, vai sendo 
incorporada por todos que 
migram de uma posição 
de tolerância ou cumplici-
dade ativa com a ditadura 
para as oposições. [...] Creio 
que, passados tantos anos, 
embora a resistência à di-
tadura mereça e continua-
rá merecendo atenção nos 
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res têm o poder de decisão. Porém, nem toda 
ditadura conta apenas com a participação de mili-
tares. Na América Latina, entre os anos 1950 e os 
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ser chamadas de ditaduras civis-militares.

 Guerra Fria na América Latina
Como você viu no capítulo 6, o pós-guerra foi marcado por uma intensa polarização entre regimes 

capitalistas e comunistas no mundo todo. Tal polarização, resultou na perseguição política de indivíduos 
considerados inimigos internos em muitos países. Acreditava-se que comunistas estariam infiltrados 
em países capitalistas, conspirando contra o sistema político-econômico vigente, e vice-versa. 

Nesse contexto, a América Latina se tornou zona de 
influência dos Estados Unidos e passou a fazer parte do bloco 
capitalista. Consequentemente, indivíduos ou grupos políticos 
associados ao comunismo passaram a ser perseguidos. 

Outro efeito dessa polarização, é que os militares ganharam 
grande influência política em muitos países latino-americanos, 
já que eram vistos como responsáveis pelo combate às ideias 
comunistas. Essa projeção das Forças Armadas foi incentivada 
pelos Estados Unidos, que realizava treinamentos e investiam 
na modernização dos recursos militares de diversos países para  
reprimir as ameaças comunistas. 
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   Augusto Rademaker (à direita), vice-presidente 
do Brasil no governo de Emílio Garrastazu 
Médici, cumprimenta Henning Albert Boilesen (à 
esquerda), presidente da empresa Associgás, em 
São Paulo (SP), na década de 1970.

   Escola do Exército das Américas, que oferecia 
treinamento militar para os países da América 
Latina combaterem às ideias comunistas.
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Entre os anos 1950 e 1980, diversos países da América Latina tiveram governos 
de caráter autoritário que cometeram várias arbitrariedades contra indivíduos e grupos 
sociais. Após a reinstalação das democracias, setores da sociedade civil começaram 
a se mobilizar para investigar os crimes cometidos pelos Estados. 

No Brasil, em 2011, foi a criada a Comissão Nacional da Verdade (CNV) para 
investigar as violações de direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988. O relatório 
final da CNV, apresentado à sociedade em 2014, levantou o nome de 377 responsá-
veis diretos pelas práticas violentas ocorridas durante a ditadura civil-militar brasileira. 
Entre esses, estão os nomes de ex-presidentes militares, membros das Forças Armadas 
e policiais, que foram acusados de prisões arbitrárias, torturas e assassinatos, e de 
médicos-legistas que teriam elaborado falsos atestados de óbito, entre outros crimes.

No mesmo ano em que o relatório da CNV foi apresentado, clubes militares 
afirmaram que 126 pessoas, entre civis e militares, também morreram pela ação dos 
grupos terroristas no mesmo período. 

Hoje é consenso na sociedade civil brasileira e também nos meios militares a 
necessidade de refletir e entender esse momento para que o nosso país possa avançar 
em direção a uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A frase síntese que norteou 
o trabalho da CNV foi “o direito à memória e à verdade histórica”. O Exército Brasileiro 
também afirmou que “a fratura da sociedade é uma experiência para ser lembrada. 
Nos deixou ensinamentos que não podem ser esquecidos ou negligenciados”.

Neste capítulo, estudaremos as ditaduras latino-ame-
ricanas e como esses regimes chegaram ao fim.
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Objetivos de aprendizagem
• Analisar as principais 

características dos regimes 
ditatoriais na América Latina.

• Conhecer as características da 
ditadura civil-militar no Brasil.

• Entender a democracia como 
princípio básico do Brasil.

DANILO VERPA/FOLHAPRESS

  Manifestação relembra os 50 anos do golpe 
civil-militar e pede punição aos torturadores 
que atuaram durante a ditadura civil-militar 
brasileira. São Paulo (SP), 2014.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• O Texto de apoio aborda 
as complexas relações da dita-
dura com a sociedade brasilei-
ra que têm sido destacadas em 
pesquisas recentes, e pode ser 
usado para auxiliar na diferen-
ciação entre uma ditadura mili-
tar e uma civil-militar. Aprovei-
te o momento para fomentar 
uma reflexão sobre a impor-
tância do acesso aos documen-
tos deste período e o estudo 
crítico sobre o seu conteúdo.
• Chame a atenção da tur-
ma para como o uso de fontes 
históricas variadas contribuem 
para ampliar o conhecimento 
histórico sobre episódios co-
mo os do período ditatorial 
brasileiro. 
• Retome as principais carac-
terísticas da Guerra Fria pa-
ra explicar a ação dos Estados 
Unidos com o objetivo de im-
pedir a influência dos países 
comunistas sobre a América 
Latina. A persistência de es-
truturas econômicas atrasadas 
nos países latino-americanos e 
a assimetria das relações eco-
nômicas desses países com as 
grandes potências explicam a 
emergência, já durante a dé-
cada anterior, de propostas 
políticas de viés nacionalista 
e populista, além de relevan-
te mobilização social. Naque-
le momento, políticos e líderes 
sociais questionavam o atraso 
e a dependência, e ofereciam 
caminhos alternativos para o 
desenvolvimento econômico e 
social da região.

nossos debates, essa ten-
dência de rever a história 
vai crescer. 

CAZES, Leonardo. Daniel Aarão 
Reis: As conexões civis da ditadura 

brasileira. O Globo, 15 fev. 2014. 
Disponível em: <https://blogs.oglobo.

globo.com/prosa/post/daniel-aarao-
reis-as-conexoes-civis-da-ditadura-

brasileira-524443.html>. 
Acesso em: 5 out. 2018.
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HÉCTOR GÓM
EZ

Ronald 
Reagan
(1981-1989)

George H. 
W. Bush
(1989-1993)

Bill 
Clinton
(1993-2001)

George 
W. Bush
(2001-2009)

Barack 
Obama
(2009-2017)

Donald 
Trump
(2017-presente)

1985 1990 1995 2000 2004 2009 2012

Uruguai: 
1973-1985

Chile: 
1973-1990

Bolívia: 
1964-1982
Che Guevara, um 
importante líder de 
esquerda que participou 
da implantação do 
regime socialista em 
Cuba, foi morto em 1967 
pelo exército boliviano 
com ajuda da CIA.

Durante a ditadura 
civil-militar chilena, 
morreram cerca de 40 mil 
pessoas e outras 200 mil 
aproximadamente foram 
para o exílio. O general 
Augusto Pinochet, após 
um golpe de estado, 
destituiu o presidente 
eleito Salvador Allende e 
instaurou uma ditadura 
alinhada aos interesses 
dos Estados Unidos. 

O Uruguai, assim como 
outros regimes ditatoriais 
da América do Sul, fez 
parte da Operação Condor, 
uma aliança dos regimes 
ditatoriais com os EUA 
para perseguir as pessoas 
que eram identificadas 
como comunistas, 
socialistas e marxistas. 
Em 1976, refugiados 
políticos uruguaios foram 
capturados e torturados 
com o apoio das Forças 
Armadas dos EUA.

Chile: 
1973-1990
Durante a ditadura 
civil-militar chilena, 
morreram cerca de 40 mil 
pessoas e outras 200 mil 
aproximadamente foram 
para o exílio. O general 
Augusto Pinochet, após 
um golpe de estado, 
destituiu o presidente 

Paraguai: 
1954-1989

Brasil: 
1964-1985

Peru: 
1968-1980

Argentina: 
1966-1983

A CIA colocou em prática 
uma extensiva campanha de 
propaganda contra João Goulart, 
o presidente brasileiro, que 
acabou destituído e substituído 
por uma ditadura civil-militar. 
Ele havia iniciado uma série de 
reformas que limitava os lucros 
de empresas transnacionais, 
incluindo as estadunidenses.

Em 1954, um golpe de estado 
colocou no poder o general Alfredo 
Stroessner, que implantou uma 
ditadura. Em eleições caracterizadas 
por fraudes, Stroessner foi eleito 
presidente do Paraguai por sete 
mandatos consecutivos. A ditadura 
paraguaia estabeleceu que para ter 
acesso às universidades ou aos cargos 
públicos era necessário filiar-se ao 
Partido Colorado. Também montou 
uma ampla rede de delação no país 
que provocou a morte e a prisão de 
milhares de opositores do regime.

Durante a ditadura civil-militar 
no Peru, mais de 70 mil pessoas 
morreram nos confrontos entre 
exército e guerrilheiros. Assim como 
nos demais países da América Latina, 
a ditadura peruana contou com apoio 
do governo dos Estados Unidos

A tomada do poder pela ditadura 
civil-militar que ocorreu na Argentina 
teve apoio do governo estadunidense. 
Durante esse período foram dois 
regimes ditatoriais, um de 1966 a 
1973 e outro de 1976 a 1983. Durante 
esses regimes, cerca de 30 mil pessoas 
desapareceram no país.

Argentina: 
1966-1983
A tomada do poder pela ditadura 
civil-militar que ocorreu na Argentina 
teve apoio do governo estadunidense. 
Durante esse período foram dois 
regimes ditatoriais, um de 1966 a 
1973 e outro de 1976 a 1983. Durante 
esses regimes, cerca de 30 mil pessoas 
desapareceram no país.

AMÉRICA Latina em transe. Memórias 
da ditadura. Disponível em: <http://

memoriasdaditadura.org.br/america-latina-em-
transe/index.html>. Acesso em: 18 nov. 2018.
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Ditaduras latino-americanas

Desde o século XIX, por meio 
da Doutrina Monroe, os EUA 
reivindicam o direito de intervir 
nos assuntos latino-americanos 
para promover os interesses 
estadunidenses. Em 1946, por 
exemplo, o governo dos EUA criou 
a School of the Americas, uma 
escola militar para treinamento 
de militares latino-americanos. 
Neste infográfico, você verá que as 
ditaduras civis-militares coincidiram 
com o governo de alguns presidentes 
estadunidenses, que influenciaram, 
auxiliaram e interferiram em 
diferentes países na segunda 
metade do século XX. O argumento 
utilizado pelos estadunidenses, 
frequentemente, era combater as 
ideias comunistas.

Dwight D. 
Eisenhower
(1953-1961)

John F. 
Kennedy
(1961-1963)

Lyndon B. 
Johnson
(1963-1969)

Richard 
Nixon
(1969-1974)

Gerald 
Ford
(1974-1977)

Jimmy 
Carter
(1977-1981)

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980

Partido Republicano

Partido Democrata
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 3 e 4
• Específicas de História: 2, 6 e 7

HABILIDADE
• EF09HI19
• EF09HI29
• EF09HI30

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• O infográfico busca apro-
fundar a abordagem sobre a 
participação dos Estados Uni-
dos na implementação e sus-
tentação de ditaduras na 
América Latina. Por meio dele 
espera-se que os alunos pos-
sam reconhecer que, além de 
tensões políticas internas e 
particulares de cada país, es-
ses regimes tinham origem em 
um contexto geopolítico mais 
amplo, pressionados por inte-
resses externos. 
• Estimule os alunos a asso-
ciar essas políticas intervencio-
nistas dos Estados Unidos no 
continente a outras ocorridas 
ao longo do século XIX, co-
mo a Doutrina Monroe e o Big 
Stick, retomando o que foi es-
tudado anteriormente e refor-
çando a caracterização da polí-
tica externa do país em relação 
aos demais. Com isso, pode-se 
discutir as questões históricas 
que envolvem a imposição im-
perialista na América Latina 
e os desafios que se impõem 
atualmente para o desenvol-
vimento autônomo da região.
• O Texto de apoio auxi-
lia na contextualização do im-
pacto da Revolução Cubana 
na intensificação de ações do 
governo norte-americano na 
América Latina, entre elas a 
“Aliança para o Progresso”, 
que previa também promover 
reformas sociais no continente 
para enfraquecer a influência 
dos movimentos de esquerda.

TEXTO DE APOIO 

Para o professor 

O exemplo cubano
O triunfo da Revolução 

Cubana de 1959 causou co-
moção profunda em todo o 
ambiente latino-americano. 
A preocupação principal de 

Washington na região pas-
sou a ser contrariar a cres-
cente efervescência social – 
enquadrada em uma gama 
heterogênea de correntes 
reformistas ou revolucio-
nárias – e as tendências de 
alguns de seus governantes 
em direção ao nacionalismo 
econômico, fenômenos que 
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esquerda que participou 
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com ajuda da CIA.

Durante a ditadura 
civil-militar chilena, 
morreram cerca de 40 mil 
pessoas e outras 200 mil 
aproximadamente foram 
para o exílio. O general 
Augusto Pinochet, após 
um golpe de estado, 
destituiu o presidente 
eleito Salvador Allende e 
instaurou uma ditadura 
alinhada aos interesses 
dos Estados Unidos. 

O Uruguai, assim como 
outros regimes ditatoriais 
da América do Sul, fez 
parte da Operação Condor, 
uma aliança dos regimes 
ditatoriais com os EUA 
para perseguir as pessoas 
que eram identificadas 
como comunistas, 
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Em 1976, refugiados 
políticos uruguaios foram 
capturados e torturados 
com o apoio das Forças 
Armadas dos EUA.
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1973-1990
Durante a ditadura 
civil-militar chilena, 
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aproximadamente foram 
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um golpe de estado, 
destituiu o presidente 
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1954-1989
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1964-1985

Peru: 
1968-1980

Argentina: 
1966-1983

A CIA colocou em prática 
uma extensiva campanha de 
propaganda contra João Goulart, 
o presidente brasileiro, que 
acabou destituído e substituído 
por uma ditadura civil-militar. 
Ele havia iniciado uma série de 
reformas que limitava os lucros 
de empresas transnacionais, 
incluindo as estadunidenses.

Em 1954, um golpe de estado 
colocou no poder o general Alfredo 
Stroessner, que implantou uma 
ditadura. Em eleições caracterizadas 
por fraudes, Stroessner foi eleito 
presidente do Paraguai por sete 
mandatos consecutivos. A ditadura 
paraguaia estabeleceu que para ter 
acesso às universidades ou aos cargos 
públicos era necessário filiar-se ao 
Partido Colorado. Também montou 
uma ampla rede de delação no país 
que provocou a morte e a prisão de 
milhares de opositores do regime.

Durante a ditadura civil-militar 
no Peru, mais de 70 mil pessoas 
morreram nos confrontos entre 
exército e guerrilheiros. Assim como 
nos demais países da América Latina, 
a ditadura peruana contou com apoio 
do governo dos Estados Unidos

A tomada do poder pela ditadura 
civil-militar que ocorreu na Argentina 
teve apoio do governo estadunidense. 
Durante esse período foram dois 
regimes ditatoriais, um de 1966 a 
1973 e outro de 1976 a 1983. Durante 
esses regimes, cerca de 30 mil pessoas 
desapareceram no país.

Argentina: 
1966-1983
A tomada do poder pela ditadura 
civil-militar que ocorreu na Argentina 
teve apoio do governo estadunidense. 
Durante esse período foram dois 
regimes ditatoriais, um de 1966 a 
1973 e outro de 1976 a 1983. Durante 
esses regimes, cerca de 30 mil pessoas 
desapareceram no país.

AMÉRICA Latina em transe. Memórias 
da ditadura. Disponível em: <http://

memoriasdaditadura.org.br/america-latina-em-
transe/index.html>. Acesso em: 18 nov. 2018.
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Ditaduras latino-americanas

Desde o século XIX, por meio 
da Doutrina Monroe, os EUA 
reivindicam o direito de intervir 
nos assuntos latino-americanos 
para promover os interesses 
estadunidenses. Em 1946, por 
exemplo, o governo dos EUA criou 
a School of the Americas, uma 
escola militar para treinamento 
de militares latino-americanos. 
Neste infográfico, você verá que as 
ditaduras civis-militares coincidiram 
com o governo de alguns presidentes 
estadunidenses, que influenciaram, 
auxiliaram e interferiram em 
diferentes países na segunda 
metade do século XX. O argumento 
utilizado pelos estadunidenses, 
frequentemente, era combater as 
ideias comunistas.
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John F. 
Kennedy
(1961-1963)

Lyndon B. 
Johnson
(1963-1969)

Richard 
Nixon
(1969-1974)

Gerald 
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Jimmy 
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(1977-1981)
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Partido Democrata

182

D2-2056-HIST-F2_V9-U04-C08-178-202-LA-G20.indd   182 11/21/18   12:56 PM

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• O recurso da linha do tem-
po é uma boa ferramenta de 
apoio para trabalhar a noção 
de tempo histórico durante 
todo o Ensino Fundamental. 
No 9o ano, além de diferen-
ciar períodos históricos, espe-
ra-se que o aluno reconheça 
sincronias e diacronias, iden-
tifique rupturas, observe con-
tinuidades e outras realidades 
temporais.
• Para explorar a linha do 
tempo das ditaduras latino-a-
mericanas, divida a turma em 
grupos e disponibilize mate-
riais de pesquisa que contex-
tualizem de forma breve os 
acontecimentos marcados. 
Solicite a cada grupo que sin-
tetize as informações referen-
tes a um dos acontecimentos 
localizados na linha do tempo 
e registre-as no caderno.
• Em seguida, relacione as in-
formações de todos os grupos 
na lousa de modo que os alu-
nos possam reconhecer as se-
melhanças e diferenças entre 
os acontecimentos e a relação 
entre o surgimento desses re-
gimes e os contextos mundial 
e brasileiro. 

os círculos dirigentes nor-
te-americanos atribuíam li-
nearmente à penetração so-
viética e identifi cavam com 
a “infi ltração comunista”. O 
tema das “ameaças extra-
continentais” dominou, em 
agosto de 1960, a Conferên-
cia da OEA na Costa Rica.

RAPOPORT, Mario; LAUFER, Rubén. 
Os Estados Unidos diante do Brasil e 
da Argentina: os golpes militares da 
década de 1960. Revista Brasileira 
de Política Internacional. Brasília, 

v. 43, n. 1, p. 69-98, jan./jun. 2000. 
Disponível em: <http://www.scielo.

br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0034-73292000000100004>. 

Acesso em: 14 nov. 2018.
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 Características gerais das ditaduras latino-americanas
As ditaduras latino-americanas foram marcadas pelo intenso uso da violência e da repressão 

contra todos os grupos considerados uma ameaça aos interesses dos Estados Unidos e das elites 
nacionais. Com isso, não foram apenas indivíduos ou grupos sociais que defendiam ideias comu-
nistas que foram reprimidos. Artistas, estudantes, sindicalistas, jornalistas, intelectuais e mesmo 
políticos moderados ou que defendiam propostas mais democráticas sofreram com a repressão. 

O uso de técnicas de tortura e assassinatos foi comum nos regimes ditatoriais e muitas 
pessoas foram obrigadas a abandonar seus países para escapar da ameaça da repressão.

Em alguns casos, como na Argentina e no Chile, a violência promovida pelas ditaduras foi 
tão intensa que milhares de pessoas foram mortas ou desapareceram. Só no Chile, foram cerca 
de 40 mil as vítimas de torturas e prisões políticas, além de outros 3 mil mortos ou desaparecidos 
pelo regime.

Outra manifestação da repressão foi o uso da censura. Jornais, revistas, livros, peças de teatro, 
filmes, programas televisivos e radiofônicos, entre muitos outros exemplos, eram frequentemente 
censurados e impedidos de divulgar livremente informações ou críticas ao regime. Canções e 
outras obras de arte que denunciavam as violências das ditaduras foram proibidas e seus autores 
sofriam com a ameaça de perseguição, prisão e morte.

Do ponto de vista eco-
nômico, os regimes autoritários 
aproveitaram seus amplos poderes 
para promover reformas econô-
micas. Para isso, promoveram a 
abertura das economias nacionais 
ao capital internacional e recorre-
ram a investimentos e empréstimos 
internacionais. Esse tipo de reforma 
ajudou a dinamizar as economias, 
mas promoveu o intenso endivida-
mento dos países e enfraqueceu 
a autonomia dos governos para 
comandar os processos econômicos.
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  A cantora argentina Mercedes Sosa 
em apresentação em Paris, na França, 
em 1975. Mercedes Sosa exilou-se na 
França durante a ditadura civil-militar 
argentina, pois suas músicas faziam 
críticas ao governo.
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 O apoio dos EUA 
Para organizar esse tipo de ação, os Estados Unidos criaram, em 1948, a Organização dos 

Estados Americanos (OEA), uma instituição formada por representantes dos países americanos 
que tinha como objetivo promover o desenvolvimento econômico e social do continente. Além 
disso, a OEA servia aos países associados como um instrumento de combate à ameaça comunista 
e a qualquer tipo de subversão da ordem capitalista.

Os Estados Unidos passaram assim a favorecer ditaduras que já existiam na América, como 
era o caso da ditadura cubana de Fulgêncio Batista, e também a apoiar golpes militares com a 
intenção de depor presidentes considerados ameaças aos interesses capitalistas. A exemplo disso, 
em 1954, os Estados Unidos forneceram armas e recursos para um golpe militar derrubar o pre-
sidente da Guatemala, Jacobo Arbenz. No mesmo ano, sustentaram apoio ao golpe do general 
Alfredo Stroessner no Paraguai. 

Stroessner derrubou o presidente paraguaio Federico Cháves, que defendia uma política 
externa independente dos interesses dos Estados Unidos e das instituições econômicas internacio-
nais. Com o golpe, formou-se uma ditadura de longa duração alinhada diretamente aos interesses 
dos Estados Unidos.

O apoio estadunidense a golpes 
militares se intensificou a partir de 1961. 
Nesse ano, o governo de Cuba adotou 
um regime socialista e reforçou o temor 
da disseminação da influência soviética 
na América. Por essa razão, os Estados 
Unidos decidiram criar a Aliança para 
o Progresso com o objetivo de treinar 
militares na América para reprimir 
movimentos revolucionários capazes de 
ameaçar os interesses americanos. Anos 
depois, em 1976, boa parte da América 
do Sul estava tomada por regimes 
ditatoriais.

  O presidente dos Estados Unidos, John 
F. Kennedy, discursa para diplomatas 
latino-americanos e promete intensificar 
o apoio de seu governo aos diferentes 
países representados pelos diplomatas. 
O discurso foi proferido no aniversário 
de um ano de implementação da 
Aliança para o Progresso. Washington, 
Estados Unidos, 1962.

JOHN ROUS/AP PHOTO/GLOW IMAGES
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 5 e 7
• Específicas de História: 1, 2 e 3

HABILIDADE
• EF09HI19
• EF09HI29
• EF09HI30

 PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Ao abordar a atuação da 
OEA, é importante esclarecer 
que na sua criação estavam 
previstos a defesa e o incen-
tivo ao fortalecimento da de-
mocracia. Contudo, a organi-
zação era utilizada pelos Es-
tados Unidos, principalmen-
te como mecanismo de ma-
nutenção do controle sobre 
o continente americano, evi-
tando que a região fosse to-
mada pela influência soviética. 
Isso implicava em pouca força 
prática da OEA na integração 
e no desenvolvimento efetivo 
da América Latina e também 
resultava contraditoriamente 
no apoio a governos ditato-
riais de direita.
• A seção Texto de apoio 
reproduz um trecho do últi-
mo discurso do presidente Sal-
vador Allende ao povo chile-
no, elaborado enquanto o Pa-
lacio de la Moneda sofria um 
ataque das Forças Armadas. 
Oriente os alunos a entender 
o que é a “lição” de que tra-
ta Allende. Eles poderão anali-
sar como esse documento his-
tórico aborda a interpretação 
de Allende sobre o golpe que 
atingia o Chile e, em espe-
cial, a participação do capital 
estrangeiro nos interesses de 
seus protagonistas. 

TEXTO DE APOIO

Para o aluno 

Último discurso de Allende
[...]
Colocado numa encru-

zilhada histórica, pagarei 
com minha vida a lealda-
de ao povo. E lhes digo que 

tenho a certeza de que a 
semente que entregamos 
à consciência digna de mi-
lhares e milhares de chile-
nos não poderá ser ceifada 
defi nitivamente. [Eles] têm 
a força, poderão nos avas-
salar, mas não se detém os 
processos sociais nem com 
o crime nem com a força. 

[...]
Trabalhadores de minha 

Pátria: quero agradecer-lhes 
a lealdade que sempre ti-
veram, a confi ança que de-
positaram em um homem 
que foi apenas intérprete de 
grandes anseios de justiça, 
que empenhou sua palavra 
em que respeitaria a Cons-
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sofriam com a ameaça de perseguição, prisão e morte.
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nômico, os regimes autoritários 
aproveitaram seus amplos poderes 
para promover reformas econô-
micas. Para isso, promoveram a 
abertura das economias nacionais 
ao capital internacional e recorre-
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internacionais. Esse tipo de reforma 
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mas promoveu o intenso endivida-
mento dos países e enfraqueceu 
a autonomia dos governos para 
comandar os processos econômicos.
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nais. Com o golpe, formou-se uma ditadura de longa duração alinhada diretamente aos interesses 
dos Estados Unidos.
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militares se intensificou a partir de 1961. 
Nesse ano, o governo de Cuba adotou 
um regime socialista e reforçou o temor 
da disseminação da influência soviética 
na América. Por essa razão, os Estados 
Unidos decidiram criar a Aliança para 
o Progresso com o objetivo de treinar 
militares na América para reprimir 
movimentos revolucionários capazes de 
ameaçar os interesses americanos. Anos 
depois, em 1976, boa parte da América 
do Sul estava tomada por regimes 
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  O presidente dos Estados Unidos, John 
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o apoio de seu governo aos diferentes 
países representados pelos diplomatas. 
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JOHN ROUS/AP PHOTO/GLOW IMAGES
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Oriente a leitura do texto e 
peça aos alunos que selecio-
nem e anotem no caderno in-
formações sobre as formas de 
atuação dos governos ditato-
riais contra os grupos que re-
presentavam alguma ameaça. 
• Solicite à turma que apre-
sente e comente as informa-
ções localizadas. Espera-se 
que os alunos identifiquem 
os diversos meios de repres-
são: prisões, torturas, assas-
sinatos, perseguições, censu-
ra aos meios de comunicação. 
Ressalte que esses métodos se 
tornaram cotidianos em países 
como Chile, Uruguai, Argenti-
na, Bolívia e Brasil.
• Ao abordar as práticas de 
perseguição, procure estimu-
lar a reflexão sobre o uso da 
violência por parte do Estado e 
seus impactos para a socieda-
de. Para ilustrar, você pode ci-
tar o desaparecimento de cen-
tenas de crianças argentinas, 
filhas de militantes políticos, 
durante a ditadura civil mili-
tar e a atuação da associação  
Abuelas de Plaza de Mayo.
• Apoie a abordagem na ma-
téria “Avós da Praça de Maio 
recuperam o neto 128: ‘É a 
restituição de 42 anos de amor 
não vivido’”, disponível em: 
<https://livro.pro/2w7kBJ0> 
(acesso em: 14 nov. 2018). 
• Destaque trechos da repor-
tagem para estimular o deba-
te sobre a importância de re-
conhecer esses crimes contra a 
humanidade e de conhecer as 
histórias dos perseguidos po-
líticos, pois suas trajetórias e 
memórias ajudam na recons-
tituição histórica do período.

tituição e a lei, e assim o fez. 
Neste momento defi ni-

tivo, o último em que eu 
poderei dirigir-me a vocês, 
quero que aproveitem a li-
ção: o capital estrangeiro, o 
imperialismo, unidos à rea-
ção, criaram o clima para 
que as Forças Armadas 

rompessem sua tradição, 
que lhes ensinara o gene-
ral Schneider e reafi rmara 
o comandante Araya, víti-
mas do mesmo setor social 
que hoje estará esperando, 
com as mãos livres, recon-
quistar o poder para seguir 
defendendo seus lucros e 

seus privilégios. 
[...]

QUADRAT, Samantha Viz. Último 
discurso de Salvador Allende. 

Disponível em: <http://anphlac.fflch.
usp.br/ultimo-discurso-allende>. 

Acesso em: 14 nov. 2018.
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A Operação Condor foi algo único. Um pacto de seis ditaduras 
latino-americanas para trocar informações e principalmente cooperar 
em sequestros e assassinatos de dissidentes políticos que lutavam para derrotá-las. É uma 
das histórias trágicas mais conhecidas da América, com centenas de vítimas. E, no entanto, 
mais de 30 anos depois de sua ata de fundação, assinada em 28 de dezembro de 1975, em 
Santiago, e encontrada no “Arquivo do Terror”, do Paraguai, nenhuma sentença judicial havia 
reconhecido sua existência como uma associação ilícita organizada para matar.

A Argentina, um país em que o processo dos julgamentos de crimes contra a huma-
nidade está muito avançado e não cessa, tornou-se o primeiro a condenar formalmente os 
chefes da Operação Condor em um longuíssimo julgamento com 105 vítimas e 18 réus que 
teve início em 1999 com cinco casos e veio crescendo gradualmente. Um tribunal federal 
condenou por “associação ilícita no âmbito da Operação Condor” os principais acusados a 
penas entre 12 e 25 anos.

[...]
“A coisa importante desse julgamento é que 

pela primeira vez na América Latina um tribunal 
reconhece a existência da Operação Condor como 
associação ilícita, é um julgamento-chave porque, 
se estivessem vivos, Pinochet e Stroessner estariam 
nessa causa”, explica Gastón Chillier, diretor-exe-
cutivo do Centro de Estudos Legais e Sociais (CELS), 
organização de direitos humanos muito respeitada 
na Argentina que promoveu este e muitos outros 
julgamentos contra os chefes da ditadura militar.

JUAN MABROMATA/AFP

  O ex-ditador Jorge Rafael Videla (à esquerda) e membros 
das forças armadas que atuaram em seu governo 
assistem ao julgamento sobre crimes cometidos durante 
o período em que governaram a Argentina. O ex-ditador 
foi condenado à prisão perpétua e morreu na prisão aos 
87 anos. Buenos Aires, Argentina, 2011.

Dissidente: que 
diverge ou discorda.

 1. De acordo com o texto, o que motivou os governos de seis países latino-americanos 
a fundar a Operação Condor?

 2. Como ocorreu a responsabilização dos envolvidos na Operação Condor após o fim 
das ditaduras latino-americanas?

 3. Em sua opinião, qual a importância de se conhecer a história da Operação Condor? 

 4. Pesquise informações sobre as ações tomadas pelos governos e pela sociedade bra-
sileira para lidar com as responsabilidades dos envolvidos na Operação Condor. Em 
seguida, converse com seus colegas sobre essas ações.

1. A Operação Condor foi criada para que seis ditaduras latino-americanas trocassem informações entre si 
e cooperassem na prática de sequestros e assassinatos de dissidentes políticos.

2. O texto afirma que apenas na Argentina os responsáveis pela 
Operação Condor foram julgados e condenados.

3. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno reflita que conhecer 

A Comissão Nacional da Verdade incluiu evidências sólidas da atuação de agentes brasileiros na Operação Condor. 
Porém, tal qual outros crimes cometidos por agentes do governo durante o período autoritário, esses agentes não 
foram punidos ou responsabilizados judicialmente.

a história de seu país é parte dos direitos de cidadão e que conhecer o passado ajuda a entender diversos 

aspectos do presente.

CUÉ, Carlos E. Argentina, o primeiro país a condenar os chefes da Operação Condor. El País, Buenos Aires, 
28 maio 2016. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/05/27/internacional/1464377638_258435.

html>. Acesso em: 12 nov. 2018.
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As ditaduras latino-americanas não agiram sozinhas no 
combate aos grupos considerados subversivos ao capitalismo. 
Em diversas ocasiões, os regimes autoritários negociaram entre 
si para perseguir opositores que se refugiavam em outros países 
latino-americanos. Um dos principais exemplos dessa iniciativa foi a chamada Operação 
Condor, um acordo estabelecido entre os governos do Brasil, da Argentina, do Chile, do 
Uruguai, do Paraguai e da Bolívia para perseguir grupos que ameaçassem os interesses 
desses governos e garantir maior controle da repressão política na América do Sul. 

Leia a reportagem da página seguinte, que trata sobre a condenação, no presente, 
de militares e políticos envolvidos na criação desse acordo internacional, responsável pela 
violação de direitos humanos na América Latina. Depois, faça o que se pede.

Veja no Material Digital 
Audiovisual o vídeo 
Operação Condor.

diálogos

 Crise econômica e fim dos regimes
Na década de 1970, quando o capitalismo entrou em crise, as economias latino-americanas 

pararam de crescer e começaram a sofrer com problemas frequentes de inflação, desemprego e 

recessão. Isso intensificou a pobreza, a desigualdade social e a concentração de renda. Na década 

de 1980, a maior parte dos países latino-americanos atravessavam um período de grave crise 

econômica por conta disso.
DOMINIC DIBBS/ALAMY/FOTOARENA

  Homens sentados em trilhos de trem que 
atravessa uma favela na Guatemala, 1981.

Foi nesse contexto que os regimes autoritários perderam apoio popular e começaram a sofrer 
constantes contestações. Diferentes setores da sociedade passaram a organizar amplos protestos, 
iniciativa que contribuiu para acelerar o processo de redemocratização da América Latina, colocando 
fim aos regimes autoritários desse período.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 6 e 7
• Específicas de História: 1, 3 e 7

HABILIDADES
• EF09HI19
• EF09HI29
• EF09HI30

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Organize a leitura do texto 
em voz alta comentando cada 
parágrafo. É importante que 
os alunos compreendam que 
um relativo crescimento eco-
nômico também foi observa-
do no período e estimulou a 
popularidade de muitos go-
vernos autoritários na Améri-
ca Latina. 
• Explique como as principais 
estratégias para fortalecer as 
economias vinculadas ao ca-
pital internacional permitiram 
um período de pujança sem 
garantir a melhoria das con-
dições de vida dos mais po-
bres. Os alunos também de-
vem relacionar o período de 
crise econômica verificado em 
quase toda a América Latina 
com a queda da popularidade 
dos governos autoritários e o 
aumento de movimentos que 
pediam a volta da democracia. 

SUGESTÃO DE LEITURA 

Para o professor
• PADRÓS, Enrique. Clamor: 
a solidariedade contra o ter-
rorismo de estado e a opera-
ção condor. Projeto História: 
Revista do Programa de Estu-
dos Pós-Graduados de His-
tória, [S.l.], v. 50, set. 2015.  
Disponível em: <https://livro.
pro/2PwAjtu>. Acesso em: 8 
out. 2018.

O artigo analisa a trajetória 
do Grupo Clamor, organiza-
ção de direitos humanos que 
atuou no Brasil no final dos 
anos 1970 e centrou seu foco 
no auxílio aos perseguidos po-
líticos pela violência das dita-
duras do Cone Sul.

MAIS ATIVIDADES

Pesquisar sobre o 
crescimento econômico nas 
ditaduras
• Sugira aos alunos que se 
dividam em grupos e pesqui-
sem o crescimento econômico 
em países latino-americanos 

como o Chile, a Argentina, o 
Brasil e o Paraguai no período 
em que vigoraram as ditadu-
ras em cada local.
• Índices como o PIB, o aumen-
to de importações e exportações 
e a inflação podem ser levanta-
dos. Oriente os alunos para que 
verifiquem, se possível, informa-

ções sobre o crescimento do po-
der de compra e sobre a concen-
tração de renda nos países. 
• Em sala de aula, os resulta-
dos podem ser apresentados e 
discutidos, possibilitando uma 
comparação entre a situação 
econômica dos países e o re-
flexo social.
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A Operação Condor foi algo único. Um pacto de seis ditaduras 
latino-americanas para trocar informações e principalmente cooperar 
em sequestros e assassinatos de dissidentes políticos que lutavam para derrotá-las. É uma 
das histórias trágicas mais conhecidas da América, com centenas de vítimas. E, no entanto, 
mais de 30 anos depois de sua ata de fundação, assinada em 28 de dezembro de 1975, em 
Santiago, e encontrada no “Arquivo do Terror”, do Paraguai, nenhuma sentença judicial havia 
reconhecido sua existência como uma associação ilícita organizada para matar.

A Argentina, um país em que o processo dos julgamentos de crimes contra a huma-
nidade está muito avançado e não cessa, tornou-se o primeiro a condenar formalmente os 
chefes da Operação Condor em um longuíssimo julgamento com 105 vítimas e 18 réus que 
teve início em 1999 com cinco casos e veio crescendo gradualmente. Um tribunal federal 
condenou por “associação ilícita no âmbito da Operação Condor” os principais acusados a 
penas entre 12 e 25 anos.

[...]
“A coisa importante desse julgamento é que 

pela primeira vez na América Latina um tribunal 
reconhece a existência da Operação Condor como 
associação ilícita, é um julgamento-chave porque, 
se estivessem vivos, Pinochet e Stroessner estariam 
nessa causa”, explica Gastón Chillier, diretor-exe-
cutivo do Centro de Estudos Legais e Sociais (CELS), 
organização de direitos humanos muito respeitada 
na Argentina que promoveu este e muitos outros 
julgamentos contra os chefes da ditadura militar.

JUAN MABROMATA/AFP

  O ex-ditador Jorge Rafael Videla (à esquerda) e membros 
das forças armadas que atuaram em seu governo 
assistem ao julgamento sobre crimes cometidos durante 
o período em que governaram a Argentina. O ex-ditador 
foi condenado à prisão perpétua e morreu na prisão aos 
87 anos. Buenos Aires, Argentina, 2011.

Dissidente: que 
diverge ou discorda.

 1. De acordo com o texto, o que motivou os governos de seis países latino-americanos 
a fundar a Operação Condor?

 2. Como ocorreu a responsabilização dos envolvidos na Operação Condor após o fim 
das ditaduras latino-americanas?

 3. Em sua opinião, qual a importância de se conhecer a história da Operação Condor? 

 4. Pesquise informações sobre as ações tomadas pelos governos e pela sociedade bra-
sileira para lidar com as responsabilidades dos envolvidos na Operação Condor. Em 
seguida, converse com seus colegas sobre essas ações.

1. A Operação Condor foi criada para que seis ditaduras latino-americanas trocassem informações entre si 
e cooperassem na prática de sequestros e assassinatos de dissidentes políticos.

2. O texto afirma que apenas na Argentina os responsáveis pela 
Operação Condor foram julgados e condenados.

3. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno reflita que conhecer 

A Comissão Nacional da Verdade incluiu evidências sólidas da atuação de agentes brasileiros na Operação Condor. 
Porém, tal qual outros crimes cometidos por agentes do governo durante o período autoritário, esses agentes não 
foram punidos ou responsabilizados judicialmente.

a história de seu país é parte dos direitos de cidadão e que conhecer o passado ajuda a entender diversos 

aspectos do presente.

CUÉ, Carlos E. Argentina, o primeiro país a condenar os chefes da Operação Condor. El País, Buenos Aires, 
28 maio 2016. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/05/27/internacional/1464377638_258435.

html>. Acesso em: 12 nov. 2018.
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As ditaduras latino-americanas não agiram sozinhas no 
combate aos grupos considerados subversivos ao capitalismo. 
Em diversas ocasiões, os regimes autoritários negociaram entre 
si para perseguir opositores que se refugiavam em outros países 
latino-americanos. Um dos principais exemplos dessa iniciativa foi a chamada Operação 
Condor, um acordo estabelecido entre os governos do Brasil, da Argentina, do Chile, do 
Uruguai, do Paraguai e da Bolívia para perseguir grupos que ameaçassem os interesses 
desses governos e garantir maior controle da repressão política na América do Sul. 

Leia a reportagem da página seguinte, que trata sobre a condenação, no presente, 
de militares e políticos envolvidos na criação desse acordo internacional, responsável pela 
violação de direitos humanos na América Latina. Depois, faça o que se pede.

Veja no Material Digital 
Audiovisual o vídeo 
Operação Condor.

diálogos

 Crise econômica e fim dos regimes
Na década de 1970, quando o capitalismo entrou em crise, as economias latino-americanas 

pararam de crescer e começaram a sofrer com problemas frequentes de inflação, desemprego e 

recessão. Isso intensificou a pobreza, a desigualdade social e a concentração de renda. Na década 

de 1980, a maior parte dos países latino-americanos atravessavam um período de grave crise 

econômica por conta disso.
DOMINIC DIBBS/ALAMY/FOTOARENA

  Homens sentados em trilhos de trem que 
atravessa uma favela na Guatemala, 1981.

Foi nesse contexto que os regimes autoritários perderam apoio popular e começaram a sofrer 
constantes contestações. Diferentes setores da sociedade passaram a organizar amplos protestos, 
iniciativa que contribuiu para acelerar o processo de redemocratização da América Latina, colocando 
fim aos regimes autoritários desse período.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Diálogos
• O objetivo da atividade pro-
posta na seção é fazer que os 
alunos reflitam sobre os atos 
de violação dos direitos huma-
nos cometidos pelos agentes 
da Operação Condor, bem co-
mo sobre as medidas tomadas 
para investigar e responsabili-
zar os envolvidos. 
• Você pode começar expli-
cando as razões para a criação 
desse acordo de cooperação 
mútua entre Brasil, Argentina, 
Chile, Uruguai, Paraguai e Bo-
lívia, que tinham o objetivo de 
reprimir em conjunto os movi-
mentos de resistência ao auto-
ritarismo.  
• Informe que essa foi uma 
iniciativa do governo chileno e 
que a operação tinha o apoio 
da agência de inteligência dos 
Estados Unidos. Entre as ações 
dessa operação, destaque a 
troca de informações, a repa-
triação de exilados e a troca de 
técnicas de treinamento. 
• Questione os alunos sobre 
o significado do nome da ope-
ração e explore o uso do ter-
mo condor, que faz referên-
cia a ave andina de grande 
porte que se alimenta de ani-
mais mortos. 

NO AUDIOVISUAL

Operação Condor
• Aproveite a reflexão sobre 
as ditaduras civis-militares 
para consultar o vídeo sobre a 
Operação Condor.
• O vídeo oferece várias in-
formações sobre o acordo es-
tabelecido entre as ditaduras 
da América do Sul, que incluía 

troca de informações e per-
seguição aos opositores dos 
regimes autoritários de seus 
países.
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   Passeata dos Cem Mil. Rio de Janeiro (1968). O ano 
de 1968 foi marcado por uma grande efervescência 
política e cultural em todo o mundo, o que inspirou 
a oposição no Brasil. Na França, coração do 
movimento, milhares de estudantes ocuparam as 
ruas com pautas que iam desde questionamentos 
à moralidade social, o fim da Guerra no Vietnã e a 
derrubada do capitalismo.

 Primeiros tempos (1964-1968)
Entre as primeiras medidas da ditadura esteve a organização de uma rede de informações 

voltadas à garantia do controle, da repressão e da censura aos oposicionistas e à proibição desses 
de participar da vida política. 

Em 1965, os partidos políticos foram encerrados e instaurado o bipar-
tidarismo. Assim, os políticos que apoiavam a ditadura – grande parte 
deles oriundos da antiga União Democrática Nacional (UDN) – uniram-se 
em torno da Aliança Nacional Renovadora (Arena); e os da oposição, em 
torno do Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Ao adotar o bipartida-
rismo, visava-se dar um verniz democrático ao regime, uma vez que esse 
parecia acolher posições políticas divergentes no Legislativo.

 A oposição se fortalece
Diversos setores da população reagiram diante das medidas autoritárias. Entre os estudantes, 

por exemplo, era forte o descontentamento com o governo. Outro setor sensível à insatisfação 
popular eram os sindicatos, de onde começaram a surgir líderes contrários ao autoritarismo e à 
política de arrocho salarial do governo.

Esse sentimento oposicionista também 
se manifestava na produção cultural: diversos 
filmes e peças de teatro faziam constantes 
críticas ao regime. Na música popular, as mani-
festações contrárias ao governo eram ainda 
mais fortes. Mesmo sujeitos à censura e ao con-
trole, muitos artistas produziram canções que 
criticavam abertamente as ações do regime. 

Esse movimento de protesto se fortaleceu 
até 1968, quando ocorreram grandes greves e 
manifestações populares. Para conter esses movi-
mentos, foi decretado, em 13 de dezembro, o Ato 
Institucional número 5, conhecido como AI-5, um 
conjunto de medidas que inauguraram o período 
mais autoritário e repressivo da ditadura.

Bipartidarismo: 
sistema político 
caracterizado pela 
existência de apenas 
dois partidos, um deles 
governista, o outro, 
oposicionista.
Arrocho salarial: 
mecanismo pelo qual o 
governo proíbe o aumento 
dos salários a pretexto 
de não contribuir para 
aumentar o custo de vida.

ACERVO ICONOGRAPHIA
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  A ditadura civil-militar no 
Brasil (1964-1985)
Com a deposição do presidente João Goulart e a ascensão dos militares ao 

poder, o país viveu uma época em que as liberdades e os direitos políticos foram 
suspensos e o país entrou em uma ditadura que vigorou de 1964 até 1985.

Durante os 21 anos em que durou esse regime, os cidadãos brasileiros foram 
impedidos de escolher seus representantes para os principais cargos do Poder 
Executivo. As eleições para presidente da República, governadores dos estados, 
prefeitos das capitais e de municípios considerados áreas de segurança nacional 
passaram a ser feitas de forma indireta e os escolhidos eram, em geral, civis que 
apoiavam o regime. Nesse período, o Brasil teve cinco presidentes, todos eles 
generais indicados pelo Exército e eleitos também indiretamente, sem disputar o 
cargo com qualquer outro adversário.

Muitas pessoas que faziam oposição ao regime, acabaram presas e torturadas, 
várias delas foram mortas e outras tiveram de se exilar para sobreviver. A imprensa 
e as manifestações culturais, como 
o teatro, o cinema, a música e a 
literatura, também foram cerceadas, 
sendo muitas vezes submetidas à 
censura prévia. 

Exilar: deixar o país natal para viver 
em outro em razão de perseguição 
política ou ameaça real contra a própria 
vida e/ou da própria família.
Censura prévia: exame de textos 
e obras de caráter artístico ou 
informativo, feito por funcionários do 
governo militar antes de autorizar sua 
publicação ou divulgação. As obras 
consideradas contrárias à política ou à 
ideologia do governo eram proibidas.

ACERVO ICONOGRAPHIA

  Charge de Aloísio, de 1979, 
publicada no jornal Movimento. 
Na charge, o autor critica de 
forma sutil a manipulação 
realizada para justificar e 
provocar adesão popular ao 
golpe militar.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Específica de Ciências Huma-
nas: 7
• Específicas de História: 2, 3, 
6 e 7

HABILIDADES
• EF09HI19
• EF09HI20

 PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Retorne à linha do tem-
po nas páginas 182 e 183 pa-
ra tratar das características ge-
rais da ditadura civil-militar no 
Brasil. Pergunte aos alunos o 
que eles sabem sobre esse pe-
ríodo de nossa história. Apro-
veite as respostas dos alunos e 
os marcos temporais para des-
tacar que esse não foi um pe-
ríodo estável. Pelo contrário, 
ele foi marcado por mudanças 
e, assim, pode ser dividido em 
pelo menos três fases, de acor-
do com seus aspectos políticos, 
sociais, econômicos e culturais. 
Você pode destacar os seguin-
tes períodos para complemen-
tar a linha do tempo: 1964-
1968 – Primeiros tempos; 
1969-1978 – Endurecimento 
do regime; 1978-1985 – Crise 
do regime. 
• Nesse momento, é reco-
mendável relembrar o golpe 
de 1964, ressaltando como as 
anunciadas reformas de base 
prometidas por João Goulart 
sofreram resistência de parcela 
da sociedade e dos militares. 
• Aproveite o recurso da ima-
gem para mencionar as estra-
tégias de combate aos oposito-
res do governo e ajude os alu-
nos na compreensão do que é 
censura prévia e como ela afe-
ta a liberdade de expressão. 

 TEXTO DE APOIO 

Para o aluno

A Constituição de 1967
[...] a Carta de 1967 não 

foi fruto do trabalho de 
uma Assembleia Consti-
tuinte. Em 6 de dezembro 

de 1966, o governo publicou 
um projeto de Constituição, 
elaborado pelo ministro da 
Justiça, Carlos Medeiros Sil-
va, e pelo jurista Francisco 
Campos [...]. A oposição e a 
Arena (partido do governo) 
protestaram e o governo 
decidiu então convocar o 

Congresso [...] para discutir 
e votar a nova Constituição.

No dia 24 de janeiro, os 
congressistas aprovaram, 
sem grandes alterações, o 
projeto do governo [...]. O 
texto era fortemente in-
fl uenciado pela Guerra 
Fria: segurança nacional, 
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   Passeata dos Cem Mil. Rio de Janeiro (1968). O ano 
de 1968 foi marcado por uma grande efervescência 
política e cultural em todo o mundo, o que inspirou 
a oposição no Brasil. Na França, coração do 
movimento, milhares de estudantes ocuparam as 
ruas com pautas que iam desde questionamentos 
à moralidade social, o fim da Guerra no Vietnã e a 
derrubada do capitalismo.

 Primeiros tempos (1964-1968)
Entre as primeiras medidas da ditadura esteve a organização de uma rede de informações 

voltadas à garantia do controle, da repressão e da censura aos oposicionistas e à proibição desses 
de participar da vida política. 

Em 1965, os partidos políticos foram encerrados e instaurado o bipar-
tidarismo. Assim, os políticos que apoiavam a ditadura – grande parte 
deles oriundos da antiga União Democrática Nacional (UDN) – uniram-se 
em torno da Aliança Nacional Renovadora (Arena); e os da oposição, em 
torno do Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Ao adotar o bipartida-
rismo, visava-se dar um verniz democrático ao regime, uma vez que esse 
parecia acolher posições políticas divergentes no Legislativo.

 A oposição se fortalece
Diversos setores da população reagiram diante das medidas autoritárias. Entre os estudantes, 

por exemplo, era forte o descontentamento com o governo. Outro setor sensível à insatisfação 
popular eram os sindicatos, de onde começaram a surgir líderes contrários ao autoritarismo e à 
política de arrocho salarial do governo.

Esse sentimento oposicionista também 
se manifestava na produção cultural: diversos 
filmes e peças de teatro faziam constantes 
críticas ao regime. Na música popular, as mani-
festações contrárias ao governo eram ainda 
mais fortes. Mesmo sujeitos à censura e ao con-
trole, muitos artistas produziram canções que 
criticavam abertamente as ações do regime. 

Esse movimento de protesto se fortaleceu 
até 1968, quando ocorreram grandes greves e 
manifestações populares. Para conter esses movi-
mentos, foi decretado, em 13 de dezembro, o Ato 
Institucional número 5, conhecido como AI-5, um 
conjunto de medidas que inauguraram o período 
mais autoritário e repressivo da ditadura.

Bipartidarismo: 
sistema político 
caracterizado pela 
existência de apenas 
dois partidos, um deles 
governista, o outro, 
oposicionista.
Arrocho salarial: 
mecanismo pelo qual o 
governo proíbe o aumento 
dos salários a pretexto 
de não contribuir para 
aumentar o custo de vida.

ACERVO ICONOGRAPHIA
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  A ditadura civil-militar no 
Brasil (1964-1985)
Com a deposição do presidente João Goulart e a ascensão dos militares ao 

poder, o país viveu uma época em que as liberdades e os direitos políticos foram 
suspensos e o país entrou em uma ditadura que vigorou de 1964 até 1985.

Durante os 21 anos em que durou esse regime, os cidadãos brasileiros foram 
impedidos de escolher seus representantes para os principais cargos do Poder 
Executivo. As eleições para presidente da República, governadores dos estados, 
prefeitos das capitais e de municípios considerados áreas de segurança nacional 
passaram a ser feitas de forma indireta e os escolhidos eram, em geral, civis que 
apoiavam o regime. Nesse período, o Brasil teve cinco presidentes, todos eles 
generais indicados pelo Exército e eleitos também indiretamente, sem disputar o 
cargo com qualquer outro adversário.

Muitas pessoas que faziam oposição ao regime, acabaram presas e torturadas, 
várias delas foram mortas e outras tiveram de se exilar para sobreviver. A imprensa 
e as manifestações culturais, como 
o teatro, o cinema, a música e a 
literatura, também foram cerceadas, 
sendo muitas vezes submetidas à 
censura prévia. 

Exilar: deixar o país natal para viver 
em outro em razão de perseguição 
política ou ameaça real contra a própria 
vida e/ou da própria família.
Censura prévia: exame de textos 
e obras de caráter artístico ou 
informativo, feito por funcionários do 
governo militar antes de autorizar sua 
publicação ou divulgação. As obras 
consideradas contrárias à política ou à 
ideologia do governo eram proibidas.

ACERVO ICONOGRAPHIA

  Charge de Aloísio, de 1979, 
publicada no jornal Movimento. 
Na charge, o autor critica de 
forma sutil a manipulação 
realizada para justificar e 
provocar adesão popular ao 
golpe militar.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Oriente a leitura do texto e 
peça aos alunos que selecio-
nem informações que caracte-
rizam o período. Solicite a par-
ticipação deles para organizar 
na lousa as informações em 
uma coluna. É importante ve-
rificar se os alunos compreen-
deram que as primeiras medi-
das repressivas foram toma-
das logo no início do governo, 
com cassações de mandatos e 
a suspensão de direitos políti-
cos. 
• Explique a diferença entre 
o pluripartidarismo e o bipar-
tidarismo adotados no regime 
militar, destacando como esse 
sistema bipartidário controla-
va a oposição parlamentar. É 
importante esclarecer também 
como funcionavam as eleições 
indiretas.
• Na lousa, em outra coluna, 
organize as formas de reação 
ao governo militar e mencione 
a oposição dos sindicatos con-
tra o aumento dos salários e as 
críticas de diversos setores da 
cultura.
• O Texto de apoio traz as-
pectos da Constituição de 
1967, aprovada por Castello 
Branco, e ajuda a compreen-
der como as ações do gover-
no militar foram legitimadas. 
Considere abordá-lo em uma 
atividade com a turma, cha-
mando a atenção para o fato 
de seu texto ter sido elabora-
do sem a participação dos par-
lamentares.

aumento dos poderes da 
União e do presidente da 
República e redução da au-
tonomia individual eram 
seus pontos centrais. A 
Constituição permitia ao 
Estado suspender direitos 
e garantias constitucionais. 
[...] 

CONSTITUIÇÃO de 1967 suprimiu 
liberdades individuais e legitimou 
o regime militar. O Globo, 27 set. 

2013. Disponível em: <https://
acervo.oglobo.globo.com/

fatos-historicos/constituicao-
de-1967-suprimiu-liberdades-

individuais-legitimou-regime-militar-
10169187#ixzz5TNgkzWen>. Acesso 

em: 12 nov. 2018.

SUGESTÃO DE SITE 

Para o professor
• GOVERNO FEDERAL DO 
BRASIL. Constituição de 1967. 
Disponível em: <https://livro.
pro/2flVZXT>. Acesso em: 14 
nov. 2018.
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Os atos institucionais
O golpe de Estado que derrubou o presidente João Goulart e colocou os militares no 

poder foi um ato que violou a Constituição em vigor. Para legitimar o regime então insta-
lado, o comando militar criou o regulamento que ficou conhecido como ato institucional.

Os atos institucionais (AI) eram decretos que permitiam ao governo modificar leis, 
sem que tal decisão passasse pela aprovação do Congresso, como ocorre em uma demo-
cracia. Por meio desses atos, o governo procurava criar embasamento legal para suas 
decisões autoritárias.

Com base no argu-
mento de que os atos 
institucionais tinham 
por objetivo combater 
a corrupção e a subver-
são, entre 1964 e 1969 
foram decretados 17 
atos institucionais e mais 
104 atos complementa-
res que garantiram ao 
regime amplos poderes 
para interferir no poder 
Legislativo e Judiciário.

p ar a s aber mais

AR
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DO
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E

  Capa do Jornal da 
Tarde, de 14 de 
dezembro de 1968, 
informa que o governo 
do presidente Artur da 
Costa e Silva decretou 
o Ato Institucional no 5 
(AI 5). 
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  Os anos de chumbo (1969-1978)
O decreto do AI-5 tornou ainda mais autoritária a ditadura no Brasil. O AI-5 autorizava o 

presidente da República fechar o Congresso Nacional, legislar sobre qualquer assunto e intervir em 
estados e municípios. Permitia ainda que o presidente suspendesse os direitos políticos de qualquer 
cidadão pelo prazo de dez anos, cassasse mandatos de deputados e senadores e estabelecesse 
censura prévia às manifestações culturais e à imprensa. 

O AI-5 também proibia o habeas corpus aos presos políticos e determinava que as decisões 
do governo, baseadas nesse ato institucional, não podiam ser discutidas na Justiça. Era, assim, 
um instrumento que impedia a manifestação dos que discordavam do governo e aumentava a 
perseguição contra eles.

Muitos oposicionistas tiveram que deixar o país e se exilar no estrangeiro. Entre essas pessoas 
estavam artistas, professores, intelectuais, políticos, estudantes etc. 

Outros, principalmente os mais jovens, passaram a fazer parte de grupos clandestinos que 
combatiam a ditadura pela luta armada. Isso deu origem a diversas organizações guerrilheiras, 
também conhecidas como organizações terroristas.

CAVALCANTE/FOLHAPRESS

Habeas corpus: direito 
que beneficia quem sofre ou 
se acha ameaçado de sofrer 
violência ou coação em sua 
liberdade por parte dos órgãos 
do governo. Assim, caso uma 
pessoa seja presa por abuso de 
poder da polícia, pode pedir sua 
libertação à Justiça por meio de 
um habeas corpus.
Grupos clandestinos: 
grupos ilegais que atuam 
secretamente, fora do controle 
do governo.

  Alzira Grabois, mulher de 
Maurício Grabois (1912-
1973), exibe cartaz que 
pergunta sobre os mortos e 
desaparecidos na guerrilha 
do Araguaia, na qual perdeu 
um dos filhos e o marido, um 
dos fundadores do Partido 
Comunista do Brasil (PCdoB) 
e um dos principais líderes 
comunistas do Brasil. São 
Paulo (SP), 1970.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 5, 6 e 7
• Específicas de História: 3 e 7

HABILIDADE
• EF09HI20

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Peça aos alunos que obser-
vem o intertítulo e as imagens 
da página e pergunte por que 
esse período foi classificado co-
mo Anos de Chumbo. A par-
tir das hipóteses apresenta-
das, explique que esse período 
é considerado o mais violento 
do governo ditatorial no Brasil, 
com destaque para o aumen-
to das medidas repressivas e a 
atuação de diferentes grupos 
de combate à ditadura. 
• Oriente a leitura do texto e 
peça aos alunos que localizem 
informações que justifiquem a 
expressão “anos de chumbo”. 
Explique como o Ato Institu-
cional No 5 (AI-5), decretado 
em 1968, determinava novos 
crimes contra a segurança na-
cional e aumentava os pode-
res pessoais do presidente, for-
talecendo o aparato legal de 
repressão. É importante que 
os alunos compreendam que 
com o acirramento do regime, 
a partir do AI-5, alguns de seus 
críticos entraram na clandesti-
nidade, formando, inclusive, 
grupos armados para comba-
ter o governo.

SUGESTÕES DE FILMES 

Para o professor
• ZUZU Angel. Direção: Sér-
gio Rezende. Globo Filmes, 
2006. (102 min).

O filme narra o périplo da 
estilista Zuzu Angel pela liber-
tação do filho preso durante a 
ditadura civil-militar. Uma vez 

revelada sua morte, ela busca 
localizar seu corpo. 
• BATISMO de sangue. Dire-
ção: Helvécio Ratton. Quimera 
Produções, 2000. (110 min).

Por meio da história do fil-
me, que narra a prisão e tor-
tura de freis dominicanos du-
rante a ditadura brasileira, po-
de-se reconhecer o papel de 
um setor da Igreja que atuou 

na resistência ao regime.
• O QUE É ISSO companheiro? 
Direção: Bruno Barreto. RioFil-
me/Miramax, 1997. (110 min). 

O filme tem como foco o se-
questro, no Rio de Janeiro, do 
embaixador dos Estados Unidos, 
ação do Movimento Revolucio-
nário Oito de Outubro (MR8) e da 
Ação Libertadora Nacional (ALN).
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poder foi um ato que violou a Constituição em vigor. Para legitimar o regime então insta-
lado, o comando militar criou o regulamento que ficou conhecido como ato institucional.

Os atos institucionais (AI) eram decretos que permitiam ao governo modificar leis, 
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cracia. Por meio desses atos, o governo procurava criar embasamento legal para suas 
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atos institucionais e mais 
104 atos complementa-
res que garantiram ao 
regime amplos poderes 
para interferir no poder 
Legislativo e Judiciário.

p ar a s aber mais

AR
QU

IV
O/

AG
ÊN

CI
A 

ES
TA

DO
/A

E

  Capa do Jornal da 
Tarde, de 14 de 
dezembro de 1968, 
informa que o governo 
do presidente Artur da 
Costa e Silva decretou 
o Ato Institucional no 5 
(AI 5). 

191

D2-2056-HIST-F2_V9-U04-C08-178-202-LA-G20.indd   191 11/21/18   12:57 PM

  Os anos de chumbo (1969-1978)
O decreto do AI-5 tornou ainda mais autoritária a ditadura no Brasil. O AI-5 autorizava o 

presidente da República fechar o Congresso Nacional, legislar sobre qualquer assunto e intervir em 
estados e municípios. Permitia ainda que o presidente suspendesse os direitos políticos de qualquer 
cidadão pelo prazo de dez anos, cassasse mandatos de deputados e senadores e estabelecesse 
censura prévia às manifestações culturais e à imprensa. 

O AI-5 também proibia o habeas corpus aos presos políticos e determinava que as decisões 
do governo, baseadas nesse ato institucional, não podiam ser discutidas na Justiça. Era, assim, 
um instrumento que impedia a manifestação dos que discordavam do governo e aumentava a 
perseguição contra eles.

Muitos oposicionistas tiveram que deixar o país e se exilar no estrangeiro. Entre essas pessoas 
estavam artistas, professores, intelectuais, políticos, estudantes etc. 

Outros, principalmente os mais jovens, passaram a fazer parte de grupos clandestinos que 
combatiam a ditadura pela luta armada. Isso deu origem a diversas organizações guerrilheiras, 
também conhecidas como organizações terroristas.

CAVALCANTE/FOLHAPRESS

Habeas corpus: direito 
que beneficia quem sofre ou 
se acha ameaçado de sofrer 
violência ou coação em sua 
liberdade por parte dos órgãos 
do governo. Assim, caso uma 
pessoa seja presa por abuso de 
poder da polícia, pode pedir sua 
libertação à Justiça por meio de 
um habeas corpus.
Grupos clandestinos: 
grupos ilegais que atuam 
secretamente, fora do controle 
do governo.

  Alzira Grabois, mulher de 
Maurício Grabois (1912-
1973), exibe cartaz que 
pergunta sobre os mortos e 
desaparecidos na guerrilha 
do Araguaia, na qual perdeu 
um dos filhos e o marido, um 
dos fundadores do Partido 
Comunista do Brasil (PCdoB) 
e um dos principais líderes 
comunistas do Brasil. São 
Paulo (SP), 1970.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Aproveite esse momen-
to para abordar a atuação do 
movimento estudantil contra 
o governo, motivado inicial-
mente pelas demissões arbi-
trárias de professores e pelos 
limites impostos à autonomia 
universitária. 
• Comente sobre a extinção 
da UNE (União Nacional dos 
Estudantes), ainda em 1964, 
e o papel combativo dessa en-
tidade no período. Explique 
que, mesmo considerada ile-
gal e sofrendo repressão, a en-
tidade continuou ativa e arti-
culou a atuação política de es-
tudantes contrários ao regime. 
• Oriente a leitura do texto 
do boxe “Os atos institucio-
nais”, ajudando os alunos a 
compreender como esses de-
cretos se colocavam acima da 
Constituição e legitimavam as 
ações autoritárias do governo.

SUGESTÃO DE SITE 

Para o professor
• GOVERNO FEDERAL DO 
BRASIL. Ato Institucional no 
5, 13 de dezembro de 1968. 
Disponível em: <https://livro.
pro/2v3mypi>. Acesso em: 9 
out. 2018.
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 Ame-o ou deixe-o
Com a censura aos meios de comunicação, o governo impedia que jornais, revistas e emisso-

ras de rádio e televisão publicassem notícias contrárias a seus interesses. Ao mesmo tempo, fazia 
uso da propaganda para divulgar sua ideologia e exaltar o regime e suas realizações.

Dessa forma, procurava isolar os opositores do regime, denunciando-os como inimigos do 
Brasil. Um dos slogans mais repetidos pelas agências do governo nessa época era: “Brasil, ame-o 
ou deixe-o”, como se amar o país fosse apoiar o governo.

Grande parte da propaganda do governo alardeava o crescimento econômico e suas obras, 
como a rodovia Transamazônica, que atravessava parte da região Norte, e a ponte Rio-Niterói, 
que foi construída na época e é usada ainda hoje. Era a época do “Brasil grande”. Esse clima 
de exaltação da ditadura foi favorecido pela vitória da seleção brasileira de futebol na Copa do 
Mundo de 1970 e pela comemoração do sesquicentenário (150 anos) da Independência do Brasil. 

No entanto, a realidade não era tão positiva como o governo queria fazer parecer. O ace-
lerado crescimento econômico do período, que foi chamado de “Milagre Econômico”, ocorreu 
com uma forte concentração de renda (aumento da desigualdade entre os mais ricos e os mais 
pobres). No campo, o aumento da concentração de terras resultou na migração de muitos traba-
lhadores rurais sem-terra para as cidades. Entretanto, não havia habitações para todos nas grandes 
cidades; consequentemente, milhares de trabalhadores em todo o país passaram a morar em casas 
improvisadas e precárias na periferia das cidades e em favelas. Além disso, diversas comunidades 
quilombolas tiveram suas terras expropriadas em decorrência das ações que privilegiavam os 
grandes fazendeiros e a monocultura. Os conflitos de terra aumentaram e a população quilombola 
acabou se articulando com o movimento negro urbano na luta por seus direitos.

ALFREDO RIZZUTTI/AGE/AE

  Homem dá 
esmola à família 
de idosos. Patos 
(PB), 1970. Apesar 
da propaganda 
do governo sobre 
o crescimento 
econômico, milhares 
de brasileiros 
viviam na pobreza 
e sem acesso aos 
meios básicos de 
sobrevivência. 
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 Cresce a repressão
Em resposta às ações de guerrilha, o governo endureceu a repressão. Para isso, criou órgãos 

encarregados de desmantelar os grupos de esquerda, armados ou não, e prender seus integran-
tes. Assim, os grupos guerrilheiros, após uma fase inicial de organização da resistência, foram 
duramente reprimidos pela ditadura.

Muitos militantes morreram em sessões de tortura, outros perderam a vida em confrontos 
com a polícia. Outros ainda, foram dados como desaparecidos. Seus familiares também eram 
vítimas do regime, que os torturava em troca de informações que muitas vezes não tinham. 
Organizações de defesa dos direitos humanos afirmam que 210 militantes presos nessa época 
nunca mais foram vistos. Outros 191 foram mortos.

Toda essa violência acabou por desmantelar não só os grupos de luta armada, mas também 
as organizações de esquerda que haviam optado por não pegar em armas naquele momento. 
No começo dos anos 1970, nenhum desses grupos estava em condições de prosseguir em seu 
combate à ditadura. 

Segundo os militares, as 
ações dos grupos guerrilheiros 
também provocaram diver-
sas mortes. De acordo com 
dados das forças armadas, os 
confrontos com os militantes 
acarretaram a morte de 126 
agentes do governo, entre mili-
tares e civis.

  Documento elaborado pelo 
Dops sobre a realização 
de uma manifestação 
em frente à Pontifícia 
Universidade Católica (PUC), 
em São Paulo (SP), 1977. 

ARQUIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Geral: 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 6 e 7
• Específicas de História: 3, 4 
e 7

HABILIDADES
• EF09HI20
• EF09HI21

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Para abordar o aumento da 
repressão nesse período, é im-
portante fazer uma breve in-
trodução sobre a criação dos 
órgãos de repressão. Cite o 
Serviço Nacional de Informa-
ções (SNI), de 1964, que fun-
cionava como uma polícia se-
creta e tinha colaboradores in-
filtrados em diversos locais.
• Subordinados ao SNI esta-
vam a polícia e o DOPS (De-
partamento de Ordem Polí-
tica e Social). Em 1969, sur-
giu em São Paulo a Operação 
Bandeirante (Oban), organi-
zação clandestina, financiada 
por grandes empresas e for-
mada por militares, agentes e 
delegados civis e federais, que 
torturavam militantes comu-
nistas e os faziam desaparecer. 
Em 1970, foram criados os DOI 
(Destacamentos de Operação 
Interna) e os CODI (Centros de 
Operação e Defesa Interna). Os 
DOI-CODI na prática integra-
vam todos os órgãos represso-
res e legalizavam a Oban.

SUGESTÃO DE FILME

Para o professor
• CIDADÃO Boilesen. Dire-
ção: Chaim Litewski. Imovision, 
2009. (92 min).

O documentário é centrado 
na vida do ex-presidente da 
Ultragaz, Henning Boilesen, e 
conta como o empresariado 
financiou a Operação Bandei-
rante (Oban).

MAIS ATIVIDADES 

Ler e comparar documentos 
• A atividade tem como ob-
jetivo organizar um estudo 
comparativo de documentos 
produzidos durante os Anos 
de chumbo (1969-1978), ana-
lisando a maneira como a im-

prensa alternativa e os artistas 
descreviam os acontecimentos 
do período e como a imprensa 
de grande circulação o fazia.
• Você pode envolver profes-
sores das disciplinas de Arte e 
Língua Portuguesa, privilegian-
do o trabalho com a leitura, as 
linguagens artísticas e a análise 

de documentos históricos.
• Organize alguns materiais 
diversificados como notícias, 
letras de música e charges de 
diferentes meios e distribua 
entre os alunos. Os arquivos 
de alguns grandes jornais da 
época estão disponíveis para 
consulta na internet. Na seção 
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cidades; consequentemente, milhares de trabalhadores em todo o país passaram a morar em casas 
improvisadas e precárias na periferia das cidades e em favelas. Além disso, diversas comunidades 
quilombolas tiveram suas terras expropriadas em decorrência das ações que privilegiavam os 
grandes fazendeiros e a monocultura. Os conflitos de terra aumentaram e a população quilombola 
acabou se articulando com o movimento negro urbano na luta por seus direitos.
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 Cresce a repressão
Em resposta às ações de guerrilha, o governo endureceu a repressão. Para isso, criou órgãos 

encarregados de desmantelar os grupos de esquerda, armados ou não, e prender seus integran-
tes. Assim, os grupos guerrilheiros, após uma fase inicial de organização da resistência, foram 
duramente reprimidos pela ditadura.

Muitos militantes morreram em sessões de tortura, outros perderam a vida em confrontos 
com a polícia. Outros ainda, foram dados como desaparecidos. Seus familiares também eram 
vítimas do regime, que os torturava em troca de informações que muitas vezes não tinham. 
Organizações de defesa dos direitos humanos afirmam que 210 militantes presos nessa época 
nunca mais foram vistos. Outros 191 foram mortos.

Toda essa violência acabou por desmantelar não só os grupos de luta armada, mas também 
as organizações de esquerda que haviam optado por não pegar em armas naquele momento. 
No começo dos anos 1970, nenhum desses grupos estava em condições de prosseguir em seu 
combate à ditadura. 

Segundo os militares, as 
ações dos grupos guerrilheiros 
também provocaram diver-
sas mortes. De acordo com 
dados das forças armadas, os 
confrontos com os militantes 
acarretaram a morte de 126 
agentes do governo, entre mili-
tares e civis.

  Documento elaborado pelo 
Dops sobre a realização 
de uma manifestação 
em frente à Pontifícia 
Universidade Católica (PUC), 
em São Paulo (SP), 1977. 

ARQUIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Promova uma discussão so-
bre o “milagre econômico” 
promovido durante a ditadu-
ra, ressaltando os diversos fa-
tores que contrastam sobre 
essa questão. Por um lado, o 
Brasil alcançou altas taxas de 
crescimento, incomuns para 
momentos posteriores e ante-
riores da economia nacional. 
Por outro, esse crescimento foi 
patrocinado por investimentos 
externos, aumentando a dívi-
da pública e a concentração de 
renda. Nesse sentido, incenti-
ve os alunos a refletir a quem 
interessava o milagre econô-
mico e como esse feito do go-
verno foi propagandeado na 
mídia, construindo uma sensa-
ção de otimismo em todas as 
classes sociais, ainda que nem 
todas fossem agraciadas por 
ele. A narrativa da prosperida-
de econômica é uma das que 
prevalecem na memória popu-
lar e pode ser problematizada 
com os alunos.
• Incentive a interpretação do 
material de propaganda oficial 
do governo para explorar a 
censura, mostrando como se 
priva a livre expressão no país, 
para evitar que informações, 
ideias, obras de arte e outras 
manifestações contrariassem 
os interesses do regime. 

Mundo virtual, você encon-
trará indicações de sites com 
matérias sobre a produção 
cultural do período.
• Os alunos devem informar 
a data, os autores, do que tra-
ta o conteúdo do material e 
analisar o contexto em que ele 
foi produzido. 

• Em um pequeno texto, de-
vem explicar em que medida 
os documentos analisados se 
opõem à sustentação daquele 
governo ou, de alguma forma, 
corroboram para isso. Propo-
nha a cada grupo que crie uma 
estratégia de apresentação dos 
resultados para a turma. 
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 Inflação e mobilização popular
No final de 1973, os preços internacionais do petróleo dispararam por causa da iniciativa dos 

grandes países produtores. Esse movimento afetou a economia mundial e iniciou uma grave crise 
econômica no Brasil, causando o aumento da inflação a partir de 1974.

Como os salários continuavam controlados, o aumento da inflação provocou redução signi-
ficativa no poder de compra e a insatisfação em muitos setores da sociedade, que permaneciam 
críticos ao governo. Esse cenário, no entanto, não impedia que os órgãos de segurança do governo 
continuassem a reprimir violentamente os grupos de oposição. 

Em outubro de 1975, o jornalista da TV Cultura, Vladimir Herzog, foi assassinado em um 
quartel do Exército, na cidade de São Paulo. A morte de Herzog, em decorrência de torturas, 
indignou milhões de pessoas em várias regiões do país. Em janeiro do ano seguinte, outro assas-
sinato sob tortura ocorria também em São Paulo. Dessa vez, a vítima foi o operário Manuel Fiel 
Filho, acusado de ser comunista.

Apesar da repressão e dos desaparecimentos de grupos de oposição ao governo, nos anos 
de 1976 e 1977, estudantes universitários retomaram a mobilização estudantil contra o regime. 
Nos anos seguintes, entre 1978 e 1979, ocorreram importantes greves operárias por todo o Brasil, 
sendo as de maior repercussão organizadas na região do ABC paulista.

ARQUIVO/AGÊNCIA ESTADO/AE

   Multidão diante da Catedral 
da Sé, no centro de São Paulo 
(SP), em 1975, na missa em 
homenagem ao jornalista 
Vladimir Herzog, morto em 
uma cela do Destacamento 
de Operações de Informações 
– Centro de Operações de 
Defesa Interna (DOI-CODI), 
em São Paulo, durante o 
regime militar no Brasil. 
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 A repressão à população indígena 
Desde o início do século XX, os governos brasileiros adotavam políticas agressivas contra as 

populações indígenas, buscando intervir no modo de vida desses grupos para utilizar suas terras. 
Essa política foi intensificada pela ditadura brasileira. Entre as obras que o governo defendia, 
estava a expansão das fronteiras agrícolas e a ocupação da região amazônica. Para isso, o governo 
precisava controlar as populações indígenas que viviam na região.

Nesse contexto foi criada a Funai (Fundação 
Nacional do Índio), em dezembro de 1967. 
O papel desse órgão era garantir a “pacifica-
ção” de grupos indígenas que representavam 
ameaça ao avanço das atividades econômicas 
na região amazônica. Além disso, o órgão 
deveria organizar aldeamentos para deslocar 
os grupos indígenas que seriam retirados de 
suas terras para dar lugar ao avanço das fron-
teiras agrícolas,  transformando esses indígenas 
em mão de obra acessível para trabalhar nas 
grandes obras do governo.

O resultado dessa política foi drástico para 
as populações indígenas que viviam na região 
amazônica. Muitas comunidades foram dizima-
das por doenças transmitidas pelo contato com 
as expedições organizadas pelo governo, além 
de resultar na expulsão de diversos grupos de 
suas terras. 

Um exemplo do impacto provocado pelo 
avanço da ocupação na região amazônica é 
o caso da população araweté, que vivia nas 
margens do rio Xingu. Em 1976, havia cerca de 
200 pessoas que formavam esse grupo. Com 
as obras da Transamazônica e a ocupação da 
região, cerca de 73 indígenas araweté morre-
ram por causa das doenças e da fome. 

Como forma de resistência ao avanço da ocupação da região, diversos povos indígenas se 
organizaram e exigiram o direito de permanecer em suas terras. Esse ato sensibilizou políticos e 
outros membros da sociedade brasileira, que passaram a se preocupar com a situação indígena 
e iniciaram investigações sobre as arbitrariedades cometidas na região amazônica. Todo esse 
movimento possibilitou a criação de leis que reconheceram os direitos indígenas em permanecer 
em suas terras, especialmente após a redemocratização do país.

ORLANDO BRITO/AGÊNCIA O GLOBO

  Indígenas Krain-a-Kore pedem carona e comida à 
beira da rodovia Cuiabá-Santarém. A população 
de Krain-a-Kore diminuiu de 500 para 70 pessoas 
após a construção da rodovia. 
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Geral: 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 6 e 7
• Específicas de História: 3, 4 
e 7

HABILIDADES
• EF09HI20
• EF09HI21

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Divida a turma em grupos e 
peça aos alunos que realizem 
a leitura do texto, que deve ser 
orientada para a resposta das 
seguintes questões:  O que é 
a Funai e com que objetivo foi 
criada? Que consequências te-
ve a atuação da Funai na Re-
gião Amazônica durante o pe-
ríodo militar? Como os indíge-
nas reagiram à realização de 
grandes obras na Região Ama-
zônica? 
• Peça aos alunos que com-
partilhem suas respostas com 
a turma. O objetivo é que lo-
calizem informações essen-
ciais sobre as políticas indige-
nistas do governo e suas con-
sequências para a população 
que habitava a Região Ama-
zônica. Ajude-os a compreen-
der o paradoxo da criação de 
um órgão que deveria garantir 
os direitos indígenas enquan-
to graves violações dos direi-
tos humanos ocorriam. 
• É importante mencionar, 
ainda, que muitas informa-
ções sobre esses episódios fo-
ram reveladas recentemen-
te pela Comissão da Verda-
de, que colheu depoimentos 
e documentos para entender 
a dimensão dessas violações. 
O relatório da comissão esti-
mou que 8 350 indígenas fo-
ram mortos e lembra que es-
sas mortes ainda não foram 
reconhecidas pelo Estado bra-
sileiro. Um trecho do relatório 
sobre o assunto está disponí-
vel no Texto de apoio.

TEXTO DE APOIO 

Para o aluno

O genocídio do povo 
Waimiri-Atroari

Em entrevista, Viana Womé 
Atroari, do povo Waimiri-
-Atroari, relatou como foi o 
ataque aéreo a uma aldeia na 
abertura da BR-174:

Foi assim tipo bomba, 
lá na aldeia. O índio que 
estava na aldeia não es-
capou ninguém. Ele veio 
no avião e de repente es-
quentou tudinho, aí mor-
reu muita gente. Foi muita 
maldade na construção 
da BR-174. Aí veio muita 
gente e pessoal armado, 
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No final de 1973, os preços internacionais do petróleo dispararam por causa da iniciativa dos 

grandes países produtores. Esse movimento afetou a economia mundial e iniciou uma grave crise 
econômica no Brasil, causando o aumento da inflação a partir de 1974.

Como os salários continuavam controlados, o aumento da inflação provocou redução signi-
ficativa no poder de compra e a insatisfação em muitos setores da sociedade, que permaneciam 
críticos ao governo. Esse cenário, no entanto, não impedia que os órgãos de segurança do governo 
continuassem a reprimir violentamente os grupos de oposição. 

Em outubro de 1975, o jornalista da TV Cultura, Vladimir Herzog, foi assassinado em um 
quartel do Exército, na cidade de São Paulo. A morte de Herzog, em decorrência de torturas, 
indignou milhões de pessoas em várias regiões do país. Em janeiro do ano seguinte, outro assas-
sinato sob tortura ocorria também em São Paulo. Dessa vez, a vítima foi o operário Manuel Fiel 
Filho, acusado de ser comunista.

Apesar da repressão e dos desaparecimentos de grupos de oposição ao governo, nos anos 
de 1976 e 1977, estudantes universitários retomaram a mobilização estudantil contra o regime. 
Nos anos seguintes, entre 1978 e 1979, ocorreram importantes greves operárias por todo o Brasil, 
sendo as de maior repercussão organizadas na região do ABC paulista.

ARQUIVO/AGÊNCIA ESTADO/AE

   Multidão diante da Catedral 
da Sé, no centro de São Paulo 
(SP), em 1975, na missa em 
homenagem ao jornalista 
Vladimir Herzog, morto em 
uma cela do Destacamento 
de Operações de Informações 
– Centro de Operações de 
Defesa Interna (DOI-CODI), 
em São Paulo, durante o 
regime militar no Brasil. 
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Desde o início do século XX, os governos brasileiros adotavam políticas agressivas contra as 
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as expedições organizadas pelo governo, além 
de resultar na expulsão de diversos grupos de 
suas terras. 

Um exemplo do impacto provocado pelo 
avanço da ocupação na região amazônica é 
o caso da população araweté, que vivia nas 
margens do rio Xingu. Em 1976, havia cerca de 
200 pessoas que formavam esse grupo. Com 
as obras da Transamazônica e a ocupação da 
região, cerca de 73 indígenas araweté morre-
ram por causa das doenças e da fome. 

Como forma de resistência ao avanço da ocupação da região, diversos povos indígenas se 
organizaram e exigiram o direito de permanecer em suas terras. Esse ato sensibilizou políticos e 
outros membros da sociedade brasileira, que passaram a se preocupar com a situação indígena 
e iniciaram investigações sobre as arbitrariedades cometidas na região amazônica. Todo esse 
movimento possibilitou a criação de leis que reconheceram os direitos indígenas em permanecer 
em suas terras, especialmente após a redemocratização do país.
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de Krain-a-Kore diminuiu de 500 para 70 pessoas 
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Para ampliar o debate acer-
ca da simbologia da morte do 
jornalista Vladimir Herzog, exi-
ba aos alunos o vídeo “Maté-
ria de Capa Vladmir Herzog”, 
disponível em: <https://livro.
pro/2QJwM7D> (acesso em: 
15 nov. 2018), produzido pe-
la TV Cultura. Por meio dele, 
podem-se discutir as reações 
da sociedade que contribuíram 
para o enfraquecimento do go-
verno e refletir, à luz do presen-
te, sobre a importância de re-
conhecer, esclarecer e punir os 
responsáveis por crimes contra 
os direitos humanos, perspecti-
va essa assinada pelo Brasil em 
tratados internacionais.
• Ao final, organize uma ro-
da de conversa estimulando os 
alunos a compartilhar as sen-
sações despertadas ao ouvir 
os depoimentos dos amigos e 
familiares de Herzog. Se julgar 
pertinente, peça a cada aluno 
que elabore uma frase ou um 
desenho sobre a importância 
de conhecer como essa histó-
ria para garantir a proteção da 
democracia. 

assim, pessoal do Exército, 
isso eu vi. Eu sei que me 
lembro bem assim, tinha 
um avião assim um pouco 
de folha, assim, desenho 
de folha, assim, um pou-
co vermelho por baixo, só 
isso. Passou isso aí, morria 
rapidinho pessoa. Desse aí 
que nós via. 

A DITADURA militar e o genocídio 
do povo Waimiri-Atroari. Campinas: 

Curt Nimuendajú, 2014. p. 42-43. 
Extraído de Relatório – Tomo I – Parte 

II – Violações aos Direitos dos Povos 
Indígenas. Disponível em: <http://

comissaodaverdade.al.sp.gov.br/
relatorio/tomo-i/downloads/I_Tomo_
Parte_2_Violacoes-aos-direitos-dos–
povos-indigenas.pdf>. Acesso em: 9 

out. 2018.
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 As Diretas Já
Ainda em 1975, o Congresso Nacional aprovou o fim do bipartidarismo e cinco novos partidos 

se formaram logo em seguida.
Alguns setores da ditadura eram contrários ao processo de redemocratização; por isso, 

decidiram utilizar estratégias terroristas para enfraquecer a oposição. Apesar dos atentados, a 
luta pela redemocratização do país não se deteve. Em 1983, os partidos de oposição iniciaram 
uma campanha por eleições diretas para presidente. O movimento, conhecido como Diretas Já, 
ganhou força em 1984, quando foram realizados comícios dos quais participaram milhões de 
pessoas, em todo o país. 

Nesse contexto, a oposição apresentou no Congresso Nacional uma proposta de emenda 
constitucional destinada a restabelecer as eleições diretas para presidente. Porém, tal iniciativa 
foi derrotada em abril de 1984. Dessa forma, a escolha do presidente continuaria a ser feita pelo 
Colégio Eleitoral, órgão formado por deputados e senadores.

A eleição indireta para presidente estava marcada para janeiro de 1985. Com a derrota das 
Diretas Já, a oposição escolheu o político mineiro Tancredo Neves, do PMDB, como seu candidato. 
Para vice na chapa oposicionista, foi escolhido José Sarney, que havia sido presidente da Arena, 
partido que apoiara a ditadura, mas que então alinhava-se com a oposição. O candidato do PDS, 
partido do governo, era Paulo Maluf, ex-governador de São Paulo.

CYNTHIA BRITO/OLHARIMAGEM

  Manifestação 
organizada por 
mulheres durante 
as Diretas Já. 
Brasília (DF), 1984.
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  O regime em crise 
(1978-1985)
Uma das razões que contribuíram para a aceleração da crise 

da ditadura foi o agravamento econômico, marcado principalmente 
pelo crescimento da inflação e pela recessão econômica, iniciada 
em 1981. Esse cenário impulsionou diversas manifestações contra o 
regime, como greves e protestos. Diante da pressão da sociedade 
por democracia, o governo foi obrigado a fazer reformas e con-
cessões que favoreceram o processo de redemocratização do país. 

Nessa mesma época, ganhou força no Brasil um movimento 
que reivindicava a anistia dos presos e exilados políticos brasileiros. 
As articulações em torno dessa ideia surgiram em 1975, com a formação do Movimento Feminino 
pela Anistia, liderado pela advogada e ativista Therezinha Zerbini. Aos poucos, a campanha se 
espalhou pelo país. 

A pressão popular deu resultado e, em 1979, o Congresso aprovou uma lei que anistiou tanto 
os presos políticos quanto as pessoas cassadas e perseguidas pela ditadura. Em contrapartida, 
perdoou os agentes da ditadura envolvidos em assassinatos e torturas de presos políticos. 

Recessão econômica: situação na qual a economia de um país não cresce, as empresas 
fecham ou diminuem suas atividades e muitas pessoas perdem o emprego.
Anistia: ato do poder público que anula as condenações contra uma pessoa ou declara que 
essa pessoa não será punida pelos delitos que cometeu em determinado período.

raio X
 Que documento é este?

Trata-se de um cartaz criado em 1975 pelo Movimento Feminino 
pela Anistia, em favor da anistia dos presos e exilados políticos brasileiros.

  Que informações podemos obter pela leitura deste 
documento?

O documento comprova a presença e a luta das mulheres nas 
campanhas de resistência ao regime ditatorial em vigor na época. 

  Por que o cartaz traz as datas de 1945 e 1975?
As datas assinalam que nesses dois anos as mulheres se organizaram para lutar em favor da 

anistia no país. Em 1945, o Brasil vivia a ditadura do Estado Novo implantada por Getúlio Vargas; 
em 1975, o Brasil vivia a ditadura civil-militar.

  Cartaz do Movimento 
Feminino pela Anistia, 1975.
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  Therezinha Zerbini (1928-
2015) segura cartaz em que 
reivindica a anistia. Foto da 
década de 1970. 
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 3 e 7
• Específicas de História: 6 e 7

HABILIDADE
• EF09HI22

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Retome com os alunos o 
período de entusiasmo conhe-
cido como o “milagre econô-
mico”, marcado pela constru-
ção de grandes obras e por 
um aumento do consumo da 
classe média, propiciado por 
empréstimos obtidos em ban-
cos estrangeiros. Explique, en-
tão, como a política econô-
mica ancorada nesses fatores 
começou a dar sinais de esgo-
tamento, destacando que os 
países capitalistas desenvolvi-
dos entraram em crise, em de-
corrência da crise do petróleo, 
o que provocou o aumento da 
dívida externa e da inflação no 
país.
• Entre os movimentos con-
trários ao governo e que ga-
nharam força neste período, 
estava a campanha popular 
pela anistia. 
• Após a leitura do texto que 
trata da “campanha pela anis-
tia” auxilie os alunos na com-
preensão deste termo. Infor-
me que o movimento pedia 
uma anistia “ampla, geral e ir-
restrita”, o que garantiria a li-
berdade dos presos e a volta 
dos exilados, mas o governo 
se recusava a anistiar militan-
tes da luta armada.
• Chame a atenção para o fa-
to de a lei aprovada em 1979 
garantir a anistia também para 
os torturadores a serviço das 
forças de segurança. Somen-
te em 2011, o Estado brasilei-
ro assumiu o compromisso de 
instituir uma comissão para in-
vestigar os crimes da ditadura, 
mas sem a garantir a punição.

Raio X
• A seção apresenta um cartaz 
do Movimento Feminino pela 
Anistia, um exemplo de docu-
mento produzido durante a luta 
contra o regime civil-militar e a 
favor da anistia dos presos polí-

ticos. Promova a observação do 
cartaz e faça as seguintes per-
guntas: Qual é a finalidade des-
se cartaz? Que tipo de público 
esse cartaz pretende atingir? 
Qual é a relação existente entre 
o texto e a imagem?

• Espera-se que os alunos 
consigam entender a finalida-
de principal do cartaz e a rela-
ção entre a imagem da pomba 
e a palavra anistia, associando 
a campanha à ideia de paz pa-
ra todos. 
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se formaram logo em seguida.
Alguns setores da ditadura eram contrários ao processo de redemocratização; por isso, 

decidiram utilizar estratégias terroristas para enfraquecer a oposição. Apesar dos atentados, a 
luta pela redemocratização do país não se deteve. Em 1983, os partidos de oposição iniciaram 
uma campanha por eleições diretas para presidente. O movimento, conhecido como Diretas Já, 
ganhou força em 1984, quando foram realizados comícios dos quais participaram milhões de 
pessoas, em todo o país. 

Nesse contexto, a oposição apresentou no Congresso Nacional uma proposta de emenda 
constitucional destinada a restabelecer as eleições diretas para presidente. Porém, tal iniciativa 
foi derrotada em abril de 1984. Dessa forma, a escolha do presidente continuaria a ser feita pelo 
Colégio Eleitoral, órgão formado por deputados e senadores.

A eleição indireta para presidente estava marcada para janeiro de 1985. Com a derrota das 
Diretas Já, a oposição escolheu o político mineiro Tancredo Neves, do PMDB, como seu candidato. 
Para vice na chapa oposicionista, foi escolhido José Sarney, que havia sido presidente da Arena, 
partido que apoiara a ditadura, mas que então alinhava-se com a oposição. O candidato do PDS, 
partido do governo, era Paulo Maluf, ex-governador de São Paulo.

CYNTHIA BRITO/OLHARIMAGEM

  Manifestação 
organizada por 
mulheres durante 
as Diretas Já. 
Brasília (DF), 1984.
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em 1981. Esse cenário impulsionou diversas manifestações contra o 
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espalhou pelo país. 

A pressão popular deu resultado e, em 1979, o Congresso aprovou uma lei que anistiou tanto 
os presos políticos quanto as pessoas cassadas e perseguidas pela ditadura. Em contrapartida, 
perdoou os agentes da ditadura envolvidos em assassinatos e torturas de presos políticos. 

Recessão econômica: situação na qual a economia de um país não cresce, as empresas 
fecham ou diminuem suas atividades e muitas pessoas perdem o emprego.
Anistia: ato do poder público que anula as condenações contra uma pessoa ou declara que 
essa pessoa não será punida pelos delitos que cometeu em determinado período.

raio X
 Que documento é este?

Trata-se de um cartaz criado em 1975 pelo Movimento Feminino 
pela Anistia, em favor da anistia dos presos e exilados políticos brasileiros.

  Que informações podemos obter pela leitura deste 
documento?

O documento comprova a presença e a luta das mulheres nas 
campanhas de resistência ao regime ditatorial em vigor na época. 

  Por que o cartaz traz as datas de 1945 e 1975?
As datas assinalam que nesses dois anos as mulheres se organizaram para lutar em favor da 

anistia no país. Em 1945, o Brasil vivia a ditadura do Estado Novo implantada por Getúlio Vargas; 
em 1975, o Brasil vivia a ditadura civil-militar.

  Cartaz do Movimento 
Feminino pela Anistia, 1975.
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  Therezinha Zerbini (1928-
2015) segura cartaz em que 
reivindica a anistia. Foto da 
década de 1970. 
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Peça aos alunos que ob-
servem o subtítulo e apresen-
tem hipóteses sobre a expres-
são “Diretas já”, que se refere 
a um dos grandes movimen-
tos de nossa história. Com ba-
se nas hipóteses apresenta-
das, explique como o fim do 
bipartidarismo e as manifes-
tações populares fortaleceram 
a luta pela redemocratização, 
provocando reações violen-
tas dos setores conservadores. 
Ressalte que, mesmo sendo o 
maior movimento da história 
do Brasil até aquele momen-
to, a emenda não passou no 
Congresso.

MAIS ATIVIDADES 

Analisar cartazes 
• A atividade propõe a obser-
vação e análise de cartazes pro-
duzidos durante a luta contra 
a ditadura civil-militar no Bra-
sil publicados na obra Os car-

tazes desta história: memó-
ria gráfica da resistência à 
ditadura militar e da rede-
mocratização (disponível em: 
<https:// l ivro.pro/dbcysz> 
Acesso em: 9 out. 2018). 
• Selecione alguns cartazes e 
procure meios de exibição que 

permitam uma boa observa-
ção de seus conteúdos. Peça 
aos alunos que analisem o ma-
terial selecionado com base no 
seguinte roteiro: Qual é a fina-
lidade desse cartaz? Que tipo 
de público esse cartaz pretende 
atingir? Qual a relação existente 

entre a ilustração e o texto (co-
mo eles se complementam?).
• Para finalizar, os alunos po-
dem pesquisar cartazes atuais 
e, em seguida, levantar hipó-
teses e discutir as questões 
políticas contemporâneas que 
eles revelam.
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 A Revolução Iraniana

Entre 1941 e 1979, o Irã foi governado pelo xá (rei) Mohamed Reza Pahlevi. Ele procurou 
modernizar o país por meio da industrialização e de reformas educacionais e políticas. Entretanto, 
a modernização beneficiava apenas uma pequena parcela da população, formada pela burguesia e 
pelos grandes proprietários de terras. A maioria da população vivia em condições de pobreza. Nas 
cidades, ao lado de prédios luxuosos, havia favelas e habitações precárias. Além disso, Reza Pahlevi 
governava de forma autoritária, como em uma ditadura, sem deixar espaço para os opositores.

Tudo isso provocava descontentamento cada vez maior nas camadas pobres e médias da 
população. Em 1978, a insatisfação popular chegou ao limite e os protestos saíram do controle do 
governo. O principal líder da oposição era um religioso muçulmano, o aiatolá Ruhollah Khomeini. 
Nessa época, ele se encontrava refugiado em Paris. 

Em janeiro de 1979, acuado pelas manifestações populares contrárias a seu governo, o xá 
foi obrigado a fugir do Irã. Khomeini retornou de Paris, assumiu o poder, proclamou a República 
Islâmica do Irã e organizou um governo baseado nos ensinamentos muçulmanos. Esse movimento 
ficou conhecido como Revolução Iraniana. 

Apoiado por amplos setores da população, o líder religioso passou a combater os costumes 
ocidentais. A divulgação de música secular (não religiosa) foi proibida, e as mulheres, obrigadas a 
usar véu para esconder os cabelos em lugares públicos. O uso de roupas consideradas indecentes 
também foi proibido.
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enquanto isso...

  Manifestantes carregam fotografias 
do aiatolá Ruhollah Khomeini durante 
a Revolução Iraniana. Teerã, Irã, 1979.
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  Enfim, a democracia
Tancredo Neves venceu a eleição indireta. Sua posse estava marcada para 15 de março de 

1985, mas na véspera da posse, Tancredo adoeceu e foi internado em um hospital de Brasília, 
onde passou por várias cirurgias. Fragilizado, não resistiu às sucessivas operações e faleceu no dia 
21 de abril. Com isso, José Sarney assumiu a presidência. 

Começava uma nova fase política, de transição para a democracia, que só se estabeleceria 
definitivamente com a promulgação da nova Constituição brasileira, em 1988, e com a primeira 
eleição direta para a Presidência da República, em 1989.

 A Constituição de 1988
A posse de José Sarney como presidente da República, em março de 1985, representou 

o fim da ditadura civil-militar. Entretanto, para que a democracia no Brasil se efetivasse, ainda 
seriam necessárias a eleição direta para a Presidência da República e a promulgação de uma nova 
Constituição.

Assim, logo após a posse de Sarney, foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte 
para elaborar e aprovar a nova Constituição do Brasil.

A Assembleia Constituinte instalou-se em março de 1987. Em outubro do ano seguinte, 
era promulgada a Constituição, contendo 250 artigos. Por apresentar avanços nos direitos civis, 
políticos e sociais, a nova Carta foi chamada de Constituição Cidadã.

A promulgação da Constituição de 
1988, inaugurou uma nova etapa na 
construção da democracia no Brasil. Em 
relação ao período anterior, ela introduziu 
princípios e direitos importantes. Entre os 
250 artigos, estão contemplados a proi-
bição da censura prévia às manifestações 
culturais, a proibição à prática da tortura, 
o direito a qualquer pessoa de acessar  
informações que os órgãos públicos têm 
a seu respeito (habeas data), a licença-
-maternidade (mínimo de 120 dias) e a 
licença-paternidade (5 dias).

ANDRE DUSEK/ESTADÃO CONTEÚDO/AE

  O presidente da Assembleia 
Constituinte, Ulysses Guimarães, 
exibe exemplar da Constituição 
do Brasil. Brasília (DF), 1988.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 5 e 7
• Específica de História: 3

HABILIDADES
• EF09HI22
• EF09HI23

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Procure mostrar que a der-
rota da campanha pelas Dire-
tas indicava que a transição 
para um governo democráti-
co ainda era delicada. A candi-
datura de Tancredo Neves, um 
dos líderes do movimento que 
havia mobilizado o país ajuda 
a entender este momento.
• Explique que a candidatu-
ra de Tancredo Neves à presi-
dência, pelo PMDB (Partido do 
Movimento Democrático Bra-
sileiro), ocorreu em um cenário 
composto em sua maioria por 
deputados e senadores gover-
nistas do PDS (Partido Demo-
crático e Social). A capacidade 
de Tancredo para negociar foi 
considerada fundamental nes-
sa disputa e garantiu que José 
Sarney se tornasse vice em sua 
chapa, ajudando-o a assegu-
rar a vitória. Deixe claro que o 
primeiro presidente civil desde 
os anos 1960 foi eleito de for-
ma indireta. 

TEXTO DE APOIO 

Para o aluno

A Constituição de 1988
Como o Brasil e como 

a própria democracia, a 
Constituição de 1988 tam-
bém é imperfeita. Envolveu 

movimentos contraditó-
rios e embates formidáveis 
entre forças políticas de-
siguais, e inúmeras vezes 
errou de alvo. Conservou 
intocada a estrutura agrá-
ria, permitiu a autonomia 
das Forças Armadas para 
defi nir assuntos de seu in-

teresse, derrubou a propos-
ta da jornada de trabalho 
de quarenta horas, mante-
ve inelegíveis os analfabe-
tos-embora tenha aprovado 
seu direito de voto. [...] Mas 
a Constituição de 1988 é a 
melhor expressão de que 
o Brasil tinha um olho no 
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 A Revolução Iraniana

Entre 1941 e 1979, o Irã foi governado pelo xá (rei) Mohamed Reza Pahlevi. Ele procurou 
modernizar o país por meio da industrialização e de reformas educacionais e políticas. Entretanto, 
a modernização beneficiava apenas uma pequena parcela da população, formada pela burguesia e 
pelos grandes proprietários de terras. A maioria da população vivia em condições de pobreza. Nas 
cidades, ao lado de prédios luxuosos, havia favelas e habitações precárias. Além disso, Reza Pahlevi 
governava de forma autoritária, como em uma ditadura, sem deixar espaço para os opositores.

Tudo isso provocava descontentamento cada vez maior nas camadas pobres e médias da 
população. Em 1978, a insatisfação popular chegou ao limite e os protestos saíram do controle do 
governo. O principal líder da oposição era um religioso muçulmano, o aiatolá Ruhollah Khomeini. 
Nessa época, ele se encontrava refugiado em Paris. 

Em janeiro de 1979, acuado pelas manifestações populares contrárias a seu governo, o xá 
foi obrigado a fugir do Irã. Khomeini retornou de Paris, assumiu o poder, proclamou a República 
Islâmica do Irã e organizou um governo baseado nos ensinamentos muçulmanos. Esse movimento 
ficou conhecido como Revolução Iraniana. 

Apoiado por amplos setores da população, o líder religioso passou a combater os costumes 
ocidentais. A divulgação de música secular (não religiosa) foi proibida, e as mulheres, obrigadas a 
usar véu para esconder os cabelos em lugares públicos. O uso de roupas consideradas indecentes 
também foi proibido.
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enquanto isso...

  Manifestantes carregam fotografias 
do aiatolá Ruhollah Khomeini durante 
a Revolução Iraniana. Teerã, Irã, 1979.
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  Enfim, a democracia
Tancredo Neves venceu a eleição indireta. Sua posse estava marcada para 15 de março de 

1985, mas na véspera da posse, Tancredo adoeceu e foi internado em um hospital de Brasília, 
onde passou por várias cirurgias. Fragilizado, não resistiu às sucessivas operações e faleceu no dia 
21 de abril. Com isso, José Sarney assumiu a presidência. 

Começava uma nova fase política, de transição para a democracia, que só se estabeleceria 
definitivamente com a promulgação da nova Constituição brasileira, em 1988, e com a primeira 
eleição direta para a Presidência da República, em 1989.

 A Constituição de 1988
A posse de José Sarney como presidente da República, em março de 1985, representou 

o fim da ditadura civil-militar. Entretanto, para que a democracia no Brasil se efetivasse, ainda 
seriam necessárias a eleição direta para a Presidência da República e a promulgação de uma nova 
Constituição.

Assim, logo após a posse de Sarney, foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte 
para elaborar e aprovar a nova Constituição do Brasil.

A Assembleia Constituinte instalou-se em março de 1987. Em outubro do ano seguinte, 
era promulgada a Constituição, contendo 250 artigos. Por apresentar avanços nos direitos civis, 
políticos e sociais, a nova Carta foi chamada de Constituição Cidadã.

A promulgação da Constituição de 
1988, inaugurou uma nova etapa na 
construção da democracia no Brasil. Em 
relação ao período anterior, ela introduziu 
princípios e direitos importantes. Entre os 
250 artigos, estão contemplados a proi-
bição da censura prévia às manifestações 
culturais, a proibição à prática da tortura, 
o direito a qualquer pessoa de acessar  
informações que os órgãos públicos têm 
a seu respeito (habeas data), a licença-
-maternidade (mínimo de 120 dias) e a 
licença-paternidade (5 dias).

ANDRE DUSEK/ESTADÃO CONTEÚDO/AE

  O presidente da Assembleia 
Constituinte, Ulysses Guimarães, 
exibe exemplar da Constituição 
do Brasil. Brasília (DF), 1988.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Enquanto isso...
• A seção permite conhecer 
aspectos do movimento de 
oposição ao governo iraniano 
que configuraram a chama-
da Revolução Iraniana, ocorri-
da no mesmo período em que 
cresciam as mobilizações po-
pulares pelo fim do governo 
militar no Brasil.
• Para iniciar a discussão do 
assunto, localize o Irã em um 
mapa-múndi e apresente um 
breve resumo sobre a impor-
tância do petróleo na eco-
nomia deste país. Explique 
que o governo de Pahlevi era 
apoiado pelos Estados Unidos, 
transformando o Irã no maior 
aliado dos norte-americanos 
no Oriente Médio. 
• É importante que os alunos 
compreendam que o proces-
so revolucionário que foi ini-
cialmente guiado por anseios 
democráticos e de melhorias 
das condições de vida dos 
iranianos resultou no gover-
no do chefe religioso, aiatolá 
Ruhollah Khomeini que trans-
formou o país em um Estado 
teocrático. No Irã, o líder su-
premo é um aiatolá (um alto 
sacerdote da religião mulçu-
mana), que está acima do pre-
sidente e comanda assuntos 
estratégicos.

passado e outro no futuro e 
estava fi rmando um sólido 
compromisso democráti-
co. [...] Ela é moderna nos 
direitos, sensível às mino-
rias políticas, avançada nas 
questões ambientais, em-
penhada em prever meios 
e instrumentos constitu-

cionais legais para a par-
ticipação popular e direta 
e determinada a limitar o 
poder do Estado sobre o ci-
dadão [...]

SCHWARCZ, Lilia M.; STARLING 
Heloísa M. Brasil: Uma biografia. 
São Paulo: Companhia das Letras, 

2015. p. 488-489.

199

D2-HIS-F2-2056-V9-U04-MP-G20-AV.indd   199 11/23/18   4:25 PM



atividades

para organizar as ideias
 1. Que relação pode ser estabelecida entre a Guerra Fria e o surgimento de ditaduras 

civis-militares na América Latina a partir da segunda metade do século XX?

 2. O período ditatorial caracterizou-se pelo abuso de poder e pela suspensão dos direitos 
democráticos dos cidadãos. Converse com os colegas sobre as implicações desse tipo de 
ação autoritária para o cotidiano da sociedade.

 3. Com o fim dos regimes autoritários, setores das sociedades latino-americanas passaram 
a exigir a responsabilização dos envolvidos nos crimes cometidos durante o período 
autoritário. Com base em seus conhecimentos, qual é a importância desse tipo de ação 
para a organização das sociedades no presente?

 4. Entre 1968 e 1973, o Brasil viveu um período de crescimento econômico chamado 
de “milagre brasileiro”. Contudo, esse crescimento não beneficiou grandes parcelas 
da população. Explique essa situação e aponte quais foram as consequências desse 
modelo de desenvolvimento econômico.

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual 
do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

 1. Em 1964, houve ruptura institucional no Brasil com a implementação da ditadura civil-
-militar, que instaurou um regime autoritário por mais de duas décadas. Com base nos 
conhecimentos referentes a esse período histórico, assinale a afirmativa correta:
a) Foi uma fase de censura, de repressão política e de falta de liberdades políticas. 
b) Durante a ditadura civil-militar, prevaleceu a estagnação econômica, com baixos 

índices de crescimento da economia.
c) Embora a sustentação do regime fosse militar, os presidentes eram civis.
d) Foi o período do desenvolvimento das liberdades individuais, caracterizado pelo fim 

dos monopólios estatais.

 2. Em relação as semelhanças das ditaduras na América Latina, identifique as opções ver-
dadeiras e falsas. 
a) O uso da censura foi prática comum a diversos regimes autoritários que se formaram 

na América Latina.
b) Os regimes autoritários da América Latina utilizavam estratégias violentas para repri-

mir as oposições.
c) As ditaduras na Argentina e no Chile, diferentemente do Brasil, não mataram os 

opositores do regime.
d) A crise econômica iniciada na década de 1970 contribuiu para enfraquecer os regimes 

autoritários da América Latina.
e) Naquele período, o Legislativo foi fechado, ficando proibida qualquer organização 

partidária.

Alternativa a.

teste seus conhecimentos

desestabilização dos governos locais e a implantação de regimes autoritários.

1. A Guerra Fria se caracterizou pela disputa entre capitalistas e comunistas. Como os militares 
eram vistos como a principal força capaz de conter um eventual avanço comunista na América, 
eles passaram a ganhar apoio do governo dos EUA, que colaborou de diversas maneiras para 

a) V; b) V; c) F; d) V. 
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esquema-resumo

A ditadura civil--militar brasileira (1964-1985)

Contexto geral: tensões da Guerra Fria

Assembleia Constituinte (1987)

Nova Constituição (1988)

atividade
• De acordo com o esquema-resumo, a ditadura civil-militar no Brasil pode ser dividida em três fases 

distintas: Primeiros tempos da ditadura (1964-1968); o Endurecimento do regime (1969-1978) e a Crise do 
Regime (1978-1985). 
Agora, sua turma irá se dividir em três grupos e cada um deles ficará encarregado de uma fase da ditadura 
civil-militar no Brasil. Escolha um dos grupos e, após estudar e discutir as principais características do 
respectivo período, compartilhe o que aprendeu com os demais grupos da turma. 

É importante ressaltar como se deu o processo de endurecimento das medidas autoritárias 
do regime ditatorial, bem como o processo de perseguição e desorganização de todo tipo 
de resistência ao regime. Porém, a partir das discussões dos impactos econômicos das ações 

adotadas pelo governo brasileiro, é possível analisar como a oposição pôde se reorganizar a partir de 
meados da década de 1970 e pressionar o governo a iniciar medidas para a abertura política do país, o que 
resultou na redemocratização e na criação da Constituição de 1988.

As Ditaduras na América Latina (1954 – 1990)

Características gerais
–  Medidas autoritárias e 

violentas
–  Repressão das oposições
–  Propaganda e censura
–  Modernização econômica e 

concentração de renda
–  Crise econômica a partir da 

década de 1970
–  Redemocratização acelera por 

conta da crise

Primeiros tempos da ditadura 
(1964-1985)
–  Bipartidarismo
–  Eleições indiretas
–  Atos institucionais
–  Censura e repressão

Endurecimento do regime 
(1969-1978)
–  Al-5
–  Luta armada
–  Crescimento da repressão
–  “Milagre econômico”

Crise do regime (1978-1985)
–  Lei da Anistia
–  Crise econômica
–  Transição para a democracia
–  Eleições indiretas (1985)

para organizar as ideias

teste seus conhecimentos
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 5 e 7
• Específica de História: 3

HABILIDADE
• EF09HI22
• EF09HI29
• EF09HI30

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Esquema-resumo
• A atividade pode servir para 
fazer um balanço geral do ca-
pítulo, retomando aspectos da 
repressão e da censura prati-
cados durante a ditadura civil- 
-militar no Brasil e dos diversos 
movimentos que procuravam 
denunciar e combater essa po-
lítica. Aqui, uma das questões 
mais importantes é que os alu-
nos reflitam sobre os movimen-
tos que conquistaram a demo-
cracia no país, desenvolvendo 
respeito e apreço pela demo-
cracia e ao que ela representa.
• Para ampliar as possibilida-
des de aprendizagem, utilize o 
recurso da linha do tempo, vo-
cê pode sugerir o uso de um 
aplicativo chamado “MyHis-
tro” (disponível em: <http://li-
vro.pro/xohqad>.  Acesso em: 
15 nov. 2018) que possibilita 
construir linhas do tempo cria-
tivas coletivamente.

SUGESTÃO DE LIVRO 

Para o professor
• VALENTE, Rubens. Os Fu-
zis e as Flechas: a história de 
sangue e resistência indígenas 

na ditadura. São Paulo: Com-
panhia das Letras, 2007.

A investigação jornalística 
descreve centenas de mortes 
de indígenas durante a dita-
dura civil-militar no Brasil.
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atividades

para organizar as ideias
 1. Que relação pode ser estabelecida entre a Guerra Fria e o surgimento de ditaduras 

civis-militares na América Latina a partir da segunda metade do século XX?

 2. O período ditatorial caracterizou-se pelo abuso de poder e pela suspensão dos direitos 
democráticos dos cidadãos. Converse com os colegas sobre as implicações desse tipo de 
ação autoritária para o cotidiano da sociedade.

 3. Com o fim dos regimes autoritários, setores das sociedades latino-americanas passaram 
a exigir a responsabilização dos envolvidos nos crimes cometidos durante o período 
autoritário. Com base em seus conhecimentos, qual é a importância desse tipo de ação 
para a organização das sociedades no presente?

 4. Entre 1968 e 1973, o Brasil viveu um período de crescimento econômico chamado 
de “milagre brasileiro”. Contudo, esse crescimento não beneficiou grandes parcelas 
da população. Explique essa situação e aponte quais foram as consequências desse 
modelo de desenvolvimento econômico.

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual 
do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

 1. Em 1964, houve ruptura institucional no Brasil com a implementação da ditadura civil-
-militar, que instaurou um regime autoritário por mais de duas décadas. Com base nos 
conhecimentos referentes a esse período histórico, assinale a afirmativa correta:
a) Foi uma fase de censura, de repressão política e de falta de liberdades políticas. 
b) Durante a ditadura civil-militar, prevaleceu a estagnação econômica, com baixos 

índices de crescimento da economia.
c) Embora a sustentação do regime fosse militar, os presidentes eram civis.
d) Foi o período do desenvolvimento das liberdades individuais, caracterizado pelo fim 

dos monopólios estatais.

 2. Em relação as semelhanças das ditaduras na América Latina, identifique as opções ver-
dadeiras e falsas. 
a) O uso da censura foi prática comum a diversos regimes autoritários que se formaram 

na América Latina.
b) Os regimes autoritários da América Latina utilizavam estratégias violentas para repri-

mir as oposições.
c) As ditaduras na Argentina e no Chile, diferentemente do Brasil, não mataram os 

opositores do regime.
d) A crise econômica iniciada na década de 1970 contribuiu para enfraquecer os regimes 

autoritários da América Latina.
e) Naquele período, o Legislativo foi fechado, ficando proibida qualquer organização 

partidária.

Alternativa a.

teste seus conhecimentos

desestabilização dos governos locais e a implantação de regimes autoritários.

1. A Guerra Fria se caracterizou pela disputa entre capitalistas e comunistas. Como os militares 
eram vistos como a principal força capaz de conter um eventual avanço comunista na América, 
eles passaram a ganhar apoio do governo dos EUA, que colaborou de diversas maneiras para 

a) V; b) V; c) F; d) V. 
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esquema-resumo

A ditadura civil--militar brasileira (1964-1985)

Contexto geral: tensões da Guerra Fria

Assembleia Constituinte (1987)

Nova Constituição (1988)

atividade
• De acordo com o esquema-resumo, a ditadura civil-militar no Brasil pode ser dividida em três fases 

distintas: Primeiros tempos da ditadura (1964-1968); o Endurecimento do regime (1969-1978) e a Crise do 
Regime (1978-1985). 
Agora, sua turma irá se dividir em três grupos e cada um deles ficará encarregado de uma fase da ditadura 
civil-militar no Brasil. Escolha um dos grupos e, após estudar e discutir as principais características do 
respectivo período, compartilhe o que aprendeu com os demais grupos da turma. 

É importante ressaltar como se deu o processo de endurecimento das medidas autoritárias 
do regime ditatorial, bem como o processo de perseguição e desorganização de todo tipo 
de resistência ao regime. Porém, a partir das discussões dos impactos econômicos das ações 

adotadas pelo governo brasileiro, é possível analisar como a oposição pôde se reorganizar a partir de 
meados da década de 1970 e pressionar o governo a iniciar medidas para a abertura política do país, o que 
resultou na redemocratização e na criação da Constituição de 1988.

As Ditaduras na América Latina (1954 – 1990)

Características gerais
–  Medidas autoritárias e 

violentas
–  Repressão das oposições
–  Propaganda e censura
–  Modernização econômica e 

concentração de renda
–  Crise econômica a partir da 

década de 1970
–  Redemocratização acelera por 

conta da crise

Primeiros tempos da ditadura 
(1964-1985)
–  Bipartidarismo
–  Eleições indiretas
–  Atos institucionais
–  Censura e repressão

Endurecimento do regime 
(1969-1978)
–  Al-5
–  Luta armada
–  Crescimento da repressão
–  “Milagre econômico”

Crise do regime (1978-1985)
–  Lei da Anistia
–  Crise econômica
–  Transição para a democracia
–  Eleições indiretas (1985)

para organizar as ideias

teste seus conhecimentos

200

D2-2056-HIST-F2_V9-U04-C08-178-202-LA-G20.indd   200 11/21/18   12:57 PM

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Para organizar as ideias 
• 2. A proposta da atividade 
é que os alunos reflitam sobre 
o impacto cotidiano das vio-
lências praticadas por um re-
gime autoritário e valorizem 
as práticas democráticas co-
mo caminho para a garantia 
de direitos individuais e cole-
tivos. Por meio dessa reflexão, 
é possível explorar competên-
cias socioemocionais impor-
tantes, como aquelas ligadas 
ao diálogo e ao agir coletivo e 
democrático.
• 3. A proposta da atividade 
é que os alunos reflitam sobre 
a necessidade de se conhecer 
e preservar a memória dos cri-
mes cometidos durante os re-
gimes autoritários por meio 
da responsabilização daqueles 
que se envolveram em ações 
violentas. Esse procedimento 
é essencial para evitar que ou-
tros indivíduos defendam pro-
postas autoritárias, já que fica 
claro que eles também serão 
responsabilizados no futuro 
por suas ações.
• 4. O milagre econômico foi 
marcado pelo acelerado cres-
cimento da economia brasi-
leira, mas de modo a benefi-
ciar apenas alguns segmentos 
da sociedade, como as classes 
médias e altas, já que ocorreu 
um intenso processo de con-
centração de renda nesse pe-
ríodo. O resultado foi o au-
mento das desigualdades so-
ciais, o que se agravou ainda 
mais a partir do momento em 
que o modelo de desenvolvi-
mento econômico adotado 
entrou em crise, na década de 
1970.
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O fim da Guerra Fria e o
mundo contemporâneo
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  Turistas passam por 
uma pessoa em 
situação de rua, de 
etnia desconhecida 
(provavelmente 
imigrante), em frente a 
lojas de luxo. Veneza, 
Itália, 2015.

Em 2018, completou dez anos de uma das maiores crises do capitalismo interna-
cional, que teve início nos Estados Unidos e rapidamente se disseminou pelo planeta, 
afetando a economia de muitos países. Um dos principais efeitos dessa crise foi a 
aceleração do crescimento das desigualdades internacionais, além de provocar diver-
sas crises regionais que obrigaram milhões de pessoas a migrarem e se tornarem 
refugiadas em outras regiões do mundo.

Uma das razões de a crise de 2008 ter atingido proporções internacionais enormes 
foi a intensificação da integração das economias provocada pela globalização. 

A produção econômica de um país está cada vez mais 
dependente da produção de outros países, e, um problema 
econômico nos Estados Unidos, por exemplo, pode refletir 
quase instantaneamente na economia de outras nações. 
Como essa integração é mais intensa atualmente do que 
há dez anos, a tendência é que uma nova crise tenha 
efeitos sociais ainda mais graves.

Para entender essa situação, é importante analisar 
como o fim da Guerra Fria e o colapso da União Soviética 
ajudaram a provocar alterações importantes no equilíbrio e 
nas relações internacionais do mundo atual. Esse é o tema 
do presente capítulo.

Objetivos de aprendizagem
• Analisar o processo de 

desintegração da URSS e o 
fim da Guerra Fria.

• Identificar as causas e os 
desdobramentos do conflito 
entre palestinos e judeus no 
Oriente Médio.

• Caracterizar o processo de 
globalização.

• Identificar alguns dos 
principais problemas do 
mundo contemporâneo.

RICHARD BAKER/CORBIS NEWS/GETTY IMAGES
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MINHA BIBLIOTECA
A república dos argonautas, de Anna Flora, Companhia das Letras.
Narrativa ambientada em São Paulo, em 1979. Uma garota de 14 anos conta sua 
rotina e suas atividades que se misturam com a história do Brasil.
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Observe as duas imagens a seguir. A primeira é um exemplo de propaganda política criada 
pela ditadura civil-militar brasileira para estimular o sentimento nacionalista na sociedade. A 
segunda imagem, é uma charge feita pelo quadrinista Ziraldo em 1970. Com base na análise das 
imagens, faça o que se pede:

Interpretando documentos

© ZIRALDO ALVES PINTO/ACERVO DO CARTUNISTAAGÊNCIA NACIONAL/GOVERNO FEDERAL

 1. A propaganda traz uma mensagem de apoio ao regime, ao mesmo tempo que faz 
um alerta agressivo contra aqueles que criticavam o governo. Explique como essa 
mensagem é construída na imagem.

 2. De que modo a charge denuncia o caráter violento da propaganda utilizada pelo governo?

 3. A criação de propagandas patrióticas ou de exaltação do país e do governo é utilizada 
também em regimes democráticos. Aponte um exemplo atual de propaganda patriótica e 
explique a mensagem que essa propaganda busca construir sobre o país e sobre o governo.

1. A propaganda enfatiza que aqueles que não estão de acordo com todas as ações do governo deveriam 
deixar o país. A ideia de que só deve permanecer aqueles que amam o Brasil, implica na aceitação completa 

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.

2. A charge enfatiza de forma visual que o amor exigido 
pelo governo era aquele de quem rastejava diante das decisões tomadas pela ditadura. E aqueles que não 

concordavam com essas ações não partiriam livremente, mas seriam expulsos por meio da violência (o chute).

Como vimos, o “milagre econômico” não beneficiou todos os brasileiros igualmente. Enquanto 
os mais ricos aumentavam sua renda, ampliando assim sua capacidade de consumo, os mais 
pobres enfrentavam dificuldades para adquirir os itens básicos para sobreviver.

 1. Reúnam-se em grupos e reflitam: a diferença entre o poder aquisitivo e o consumo 
dos diferentes grupos sociais ainda persiste no Brasil?

 2. Com base nessa reflexão, façam uma dramatização que represente a equidade na 
busca de solução dos problemas. Veja no final do volume, na seção 
Como se faz..., o passo a passo de uma dramatização.

hora de refletir
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Comissão Nacional da Verdade Viva!
Disponível em: <http://livro.pro/xc9a8c>. Acesso em: 5 nov. 2018
Site com informações variadas a respeito do período em que o Brasil viveu sob uma ditadura civil-militar. 

MUNDO VIRTUAL

das violências e arbitrariedades praticadas pelo 
governo.

  Cartaz da Assessoria Especial de Relações 
Públicas (AERP), durante o governo Médici 
(1969-1974).   Charge do quadrinista Ziraldo, 1970. 
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A BNCC NESTA PÁGINA

COMPETÊNCIAS
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 5 e 7
• Específica de História: 3

HABILIDADE
• EF09HI22

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Interpretando documentos
• 3. Diversos exemplos po-
dem ser apresentados e ana-
lisados pelos alunos nesta ati-
vidade, como propagandas fa-
voráveis a determinados pro-
gramas de governo, à realiza-
ção de obras públicas ou em 
torno de dados favoráveis. 
Auxilie-os a identificar as in-
tenções por trás dos exem-
plos selecionados e as possí-
veis omissões ou distorções 
usadas para transmitir a ideia 
desejada. 

Hora de refletir
• 2. Espera-se que os alunos 
argumentem que a desigualda-
de social ainda é uma realidade 
entre os brasileiros e que, ape-
sar do maior acesso ao consu-
mo, o poder aquisitivo das clas-
ses mais baixas é muito menor 
que o da elite. Atualmente, 
10% das pessoas concentram 
55% da renda nacional. Es-
se poder de compra é, ainda, 
vinculado ao crédito, o que faz 
com que as classes mais baixas 
enfrentem um processo de en-
dividamento.
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  Turistas passam por 
uma pessoa em 
situação de rua, de 
etnia desconhecida 
(provavelmente 
imigrante), em frente a 
lojas de luxo. Veneza, 
Itália, 2015.

Em 2018, completou dez anos de uma das maiores crises do capitalismo interna-
cional, que teve início nos Estados Unidos e rapidamente se disseminou pelo planeta, 
afetando a economia de muitos países. Um dos principais efeitos dessa crise foi a 
aceleração do crescimento das desigualdades internacionais, além de provocar diver-
sas crises regionais que obrigaram milhões de pessoas a migrarem e se tornarem 
refugiadas em outras regiões do mundo.

Uma das razões de a crise de 2008 ter atingido proporções internacionais enormes 
foi a intensificação da integração das economias provocada pela globalização. 

A produção econômica de um país está cada vez mais 
dependente da produção de outros países, e, um problema 
econômico nos Estados Unidos, por exemplo, pode refletir 
quase instantaneamente na economia de outras nações. 
Como essa integração é mais intensa atualmente do que 
há dez anos, a tendência é que uma nova crise tenha 
efeitos sociais ainda mais graves.

Para entender essa situação, é importante analisar 
como o fim da Guerra Fria e o colapso da União Soviética 
ajudaram a provocar alterações importantes no equilíbrio e 
nas relações internacionais do mundo atual. Esse é o tema 
do presente capítulo.

Objetivos de aprendizagem
• Analisar o processo de 

desintegração da URSS e o 
fim da Guerra Fria.

• Identificar as causas e os 
desdobramentos do conflito 
entre palestinos e judeus no 
Oriente Médio.

• Caracterizar o processo de 
globalização.

• Identificar alguns dos 
principais problemas do 
mundo contemporâneo.

RICHARD BAKER/CORBIS NEWS/GETTY IMAGES
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MINHA BIBLIOTECA
A república dos argonautas, de Anna Flora, Companhia das Letras.
Narrativa ambientada em São Paulo, em 1979. Uma garota de 14 anos conta sua 
rotina e suas atividades que se misturam com a história do Brasil.
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Observe as duas imagens a seguir. A primeira é um exemplo de propaganda política criada 
pela ditadura civil-militar brasileira para estimular o sentimento nacionalista na sociedade. A 
segunda imagem, é uma charge feita pelo quadrinista Ziraldo em 1970. Com base na análise das 
imagens, faça o que se pede:

Interpretando documentos

© ZIRALDO ALVES PINTO/ACERVO DO CARTUNISTAAGÊNCIA NACIONAL/GOVERNO FEDERAL

 1. A propaganda traz uma mensagem de apoio ao regime, ao mesmo tempo que faz 
um alerta agressivo contra aqueles que criticavam o governo. Explique como essa 
mensagem é construída na imagem.

 2. De que modo a charge denuncia o caráter violento da propaganda utilizada pelo governo?

 3. A criação de propagandas patrióticas ou de exaltação do país e do governo é utilizada 
também em regimes democráticos. Aponte um exemplo atual de propaganda patriótica e 
explique a mensagem que essa propaganda busca construir sobre o país e sobre o governo.

1. A propaganda enfatiza que aqueles que não estão de acordo com todas as ações do governo deveriam 
deixar o país. A ideia de que só deve permanecer aqueles que amam o Brasil, implica na aceitação completa 

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.

2. A charge enfatiza de forma visual que o amor exigido 
pelo governo era aquele de quem rastejava diante das decisões tomadas pela ditadura. E aqueles que não 

concordavam com essas ações não partiriam livremente, mas seriam expulsos por meio da violência (o chute).

Como vimos, o “milagre econômico” não beneficiou todos os brasileiros igualmente. Enquanto 
os mais ricos aumentavam sua renda, ampliando assim sua capacidade de consumo, os mais 
pobres enfrentavam dificuldades para adquirir os itens básicos para sobreviver.

 1. Reúnam-se em grupos e reflitam: a diferença entre o poder aquisitivo e o consumo 
dos diferentes grupos sociais ainda persiste no Brasil?

 2. Com base nessa reflexão, façam uma dramatização que represente a equidade na 
busca de solução dos problemas. Veja no final do volume, na seção 
Como se faz..., o passo a passo de uma dramatização.

hora de refletir
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Comissão Nacional da Verdade Viva!
Disponível em: <http://livro.pro/xc9a8c>. Acesso em: 5 nov. 2018
Site com informações variadas a respeito do período em que o Brasil viveu sob uma ditadura civil-militar. 

MUNDO VIRTUAL

das violências e arbitrariedades praticadas pelo 
governo.

  Cartaz da Assessoria Especial de Relações 
Públicas (AERP), durante o governo Médici 
(1969-1974).   Charge do quadrinista Ziraldo, 1970. 
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A BNCC NESTA PÁGINA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 6, 7 e 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3, 5 e 6
• Específicas de História: 1, 3, 
4 e 5

HABILIDADE
• EF09HI28

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Retome com os alunos o 
que sabem a respeito da Guer-
ra Fria. Em seguida, pergunte 
a eles se conhecem a expres-
são “globalização” e peça que 
expliquem a que ela se refere. 
Muito provavelmente o termo 
deve ser de conhecimento dos 
alunos, seja por terem estu-
dado nas disciplinas escolares 
(como História ou Geografia), 
ouvido em telejornais ou pe-
la internet. No geral, espera-
-se que eles observem que, no 
sentido utilizado hoje, se trata 
de um fenômeno contempo-
râneo, de escala global. 
• O mundo dos quadrinhos 
e do cinema abarca vasta pro-
dução sobre o período da 
Guerra Fria. Comente com os 
alunos que super-heróis co-
mo “O Quarteto Fantástico” 
e “Hulk”, por exemplo, foram 
criados no período da guerra 
e fazem menção a esse con-
texto, seja pela ótica da corri-
da espacial, de governos auto-
ritários, ou de invenções que 
saem do controle dos cien-
tistas. Em relação aos filmes, 
muitos deles abordam o po-
tencial desastre mundial que 
a guerra representava para o 
período, como o O dia em 
que a Terra parou (1951), 
ou satirizam governos, como 
Doutor Fantástico (1964).

SUGESTÕES DE LIVROS 

Para o professor
• GADDIS, John Lewis. His-
tória da Guerra Fria. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2006. 

O historiador analisa as cau-
sas, evolução e desfecho do con-
flito e disponibiliza 16 páginas de 
fotos que representam o período.

• FARIA, Ricardo de Moura; MI-
RANDA, Mônica Liz. Da Guerra 
Fria à Nova Ordem Mundial. 
São Paulo: Contexto, 2003. (Co-
leção Pensando a História). 

Em linguagem didática e 
acessível, o livro busca uma 
interpretação não maniqueísta 
para o contexto em que vigo-
rou a chamada Guerra Fria.
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 Perestroika e glasnost
O governo de Gorbachev propôs um conjunto de reformas para modernizar as estruturas 

políticas e econômicas do país. Essas medidas se baseavam em dois princípios: a perestroika (que 
significa ”reconstrução”) e a glasnost (”transparência”).

Com a perestroika, Gorbachev buscava liberar a economia soviética: acabar com os mono-
pólios estatais, autorizar o investimento privado e a entrada de empresas estrangeiras no país, 
e garantir a liberdade dos empresários na economia. O objetivo era diminuir a ineficiência e 
aumentar a produtividade da economia soviética, além de combater a corrupção de funcioná-
rios do governo. Ao mesmo tempo, o governo promoveu cortes nos gastos militares e retirou as 
tropas soviéticas do Afeganistão, país que ocupara em 1979. 

A proposta da glasnost era garantir a abertura política no país, acabar com a perseguição 
aos opositores do regime, libertar os presos políticos, abolir a censura e possibilitar a criação de 
novos partidos. Com essas medidas, permitiu-se liberdade de imprensa e livre circulação de livros 
e jornais, que antes eram proibidos. 

O desejo de se libertar do domínio da URSS fez com que manifestações contrárias ao regime 
comunista se tornassem cada vez mais constantes nos países do Leste Europeu, no bloco de 
nações influenciadas pela União Soviética. Entre 1988 e 1990, um após o outro, esses países 
deixaram o regime comunista.

  Logo após a perestroika, algumas empresas capitalistas de alcance mundial começaram a operar na Rússia. 
Na imagem, soviéticos esperam para entrar em loja recém-inaugurada de cadeia de fast food . Observe 
o símbolo da empresa e a bandeira da URSS, demonstrando o período de transição entre o sistema 
comunista e o capitalista. Moscou, Rússia, 1990.

PETER TURNLEY/CORBIS/VCG/GETTY IMAGES
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 A desintegração da URSS
A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) chegou aos anos 1980 como a maior 

nação do mundo. Na verdade, a URSS era uma reunião de 15 diferentes repúblicas, onde viviam 
cerca de 270 milhões de pessoas de diferentes grupos étnicos. O país adotava o regime comunista 
e era governado por dirigentes do Partido Comunista, o único partido autorizado a funcionar no 
país, cabendo a ele controlar toda a produção industrial e agrícola da URSS.

O regime comunista assegurava à população a assistência à saúde, o direito à educação básica, 
às férias e a aposentadoria dos trabalhadores, mas, do ponto de vista econômico e político, o país 
atravessava crises sucessivas. Como o governo soviético destinava a maior parte do orçamento para 
a defesa, o país estava carente de artigos de primeira necessidade, como roupas, alimentos ou ele-
trodomésticos. Essa situação estimulou a formação de um mercado paralelo, no qual era possível 
encontrar produtos contrabandeados e com preços muito altos. Isso estimulava o descontentamento 
da população com o regime comunista, além de dificultar ainda mais a expansão econômica do país.

Do ponto de vista político, as relações da URSS com os chamados países satélites eram 
tensas, principalmente em relação à Polônia. Ali, no começo dos anos 
1980, ganhou força um movimento sindical independente que fazia 
críticas ao comunismo e à repressão do governo soviético. A URSS sofria 
frequentes sanções da comunidade internacional. E até mesmo os Jogos 
Olímpicos de 1982, ocorridos em Moscou, foram marcados pelo boicote 
dos Estados Unidos e seus aliados, que se recusaram a enviar atletas à 
competição.

Todas essas dificuldades obrigaram o governo soviético a adotar medidas reformistas e 
iniciar uma abertura política e econômica. Buscava-se, assim, garantir o crescimento econômico 
e aliviar as pressões populares que exigiam mudanças. Essas mudanças ganharam força a partir 
de 1985, ano em que Mikhail Gorbachev assumiu a liderança da União Soviética.

País satélite: país que 
vivia sob a influência da 
URSS, sem fazer parte 
dela. São exemplos 
as antigas Iugoslávia, 
Tchecoslováquia e 
Polônia.

  Cidadãos moscovitas 
encontram prateleiras 
vazias em supermercado 
depois que dirigentes 
russos começaram a 
racionar a distribuição 
de alimentos. Moscou, 
Rússia, 1990.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 6 e 7 
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3, 5 e 6
• Específicas de História: 1 e 3

HABILIDADE
• EF09HI28

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• É importante que os alu-
nos compreendam que as re-
formas dentro da União So-
viética tinham impacto direto 
sobre áreas de sua influência, 
essa obtida muitas vezes por 
via militar. Portanto, oriente-
-os a observar que a desestru-
turação da URSS significou um 
movimento mais amplo de mu-
danças políticas, econômicas e 
sociais também para outras re-
giões. Incentive os alunos a 
pesquisar e discutir sobre es-
ses impactos em outras regiões 
além do Afeganistão, mencio-
nado no Livro do Aluno.
• Ao discutir a liberalização so-
viética até o declínio da URSS 
possibilita-se um trabalho com 
a História em perspectiva com-
parativa, isto é, articulada a ou-
tras situações simultâneas. Des-
se modo, analisando em para-
lelo o contexto de outros espa-
ços, pode-se analisar os impac-
tos desse fenômeno em dife-
rentes escalas.

TEXTO DE APOIO

Para o aluno

A Perestroika, por 
Gorbatchev

A perestroika não visa 
apenas superar a estagna-
ção e o conservadorismo do 
período anterior e corrigir 
os erros cometidos; procu-

ra também liquidar os tra-
ços da organização social e 
os métodos de trabalho his-
toricamente ultrapassados, 
que tiveram suas possibili-
dades esgotadas.

Embora mantivesse em 
seu discurso as referências 
ao aperfeiçoamento do so-
cialismo, e nítida a mudan-

ça na visão do autor em 
relação ao grau de radica-
lidade das transformações 
necessárias para recondu-
ção do socialismo aos tri-
lhos do progresso econô-
mico e social. As mudanças 
que de início focalizavam a 
esfera da gestão econômica 
e que tinham o incremen-
to da participação popular 
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 Perestroika e glasnost
O governo de Gorbachev propôs um conjunto de reformas para modernizar as estruturas 

políticas e econômicas do país. Essas medidas se baseavam em dois princípios: a perestroika (que 
significa ”reconstrução”) e a glasnost (”transparência”).

Com a perestroika, Gorbachev buscava liberar a economia soviética: acabar com os mono-
pólios estatais, autorizar o investimento privado e a entrada de empresas estrangeiras no país, 
e garantir a liberdade dos empresários na economia. O objetivo era diminuir a ineficiência e 
aumentar a produtividade da economia soviética, além de combater a corrupção de funcioná-
rios do governo. Ao mesmo tempo, o governo promoveu cortes nos gastos militares e retirou as 
tropas soviéticas do Afeganistão, país que ocupara em 1979. 

A proposta da glasnost era garantir a abertura política no país, acabar com a perseguição 
aos opositores do regime, libertar os presos políticos, abolir a censura e possibilitar a criação de 
novos partidos. Com essas medidas, permitiu-se liberdade de imprensa e livre circulação de livros 
e jornais, que antes eram proibidos. 

O desejo de se libertar do domínio da URSS fez com que manifestações contrárias ao regime 
comunista se tornassem cada vez mais constantes nos países do Leste Europeu, no bloco de 
nações influenciadas pela União Soviética. Entre 1988 e 1990, um após o outro, esses países 
deixaram o regime comunista.

  Logo após a perestroika, algumas empresas capitalistas de alcance mundial começaram a operar na Rússia. 
Na imagem, soviéticos esperam para entrar em loja recém-inaugurada de cadeia de fast food . Observe 
o símbolo da empresa e a bandeira da URSS, demonstrando o período de transição entre o sistema 
comunista e o capitalista. Moscou, Rússia, 1990.

PETER TURNLEY/CORBIS/VCG/GETTY IMAGES
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 A desintegração da URSS
A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) chegou aos anos 1980 como a maior 

nação do mundo. Na verdade, a URSS era uma reunião de 15 diferentes repúblicas, onde viviam 
cerca de 270 milhões de pessoas de diferentes grupos étnicos. O país adotava o regime comunista 
e era governado por dirigentes do Partido Comunista, o único partido autorizado a funcionar no 
país, cabendo a ele controlar toda a produção industrial e agrícola da URSS.

O regime comunista assegurava à população a assistência à saúde, o direito à educação básica, 
às férias e a aposentadoria dos trabalhadores, mas, do ponto de vista econômico e político, o país 
atravessava crises sucessivas. Como o governo soviético destinava a maior parte do orçamento para 
a defesa, o país estava carente de artigos de primeira necessidade, como roupas, alimentos ou ele-
trodomésticos. Essa situação estimulou a formação de um mercado paralelo, no qual era possível 
encontrar produtos contrabandeados e com preços muito altos. Isso estimulava o descontentamento 
da população com o regime comunista, além de dificultar ainda mais a expansão econômica do país.

Do ponto de vista político, as relações da URSS com os chamados países satélites eram 
tensas, principalmente em relação à Polônia. Ali, no começo dos anos 
1980, ganhou força um movimento sindical independente que fazia 
críticas ao comunismo e à repressão do governo soviético. A URSS sofria 
frequentes sanções da comunidade internacional. E até mesmo os Jogos 
Olímpicos de 1982, ocorridos em Moscou, foram marcados pelo boicote 
dos Estados Unidos e seus aliados, que se recusaram a enviar atletas à 
competição.

Todas essas dificuldades obrigaram o governo soviético a adotar medidas reformistas e 
iniciar uma abertura política e econômica. Buscava-se, assim, garantir o crescimento econômico 
e aliviar as pressões populares que exigiam mudanças. Essas mudanças ganharam força a partir 
de 1985, ano em que Mikhail Gorbachev assumiu a liderança da União Soviética.

País satélite: país que 
vivia sob a influência da 
URSS, sem fazer parte 
dela. São exemplos 
as antigas Iugoslávia, 
Tchecoslováquia e 
Polônia.

  Cidadãos moscovitas 
encontram prateleiras 
vazias em supermercado 
depois que dirigentes 
russos começaram a 
racionar a distribuição 
de alimentos. Moscou, 
Rússia, 1990.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Discuta com os alunos os 
impactos da perestroika e da 
glasnost, principais programas 
implementados por Gorbat-
chev, nas estruturas econômi-
cas e estatais da URSS. As me-
didas tornavam o Estado mais 
próximo das potências ociden-
tais não só pelas característi-
cas políticas, mas também pe-
lo avanço nas medidas demo-
cráticas.
• Avalie a possibilidade de 
aprofundar a abordagem so-
bre as independências no Les-
te Europeu no final da década 
de 1980, tais como a adoção 
de uma constituição democrá-
tica na Bulgária, em 1991, e, 
no mesmo ano, a emancipa-
ção da Ucrânia – bem como as 
consequências imediatas des-
sas medidas.

SUGESTÃO DE FILME 

Para o professor 
• ADEUS, Lênin! Direção de: 
Wolfgang Becker. Sony Pictu-
res, 2003 (118 min).

Na Alemanha dividida pelo 
Muro de Berlim, uma senhora 
– grande defensora do comu-
nismo – enfarta. Ao despertar 
do coma um ano depois, o co-
munismo havia acabado. Seu 
filho, então, tenta fingir que 
nada mudou recriando para 
isso o universo comunista da 
Alemanha Oriental.

como elemento acessório se 
convertem paulatinamente 
em um conjunto de refor-
mas amplas e profundas em 
todo o sistema, ou como o 
próprio líder afi rma em seu 
discurso, uma reestrutura-
ção [perestroika] revolucio-
naria de todos os aspectos 
da sociedade socialista.

ALBUQUERQUE, César Augusto 
Rodrigues de. Perestroika em 

curso: uma análise da evolução do 
pensamento político e econômico de 

Gorbachev (1984-1991). São Paulo, 
2015. (Dissertação de Mestrado). 

Disponível em: <http://www.teses.
usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-

29092015-151257/pt-br.php>. 
Acesso em: 15 nov. 2018.
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 A nova ordem mundial
Em 1991, com o fim da maior parte dos regimes comunistas do planeta e a queda da União 

Soviética, a divisão do mundo em dois blocos opostos – um dos marcos do século XX – chegou 
ao fim. 

Essa nova configuração provocou uma importante reorganização das relações internacionais 
em um processo marcado por rupturas e permanências. De um lado, novas formas de organização 
de blocos de países ganharam força, especialmente os chamados blocos econômicos. 

Por outro lado, o fim das disputas entre os Estados Unidos e a União Soviética não afastou 
o perigo de um conflito nuclear. 

Atualmente, muitos países produzem armas nucleares, como a bomba atômica. Isso repre-
senta um sério perigo para a paz mundial, pois entre alguns desses países há rivalidades e disputas 
que podem levar a uma nova guerra.

Esses dados evidenciam que há algumas permanências da etapa relativa ao mundo da Guerra 
Fria: nem tudo é mudança na História. Entretanto, não restam dúvidas de que 1991 marcou o fim 
de certas características do mundo contemporâneo e o começo de novos processos históricos. 

  Registro oficial da reunião ocorrida entre o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un e o presidente dos 
Estados Unidos da América, Donald Trump, em Singapura, em 2018.
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 O fim da Guerra Fria
Com o clima de liberdade, as manifestações contrárias ao regime se intensificaram na União 

Soviética. Diante dessas manifestações, em 1991, alguns militares e dirigentes comunistas que 
não concordavam com as mudanças tentaram dar um golpe de Estado com o objetivo de afastar 
Gorbachev do poder, barrar as mudanças e fazer o país retornar ao antigo governo autoritário.

Entretanto, o golpe não recebeu apoio de parte da população e foi rapidamente derrotado. 
Gorbachev se manteve no poder, e o processo de mudanças prosseguiu.

Mas a estrutura do Estado soviético era tão rígida que não suportou essa política de refor-
mas. Assim, no fim de 1991, Gorbachev renunciou à Presidência e foi declarado o fim da União 
Soviética. A URSS se desintegrou com a independência das repúblicas que formavam o país. A 
grande diversidade étnica desse imenso território contribuiria para o surgimento de lutas de caráter 
nacionalista e separatista, algumas das quais permanecem até hoje. 

Um desses novos países é a Federação Russa (mais comumente chamada de Rússia), que 
reúne algumas repúblicas e regiões autônomas da antiga União Soviética e manteve boa parte 
do antigo território soviético. A desintegração da União Soviética significou também o fim da 
Guerra Fria.

Fonte: DUBY, 
Georges. 
Grand Atlas 
Historique. 
Paris: Larousse, 
2008. p. 312-
313.

O esfacelamento da União Soviética (1990)
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1 e 4
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3 e 6
• Específicas de História: 1 e 3

HABILIDADES
• EF09HI28
• EF09HI32

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• O fim da Guerra Fria e a 
queda do Muro de Berlim cau-
saram efeitos diversos nas di-
ferentes partes do globo. Co-
mente com os alunos sobre as 
diferentes interpretações da-
das ao evento, que foi vivido 
com euforia pelos alemães da 
porção oriental e visto com 
muito receio por intelectuais 
adeptos ao comunismo e paí-
ses sob influência soviética.
• Ressalte aos alunos as pos-
síveis permanências e ruptu-
ras apresentadas com o fim da 
União Soviética e, por conse-
guinte, fim da bipolarização 
do mundo entre socialistas e 
capitalistas. É importante que 
a história não seja compreen-
dida como um acúmulo de in-
formações em uma linha pro-
gressiva. Portanto, nesse sen-
tido, recomenda-se ressaltar 
elementos de permanência 
(como os conflitos e o peri-
go do uso de armas nuclea-
res) e de rupturas (como o fim 
da adoção do comunismo em 
parte majoritária do bloco so-
viético), que podem ser discu-
tidos e problematizados auxi-
liando nessa percepção.

MAIS ATIVIDADES

Refletir sobre um momento 
histórico
• A atividade permite articu-
lar o que os alunos aprende-
ram sobre o significado da as-
censão e queda da URSS no 
século XX.

• Apresente aos alunos o au-
tor Francis Fukuyama, um co-
nhecido filósofo e economis-
ta estadunidense. Comente, 
então, que esse autor elabo-
rou uma célebre interpreta-
ção para o momento do fim 
da União Soviética, o qual afir-
mou selar “o fim da História”. 

• Peça aos alunos que recor-
ram aos conhecimentos que 
elaboraram ao longo do ano 
letivo para refletir sobre o que 
o autor quis dizer com essa 
frase. Eles poderão discutir li-
vremente suas ideias sobre o 
assunto, buscando consensos.
• Espera-se que os alunos 
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 A nova ordem mundial
Em 1991, com o fim da maior parte dos regimes comunistas do planeta e a queda da União 

Soviética, a divisão do mundo em dois blocos opostos – um dos marcos do século XX – chegou 
ao fim. 

Essa nova configuração provocou uma importante reorganização das relações internacionais 
em um processo marcado por rupturas e permanências. De um lado, novas formas de organização 
de blocos de países ganharam força, especialmente os chamados blocos econômicos. 

Por outro lado, o fim das disputas entre os Estados Unidos e a União Soviética não afastou 
o perigo de um conflito nuclear. 

Atualmente, muitos países produzem armas nucleares, como a bomba atômica. Isso repre-
senta um sério perigo para a paz mundial, pois entre alguns desses países há rivalidades e disputas 
que podem levar a uma nova guerra.

Esses dados evidenciam que há algumas permanências da etapa relativa ao mundo da Guerra 
Fria: nem tudo é mudança na História. Entretanto, não restam dúvidas de que 1991 marcou o fim 
de certas características do mundo contemporâneo e o começo de novos processos históricos. 

  Registro oficial da reunião ocorrida entre o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un e o presidente dos 
Estados Unidos da América, Donald Trump, em Singapura, em 2018.
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 O fim da Guerra Fria
Com o clima de liberdade, as manifestações contrárias ao regime se intensificaram na União 

Soviética. Diante dessas manifestações, em 1991, alguns militares e dirigentes comunistas que 
não concordavam com as mudanças tentaram dar um golpe de Estado com o objetivo de afastar 
Gorbachev do poder, barrar as mudanças e fazer o país retornar ao antigo governo autoritário.

Entretanto, o golpe não recebeu apoio de parte da população e foi rapidamente derrotado. 
Gorbachev se manteve no poder, e o processo de mudanças prosseguiu.

Mas a estrutura do Estado soviético era tão rígida que não suportou essa política de refor-
mas. Assim, no fim de 1991, Gorbachev renunciou à Presidência e foi declarado o fim da União 
Soviética. A URSS se desintegrou com a independência das repúblicas que formavam o país. A 
grande diversidade étnica desse imenso território contribuiria para o surgimento de lutas de caráter 
nacionalista e separatista, algumas das quais permanecem até hoje. 

Um desses novos países é a Federação Russa (mais comumente chamada de Rússia), que 
reúne algumas repúblicas e regiões autônomas da antiga União Soviética e manteve boa parte 
do antigo território soviético. A desintegração da União Soviética significou também o fim da 
Guerra Fria.

Fonte: DUBY, 
Georges. 
Grand Atlas 
Historique. 
Paris: Larousse, 
2008. p. 312-
313.

O esfacelamento da União Soviética (1990)
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Pergunte aos alunos o que 
entendem pela expressão “no-
va ordem mundial”. Permi-
ta que respondam livremente, 
criando um ambiente de res-
peito às ideias diferentes e de 
estímulo à reflexão conjunta. 
• Comente que, durante o sé-
culo XX, termos como Primei-
ro, Segundo e Terceiro Mun-
do eram usados para caracteri-
zar, respectivamente, os países 
como membros das potências 
capitalistas, dos blocos comu-
nistas e como países mais pau-
perizados, que se localizam no 
sul global. É provável que eles 
já tenham ouvido esses termos. 
No entanto, como o mundo 
passou por uma reorganização 
da composição de forças, essas 
denominações caíram em de-
suso.
• Explique à turma que, atual-
mente, cientistas políticos e ou-
tros profissionais usam os con-
ceitos de desenvolvido, sub-
desenvolvido e em desenvolvi-
mento para designar os países, 
principalmente com base na ca-
pacidade produtiva e no desem-
penho no comércio mundial. 
Proponha então uma discussão 
sobre os critérios de desenvolvi-
mento que são utilizados e per-
gunte aos alunos se concordam 
com eles, avançando para uma 
reflexão mais abrangente sobre 
o assunto.

considerem o impacto que a 
Revolução Russa teve na histó-
ria humana e que, com o tér-
mino da URSS, essa perspecti-
va de mundo socialista pareceu 
encoberta pela “vitória” do ca-
pitalismo, inaugurando, segun-
do Fukuyama, uma era de su-
posta estabilidade.
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 Conflitos no Oriente Médio
O Oriente Médio é uma região situada entre a Europa, a África e a Ásia, que se estende do 

mar Mediterrâneo até o Golfo Pérsico. Entre o século XV e o fim da Primeira Guerra Mundial 
(1914-1918), quase todo o Oriente Médio fez parte do Império Turco-Otomano.

Derrotado na Primeira Guerra Mundial, junto com a Alemanha e a Áustria, das quais era 
aliado, o Império Turco-Otomano se desfez. Alguns de seus territórios passaram para o controle 
da Inglaterra e da França. A Síria e o Líbano, por exemplo, ficaram com a França; a Palestina e 
o Iraque, entre outros, com a Inglaterra. Quanto à Turquia, tornou-se uma República em 1923.

 Palestinos e judeus
Desde o final do século XIX, muitos judeus migraram para a região da Palestina. Alegavam 

que aquela região era a Terra Prometida por Deus ao povo judeu. Essa migração aumentou a 
partir da década de 1930, quando os nazistas passaram a perseguir os judeus na Europa. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial (1919-1945), milhares de judeus deixaram o Leste 
da Europa para se instalar na Palestina, onde criaram suas próprias comunidades. Isso criou uma 
tensão com os árabes e palestinos que viviam na região e começaram a irromper conflitos cada 
vez mais graves.
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Fonte: CALDINI, Vera; LEDA, Ísola. Atlas Geográfico Saraiva. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 130.
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Em 1947, o governo inglês retirou suas tropas da Palestina, e a Organização das 
Nações Unidas (ONU) ficou encarregada de encontrar uma solução para a convivên-
cia entre judeus, árabes e palestinos na região.

A proposta da ONU foi criar na Palestina dois Estados independentes: um 
palestino e outro judeu. O Estado judaico ficaria com mais de 56% do território. 
O Estado palestino, com o restante. Os judeus apoiaram a proposta, enquanto os 
palestinos e os governos dos países árabes rejeitaram a resolução, alegando, entre 
outros motivos, que a população árabe-palestina da região era duas vezes maior 
que a população judaica.

Diante do impasse, em 1948, as lideranças judaicas proclamaram a criação do 
Estado de Israel. Em resposta, os árabes se organizaram em torno da Liga Árabe 
(aliança militar formada pelos governos de Líbano, Síria, Iraque, Egito e Transjordânia, 
atual Jordânia), que declarou guerra ao Estado judaico.

A guerra terminou em 1949 com a derrota dos árabes. Vitoriosas, as forças 
israelenses anexaram territórios que deveriam ficar sob o controle palestino. Além 
disso, o Egito e a Jordânia se apossaram do restante dos territórios palestinos. A 
própria cidade de Jerusalém, que deveria se tornar um território internacional, foi 
dividida entre Israel e Jordânia.
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S

Fonte: DUBY, Georges. Atlas Historique Mondial. Paris: Larousse, 2008. p. 217-218 e 328.

Israel e os territórios palestinos (1948-2015)
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 6, 7 e 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3, 5 e 6
• Específicas de História: 1, 3 e 6

HABILIDADES
• EF09HI10
• EF09HI28

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Por meio do texto e da aná-
lise do mapa, auxilie os alu-
nos a localizar o Oriente Mé-
dio, região de que já ouviram 
falar muitas vezes, mas, pro-
vavelmente, desconhecem no 
mapa. 
• Se considerar interessante, 
relacione o conteúdo ao que 
foi aprendido no sexto ano so-
bre as civilizações mesopotâ-
micas e o Crescente Fértil. Re-
lembre que algumas das pri-
meiras civilizações do mundo 
se desenvolveram na região 
onde hoje são o Iraque e o Irã. 
Assim, além das perdas huma-
nas e estruturais, parte signi-
ficativa dos patrimônios mun-
diais também é ameaçada pe-
los conflitos na região.
• Estimule a reflexão dos alu-
nos sobre os efeitos da dura-
doura ocupação europeia na 
região do Oriente Médio e 
norte da África, problemati-
zando como os conflitos têm 
razões em interesses externos. 
• A Guerra do Golfo pode ser 
citada como um exemplo dis-
so. Explique aos alunos que o 
petróleo em abundância na 
região, entre outros fatores 
geopolíticos, provocou a inva-
são do Kuwait pelo Iraque. En-
tre 1990 e 1991, uma Coali-
zão Internacional de 34 países 
interviu militarmente bombar-
deando a região.

MAIS ATIVIDADES 

Pesquisar sobre a Síria 
• A discussão sobre os confli-
tos no Oriente Médio possibili-
ta abordar questões da política 
internacional atual. Nesse sen-
tido, sugere-se uma atividade 
de pesquisa sobre a história da 

Síria, com ênfase para o confli-
to que se estende desde 2011.
• Peça aos alunos que façam 
uma busca em livros e sites, 
sobre: o governo de Bashar 
Al-Assad, a Primavera Árabe 
(de 2011) e os desdobramen-
tos do conflito com o surgi-
mento do Estado Islâmico.

• Os alunos deverão cons-
truir uma linha do tempo 
com os principais eventos 
identificados. Em seguida, 
devem elaborar um texto re-
lacionando esses eventos ao 
deslocamento de refugiados 
sírios para a Europa, obser-
vando a migração como uma 
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 Conflitos no Oriente Médio
O Oriente Médio é uma região situada entre a Europa, a África e a Ásia, que se estende do 

mar Mediterrâneo até o Golfo Pérsico. Entre o século XV e o fim da Primeira Guerra Mundial 
(1914-1918), quase todo o Oriente Médio fez parte do Império Turco-Otomano.

Derrotado na Primeira Guerra Mundial, junto com a Alemanha e a Áustria, das quais era 
aliado, o Império Turco-Otomano se desfez. Alguns de seus territórios passaram para o controle 
da Inglaterra e da França. A Síria e o Líbano, por exemplo, ficaram com a França; a Palestina e 
o Iraque, entre outros, com a Inglaterra. Quanto à Turquia, tornou-se uma República em 1923.

 Palestinos e judeus
Desde o final do século XIX, muitos judeus migraram para a região da Palestina. Alegavam 

que aquela região era a Terra Prometida por Deus ao povo judeu. Essa migração aumentou a 
partir da década de 1930, quando os nazistas passaram a perseguir os judeus na Europa. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial (1919-1945), milhares de judeus deixaram o Leste 
da Europa para se instalar na Palestina, onde criaram suas próprias comunidades. Isso criou uma 
tensão com os árabes e palestinos que viviam na região e começaram a irromper conflitos cada 
vez mais graves.
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Fonte: CALDINI, Vera; LEDA, Ísola. Atlas Geográfico Saraiva. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 130.
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Em 1947, o governo inglês retirou suas tropas da Palestina, e a Organização das 
Nações Unidas (ONU) ficou encarregada de encontrar uma solução para a convivên-
cia entre judeus, árabes e palestinos na região.

A proposta da ONU foi criar na Palestina dois Estados independentes: um 
palestino e outro judeu. O Estado judaico ficaria com mais de 56% do território. 
O Estado palestino, com o restante. Os judeus apoiaram a proposta, enquanto os 
palestinos e os governos dos países árabes rejeitaram a resolução, alegando, entre 
outros motivos, que a população árabe-palestina da região era duas vezes maior 
que a população judaica.

Diante do impasse, em 1948, as lideranças judaicas proclamaram a criação do 
Estado de Israel. Em resposta, os árabes se organizaram em torno da Liga Árabe 
(aliança militar formada pelos governos de Líbano, Síria, Iraque, Egito e Transjordânia, 
atual Jordânia), que declarou guerra ao Estado judaico.

A guerra terminou em 1949 com a derrota dos árabes. Vitoriosas, as forças 
israelenses anexaram territórios que deveriam ficar sob o controle palestino. Além 
disso, o Egito e a Jordânia se apossaram do restante dos territórios palestinos. A 
própria cidade de Jerusalém, que deveria se tornar um território internacional, foi 
dividida entre Israel e Jordânia.
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Fonte: DUBY, Georges. Atlas Historique Mondial. Paris: Larousse, 2008. p. 217-218 e 328.

Israel e os territórios palestinos (1948-2015)
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SUGESTÃO DE LIVRO 

Para o professor 
• SAID, Edward. A questão 
da Palestina. São Paulo: Edi-
tora da Unesp, 2012. 

O renomado intelectual 
Edward Said apresenta um 
histórico sobre os conflitos na 
região da Palestina sob a pers-
pectiva dos estudos do Orien-
talismo.

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Pergunte aos alunos se eles 
já ouviram alguma informação 
sobre os conflitos entre Israel 
e Palestina. Recorrentes nos 
noticiários, é possível que eles 
tenham algum conhecimen-
to sobre o tema, sem, porém, 
compreendê-lo em sua ampli-
tude histórica. 
• Após o momento inicial 
de levantamento dos conhe-
cimentos prévios dos alunos, 
explique a eles as motivações 
religiosas e políticas em torno 
do conflito. Alguns textos dis-
poníveis a seguir em Suges-
tões de sites podem ajudar a 
embasar a discussão.

SUGESTÕES DE SITES

Para o aluno
• 10 PERGUNTAS para enten-
der o conflito entre israelen-
ses e palestinos. BBC News, 
29. set. 2014. Disponível em: 
<https://livro.pro/2qMoXmp>. 
Acesso em: 15 nov. 2018.

A reportagem aborda o con-
flito Israel-Palestina de forma 
acessível e didática, expondo 
as principais razões históricas 
para a situação no presente.
• KOBAYASHI, Eliza. Por que 
judeus e palestinos vivem em 
conflito? Nova Escola, 7 mar. 
2018. Disponível em: <https://
livro.pro/2NOxL8j>. Acesso em: 
15 nov. 2018. 

A reportagem apresenta a 
questão principalmente após 
o fim do Império Otomano, 
propondo reflexões sobre o 
significado desse evento para 
os povos da região.

prática histórica e um direito 
humano.
• O objetivo da atividade é 
desenvolver a capacidade de 
análise dos alunos de um da-
do contexto histórico e de es-
tabelecimento de relações en-
tre o passado e acontecimen-
tos do presente.
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O narrador do relato afirma que eles sonhavam com a revolução e temiam que a concretização dos ideais comunistas 

O texto a seguir é o relato de um indivíduo que vivia na União Soviética 
na época em que o regime chegou ao fim. Ele foi compilado pela escritora 
ucraniana Svetlana Aleksiévitch e publicado em livro. Depois de lê-lo, res-
ponda às questões.

interpretando documentos

[...] 
Minha esposa e eu cursamos a faculdade de filosofia da 

Universidade de São Petersburgo (na época, de Leningrado); ela virou 
zeladora, e eu, fornalheiro numa sala de caldeiras. [...] Nós líamos 
livros, líamos muito. Conversávamos. Pensávamos que estávamos pro-
duzindo ideias. Sonhávamos com a revolução, mas tínhamos medo 
de não chegar a vê-la. Levávamos uma vida bem fechada, no geral, 
não sabíamos o que acontecia no mundo. Éramos “plantas de aparta-
mento”. Inventamos tudo, como depois ficou claro, fantasiamos tudo: 
o Ocidente, o capitalismo, o povo russo. Vivíamos com miragens. Essa 
Rússia que estava nos livros e nas nossas cozinhas nunca existiu. Só 
na nossa cabeça.

Com a perestroika tudo acabou… O capitalismo veio com tudo… 
Noventa rublos viraram dez dólares. Não dava para viver com aquilo. 
Saímos da cozinha e fomos para a rua, e ali ficou claro que não tínha-
mos ideias, só tínhamos ficado sentados, conversando esse tempo 
todo. De algum lugar, surgiram pessoas completamente diferentes: 
jovens com casacos violeta e anéis dourados. E com novas regras 
do jogo: se você tem dinheiro, é um ser humano; se não tem, não é 
ninguém. 

ALEKSIEVITCH, Svetlana. O fim do homem soviético. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2016. p. 35. 

 1. De acordo com o relato, é possível afirmar que as pessoas que moravam na 
União Soviética acreditavam que a revolução comunista já tinha atingido 
seu objetivo?

 2. Qual foi o impacto da perestroika na vida do casal que fez o relato?
Com a perestroika, a estabilidade que o casal tinha se perdeu. O salário deles perdeu completamente o valor, e 
as crenças políticas em que acreditavam perderam o sentido. No lugar disso, surgiu uma sociedade baseada em 
valores capitalistas que os dois não entendiam adequadamente.

Terminada a Guerra Fria, os conflitos entre israelenses e palestinos permaneceram. 
Nos campos de refugiados, os palestinos vivem em condições miseráveis. No final de 

2017, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu Jerusalém como a capital de 
Israel, decisão que contribuiu para agravar ainda mais as tensões na região, já que os palestinos 
também reivindicam que a parte oriental da cidade de Jerusalém seja a capital de um futuro 
Estado Palestino. A paz, portanto, parece estar ainda longe de chegar à região.

nunca chegasse. Assim, é possível afirmar que eles não acreditavam que a revolução comu-
nista tinha atingido seu objetivo, especialmente o de produzir uma sociedade igualitária.
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 A paz distante
Assim, a Primeira Guerra Árabe-Israelense, como o conflito ficou conhecido, teve 

como resultado a consolidação do Estado de Israel. Quanto ao Estado Palestino, não chegou 
a ser criado naquele momento nem nas 
décadas seguintes. Isso desencadeou 
uma situação de tensão entre os palesti-
nos e os israelenses que perdura até hoje.

O saldo da guerra foi catastrófico 
para os palestinos. Cerca de 750 mil foram 
expulsos de suas terras e passaram a viver 
em campos de refugiados em vários países 
do Oriente Médio. Os que permanece-
ram em Israel também sofreram um duro 
revés. Considerados cidadãos de segunda 
classe, perderam direitos e proteções 
legais. Marginalizados, muitos decidiram 
resistir por meio da luta armada. Essa é 
a origem dos movimentos armados que 
lutam contra o Estado de Israel.

A primeira guerra entre árabes e 
israelenses foi seguida por outros confli-
tos nas décadas seguintes. No contexto 
da Guerra Fria, enquanto Israel conquistou 
o apoio dos Estados Unidos, os árabes 
receberam ajuda da União Soviética.

  Grafite do artista 
plástico Banksy em 
muro que separa o 
território palestino de 
Israel. Palestina, 2017.

  Imagem de destruição em território árabe tomado pelo 
exército israelense. Jaffa, Palestina, em 1948.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 6, 7 e 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3, 5 e 6
• Específicas de História: 1, 3 
e 6

HABILIDADES
• EF09HI10
• EF09HI28

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Sugere-se que os impactos 
dos conflitos armados na so-
ciedade sejam analisados den-
tro da perspectiva de respei-
to e garantia aos direitos hu-
manos. Por essa via, os alu-
nos poderão compreender o 
conceito e amplitude desses 
direitos, bem como a impor-
tância do compromisso civil 
e militar com eles. Igualmen-
te, poderão observar que, em-
bora a ONU tenha sido criada 
no pós-Segunda Guerra como 
um canal de diálogo entre as 
nações que viabilizasse a re-
solução de novos conflitos, na 
prática essa função demons-
trou eficácia limitada. 
• As questões relacionadas 
aos conflitos armados e às cri-
ses humanitárias deles decor-
rentes podem ser usadas para 
um debate entre a turma so-
bre os desafios da ONU atual-
mente. Estimule os alunos a 
pensar também que, embora 
seja um instrumento de conci-
liação, o órgão não está isento 
de disputas internas de poder 
e, assim, nem sempre atual, 
de forma parcial além de so-
frer com a desconfiança e o 
descrédito de alguns gover-
nantes.

MAIS ATIVIDADES 

Refugiados 
• A atividade sobre os refu-
giados no mundo hoje permi-
te a compreensão da violação 
de direitos humanos em dife-
rentes espaços e por diferen-
tes motivos. Dessa forma, su-

gerir aos alunos uma pesqui-
sa para compreender onde es-
sas ocorrências são presentes 
na atualidade, os motivos que 
levam ao refúgio e a situação 
em que vivem esses muitos re-
fugiados.
• Organize os alunos em 
grupos de 4 a 5 integrantes. 

Eles devem realizar pesqui-
sas que respondam às seguin-
tes questões: O que é um re-
fugiado?; Que regiões mais 
produzem refugiados hoje?; 
Que tratamento eles recebem 
nos países em que buscam re-
fúgio?, entre outras pertinen-
tes ao assunto. Proponha ain-
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O narrador do relato afirma que eles sonhavam com a revolução e temiam que a concretização dos ideais comunistas 

O texto a seguir é o relato de um indivíduo que vivia na União Soviética 
na época em que o regime chegou ao fim. Ele foi compilado pela escritora 
ucraniana Svetlana Aleksiévitch e publicado em livro. Depois de lê-lo, res-
ponda às questões.

interpretando documentos

[...] 
Minha esposa e eu cursamos a faculdade de filosofia da 

Universidade de São Petersburgo (na época, de Leningrado); ela virou 
zeladora, e eu, fornalheiro numa sala de caldeiras. [...] Nós líamos 
livros, líamos muito. Conversávamos. Pensávamos que estávamos pro-
duzindo ideias. Sonhávamos com a revolução, mas tínhamos medo 
de não chegar a vê-la. Levávamos uma vida bem fechada, no geral, 
não sabíamos o que acontecia no mundo. Éramos “plantas de aparta-
mento”. Inventamos tudo, como depois ficou claro, fantasiamos tudo: 
o Ocidente, o capitalismo, o povo russo. Vivíamos com miragens. Essa 
Rússia que estava nos livros e nas nossas cozinhas nunca existiu. Só 
na nossa cabeça.

Com a perestroika tudo acabou… O capitalismo veio com tudo… 
Noventa rublos viraram dez dólares. Não dava para viver com aquilo. 
Saímos da cozinha e fomos para a rua, e ali ficou claro que não tínha-
mos ideias, só tínhamos ficado sentados, conversando esse tempo 
todo. De algum lugar, surgiram pessoas completamente diferentes: 
jovens com casacos violeta e anéis dourados. E com novas regras 
do jogo: se você tem dinheiro, é um ser humano; se não tem, não é 
ninguém. 

ALEKSIEVITCH, Svetlana. O fim do homem soviético. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2016. p. 35. 

 1. De acordo com o relato, é possível afirmar que as pessoas que moravam na 
União Soviética acreditavam que a revolução comunista já tinha atingido 
seu objetivo?

 2. Qual foi o impacto da perestroika na vida do casal que fez o relato?
Com a perestroika, a estabilidade que o casal tinha se perdeu. O salário deles perdeu completamente o valor, e 
as crenças políticas em que acreditavam perderam o sentido. No lugar disso, surgiu uma sociedade baseada em 
valores capitalistas que os dois não entendiam adequadamente.

Terminada a Guerra Fria, os conflitos entre israelenses e palestinos permaneceram. 
Nos campos de refugiados, os palestinos vivem em condições miseráveis. No final de 

2017, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu Jerusalém como a capital de 
Israel, decisão que contribuiu para agravar ainda mais as tensões na região, já que os palestinos 
também reivindicam que a parte oriental da cidade de Jerusalém seja a capital de um futuro 
Estado Palestino. A paz, portanto, parece estar ainda longe de chegar à região.

nunca chegasse. Assim, é possível afirmar que eles não acreditavam que a revolução comu-
nista tinha atingido seu objetivo, especialmente o de produzir uma sociedade igualitária.
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 A paz distante
Assim, a Primeira Guerra Árabe-Israelense, como o conflito ficou conhecido, teve 

como resultado a consolidação do Estado de Israel. Quanto ao Estado Palestino, não chegou 
a ser criado naquele momento nem nas 
décadas seguintes. Isso desencadeou 
uma situação de tensão entre os palesti-
nos e os israelenses que perdura até hoje.

O saldo da guerra foi catastrófico 
para os palestinos. Cerca de 750 mil foram 
expulsos de suas terras e passaram a viver 
em campos de refugiados em vários países 
do Oriente Médio. Os que permanece-
ram em Israel também sofreram um duro 
revés. Considerados cidadãos de segunda 
classe, perderam direitos e proteções 
legais. Marginalizados, muitos decidiram 
resistir por meio da luta armada. Essa é 
a origem dos movimentos armados que 
lutam contra o Estado de Israel.

A primeira guerra entre árabes e 
israelenses foi seguida por outros confli-
tos nas décadas seguintes. No contexto 
da Guerra Fria, enquanto Israel conquistou 
o apoio dos Estados Unidos, os árabes 
receberam ajuda da União Soviética.

  Grafite do artista 
plástico Banksy em 
muro que separa o 
território palestino de 
Israel. Palestina, 2017.

  Imagem de destruição em território árabe tomado pelo 
exército israelense. Jaffa, Palestina, em 1948.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• O depoimento apresenta-
do na seção Interpretando 
documentos aborda o con-
flito dos soviéticos dentro da 
sociedade capitalista, cujo po-
der de compra é mais valori-
zado que o indivíduo. Visto da 
perspectiva do método históri-
co, os depoimentos devem ser 
compreendidos como meio de 
acessar a experiência indivi-
dual dos sujeitos; no entanto, 
deve-se considerá-los memó-
rias sempre seletivas e reinter-
pretadas para a condição atual 
do depoente.

SUGESTÃO DE LIVRO 

Para o professor
• FERREIRA, Marieta; AMA-
DO, Janaína. Usos & abusos 
da história oral. 2. ed. Rio de 
Janeiro: FGV, 1988.

O livro apresenta importan-
te conjunto de textos produ-
zidos por intelectuais de refe-
rência e possibilita, dessa for-
ma, a compreensão da história 
oral como fonte e método de 
pesquisa histórica.

da que escolham uma região 
ou situação para aprofundar 
suas pesquisas.
• Promova uma roda de con-
versa sobre as informações obti-
das pelos alunos. Busque orien-
tá-los nessa apresentação para 
que possam abordar os temas 

de forma progressiva; portanto, 
primeiro, o que são os direitos 
humanos e o que são os refu-
giados; depois, quais áreas os 
grupos decidiram se aprofun-
dar e quais são as peculiarida-
des dessas regiões e realidades 
estudadas. 
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Consumismo: o planeta ameaçado
No mundo globalizado, é cada vez maior o estímulo ao consumo. A ideologia 

dominante incentiva a substituição constante de produtos por outros mais avançados 
tecnologicamente. Nessa perspectiva, tudo o que as pessoas têm em mãos se torna des-
cartável com pouco tempo de uso. Adquirir produtos que acabaram de sair das fábricas 
ou que determinado artista está usando tornou-se o objetivo de vida de muitas pessoas.

Segundo alguns especialistas, o consumismo tem se revelado um problema sério 
e de graves consequências para a sociedade contemporânea. Seduzidas e embaladas 
pelo consumismo, muitas pessoas tendem a substituir as relações afetivas (familiares e 
de amizade) pela compra compulsiva. 

Com o descarte cada vez maior e mais rápido dos produtos, o acúmulo de lixo, 
principalmente de produtos tecnológicos, tornou-se outro sério problema para 
o planeta. Muitos produtos levam séculos para se desfazer na 
natureza e vários têm componentes que poluem o solo, levando 
substâncias tóxicas para a agricultura e para os lençóis freáticos 
que abastecem as populações.

Estudos de especialistas em todo o mundo mostram que o planeta não tem con-
dições de continuar a fornecer os recursos necessários a esse consumo desenfreado. Se 
continuarmos nesse ritmo, a Terra, nosso lar no espaço sideral, corre o risco de entrar 
em colapso. O que será dela, no futuro, e das gerações que nos sucederão?

p ar a s aber mais

Lençol freático: 
rio subterrâneo.

  Consumidores competem por televisores durante liquidação em uma loja de departamentos em 
São Paulo (SP), 2017.
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 A globalização
Uma das características marcantes do mundo atual é a aceleração das comunicações e dos 

transportes. Atualmente, podemos nos comunicar com qualquer pessoa do planeta em tempo 
real. Além disso, é possível circular de uma região para outra com grande rapidez. As informações, 
os produtos industriais e culturais (estilos de vida, músicas, filmes ou apresentações de artistas 
transmitidas ao vivo via satélite) e os movimentos sociais (como passeatas e manifestações) chegam 
rapidamente a quase todos os lugares do mundo.

Hoje, quase todos os países e povos estão intimamente ligados. As fronteiras que separa-
vam as economias e as culturas dos diversos povos tornaram-se praticamente inexistentes. Esse 
processo é conhecido como globalização. Na economia, ele tornou possível encontrar fontes de 
matérias-primas mais baratas em qualquer lugar do mundo consultando a internet, transportar 
essas matérias-primas de um lugar para outro e fabricar produtos cada vez mais sofisticados em 
pouco tempo. 

Com a globalização, tornou-se possível o desenvolvimento de uma economia transnacional, 
ou seja, aquela que tem como base empresas que não estão ligadas a nenhum país específico, 
nem mesmo àqueles nos quais tiveram origem.

A sede de uma empresa transnacional, por exemplo, pode estar em um país que oferece 
benefícios fiscais (como isenção de impostos), enquanto a equipe que projeta seus produtos fica 
em outro país, geralmente em uma região de alta tecnologia. A matéria-prima utilizada por essa 
empresa, por sua vez, é extraída em países economicamente pobres, onde é mais barata. Às 
vezes, os componentes do produto são fabricados em países diferentes e depois reunidos para 
serem montados em fábricas instaladas em regiões pobres, onde os salários são mais baixos. Por 
fim, a venda do produto ao consumidor final pode ser feita em lugares do mundo que ofereçam 
margens de lucro mais atraentes para a transnacional.

CONCHI MARTINEZ/SHUTTERSTOCK.COM

  Estúdio de rede de TV 
estadunidense produzindo e 
recebendo notícias do mundo 
todo. Atlanta, EUA, 2015.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 6 e 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3, 5 e 6 
• Específicas de História: 1, 3 e 5

HABILIDADE
• EF09HI32

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Em uma economia transna-
cional, existe um desequilíbrio 
entre os investimentos que as 
empresas fazem e o retorno 
que geram em cada uma das 
regiões em que estão presen-
tes. Estimule os alunos a com-
preender que o maior retorno 
econômico e cultural ocorre 
onde é desenvolvida a tecno-
logia, reservando às regiões 
de mão de obra braçal apenas 
baixos salários, sem um retor-
no mais expressivo no desen-
volvimento local.
• Comente com os alunos 
que, com a globalização, a cir-
culação de pessoas, mercado-
rias e informações se aceleram 
a tal ponto que levam alguns a 
acreditar no “fim das frontei-
ras”. Contudo, nesse mesmo 
contexto, têm crescido mani-
festações de xenofobia e nacio-
nalismo, que colocam em sus-
peição tanto as movimentações 
humanas como a maior fluidez 
cultural do mundo globalizado. 
• É possível sugerir a eles 
uma pesquisa sobre a “econo-
mia dos passaportes”, isto é, 
quais são mais “valorizados” 
e possuem aceitação ampla 
diante do atual funcionamen-
to dos vistos internacionais. 
Ao longo do Ensino Funda-
mental, em que os alunos têm 
estudado essa movimentação 
de pessoas e mercadorias, é 
importante que a apreendam 
na sua longa duração e per-
cebam as situações nas quais 
essas circulações são mais ou 
menos restritivas.

TEXTO DE APOIO 

Para o professor

O futuro e o 
desenvolvimento 
tecnológico

[...]
O nosso país, apesar de 

suas contradições inter-
nas, do seu crescimento 

desigual, dos seus graves 
problemas sociais, é um 
dos países menos desenvol-
vidos, hoje existentes, que 
tem melhores condições 
para chegar ao próximo sé-
culo em uma situação de 
desenvolvimento político, 
econômico e social seme-
lhante à das mais avança-
das nações. Essa expecta-

tiva é compartilhada por 
muitos estudiosos de polí-
tica mundial, sendo de se 
ressaltar o recente estudo 
feito por proeminente ana-
lista americano, no qual o 
Brasil, graças ao potencial 
representado por seus re-
cursos naturais, territórios 
e população, foi classifi -
cado em terceiro lugar no 
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Consumismo: o planeta ameaçado
No mundo globalizado, é cada vez maior o estímulo ao consumo. A ideologia 

dominante incentiva a substituição constante de produtos por outros mais avançados 
tecnologicamente. Nessa perspectiva, tudo o que as pessoas têm em mãos se torna des-
cartável com pouco tempo de uso. Adquirir produtos que acabaram de sair das fábricas 
ou que determinado artista está usando tornou-se o objetivo de vida de muitas pessoas.

Segundo alguns especialistas, o consumismo tem se revelado um problema sério 
e de graves consequências para a sociedade contemporânea. Seduzidas e embaladas 
pelo consumismo, muitas pessoas tendem a substituir as relações afetivas (familiares e 
de amizade) pela compra compulsiva. 

Com o descarte cada vez maior e mais rápido dos produtos, o acúmulo de lixo, 
principalmente de produtos tecnológicos, tornou-se outro sério problema para 
o planeta. Muitos produtos levam séculos para se desfazer na 
natureza e vários têm componentes que poluem o solo, levando 
substâncias tóxicas para a agricultura e para os lençóis freáticos 
que abastecem as populações.

Estudos de especialistas em todo o mundo mostram que o planeta não tem con-
dições de continuar a fornecer os recursos necessários a esse consumo desenfreado. Se 
continuarmos nesse ritmo, a Terra, nosso lar no espaço sideral, corre o risco de entrar 
em colapso. O que será dela, no futuro, e das gerações que nos sucederão?

p ar a s aber mais

Lençol freático: 
rio subterrâneo.

  Consumidores competem por televisores durante liquidação em uma loja de departamentos em 
São Paulo (SP), 2017.
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 A globalização
Uma das características marcantes do mundo atual é a aceleração das comunicações e dos 

transportes. Atualmente, podemos nos comunicar com qualquer pessoa do planeta em tempo 
real. Além disso, é possível circular de uma região para outra com grande rapidez. As informações, 
os produtos industriais e culturais (estilos de vida, músicas, filmes ou apresentações de artistas 
transmitidas ao vivo via satélite) e os movimentos sociais (como passeatas e manifestações) chegam 
rapidamente a quase todos os lugares do mundo.

Hoje, quase todos os países e povos estão intimamente ligados. As fronteiras que separa-
vam as economias e as culturas dos diversos povos tornaram-se praticamente inexistentes. Esse 
processo é conhecido como globalização. Na economia, ele tornou possível encontrar fontes de 
matérias-primas mais baratas em qualquer lugar do mundo consultando a internet, transportar 
essas matérias-primas de um lugar para outro e fabricar produtos cada vez mais sofisticados em 
pouco tempo. 

Com a globalização, tornou-se possível o desenvolvimento de uma economia transnacional, 
ou seja, aquela que tem como base empresas que não estão ligadas a nenhum país específico, 
nem mesmo àqueles nos quais tiveram origem.

A sede de uma empresa transnacional, por exemplo, pode estar em um país que oferece 
benefícios fiscais (como isenção de impostos), enquanto a equipe que projeta seus produtos fica 
em outro país, geralmente em uma região de alta tecnologia. A matéria-prima utilizada por essa 
empresa, por sua vez, é extraída em países economicamente pobres, onde é mais barata. Às 
vezes, os componentes do produto são fabricados em países diferentes e depois reunidos para 
serem montados em fábricas instaladas em regiões pobres, onde os salários são mais baixos. Por 
fim, a venda do produto ao consumidor final pode ser feita em lugares do mundo que ofereçam 
margens de lucro mais atraentes para a transnacional.

CONCHI MARTINEZ/SHUTTERSTOCK.COM

  Estúdio de rede de TV 
estadunidense produzindo e 
recebendo notícias do mundo 
todo. Atlanta, EUA, 2015.

212

D2-2056-HIST-F2_V9-U04-C09-203-227-LA-G20.indd   212 11/21/18   1:58 PM

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Para saber mais
• Alguns especialistas e ati-
vistas têm criticado o que cha-
mam de “obsolescência pro-
gramada”, isto é, a produ-
ção de mercadorias cuja pou-
ca durabilidade ou dificuldade 
de conserto é feita de forma 
propositada para determinar 
a troca rápida. Discuta o tema 
com os alunos, peça para que 
reflitam o impacto da circula-
ção de produtos pouco durá-
veis para as práticas de consu-
mo e para o meio ambiente. 
• Converse com a turma tam-
bém sobre a valorização do 
consumo nas sociedades capi-
talistas, chamando a atenção 
deles para tudo o que está ao 
nosso redor e nos leva a consu-
mir. Mostre que, grande parte 
das vezes, esse estímulo é su-
til, desde propagandas em di-
ferentes veículos midiáticos até 
certos conteúdos patrocina-
dos, comuns nas redes sociais. 
Perceber como tais elementos 
afetam nosso comportamento 
é um fator importante no com-
bate ao consumismo.

SUGESTÃO DE FILME

Para o aluno
• WALL-E. Direção: Andrew 
Stanton. Pixar, 2008 (97 min). 
Na Terra do futuro os huma-
nos usaram todos os recursos 
naturais e tornaram o planeta 
inabitável, deixam para trás li-
xo e pequenos robôs que de-
vem avaliar se é possível ou 
não o retorno, esse é o mote 
do desenho animado que per-
mite discussão sobre hábitos 
de consumo e vida.

mundo em termos de po-
der potencial, apenas pre-
cedido pela União Soviética 
e Estados Unidos.

Mesmo se considerarmos 
essa perspectiva como mui-
to otimista, não se pode ne-
gar que nosso potencial é de 
grande expressão em termos 
mundiais. E acreditamos, 
sinceramente, que o de-

senvolvimento tecnológico 
deverá vir a ser o fator que 
pesará mais decisivamente 
na transformação desse po-
tencial em realidade.

LEITÃO, Dorodame Moura. O conheci-
mento tecnológico e sua importância. 

Possibilidades de sua transferência 
internacional. Revista Ciência da 
Informação, Brasília, v. 10, n. 2, p. 

33, 1981.
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 Os blocos econômicos
Outra característica dessa época foi a formação de blocos econômicos de países em várias 

regiões do mundo. O objetivo era assegurar melhor capacidade de negociação de cada país e 
eliminar barreiras alfandegárias entre os membros de cada bloco.

Dessa forma, os países de um bloco poderiam comerciar entre si sem cobrar impostos sobre 
as importações. Essa política provocou um importante aumento do comércio no interior dos 
diversos blocos.

O mais antigo desses blocos começou a ser criado em 1957, com a formação da Comunidade 
Econômica Europeia (também chamada de Mercado Comum Europeu). Em 1992, depois de várias 
mudanças e ampliações, esse bloco passou a se chamar União Europeia (UE). Atualmente a UE 
reúne 27 Estados-membros, principalmente na Europa. Dezenove deles adota a mesma moeda, 
o euro.

Outros blocos econômicos se formaram nos anos 1990, entre eles o Acordo de Livre-Comércio 
da América do Norte (Nafta), formado por Estados Unidos, Canadá e México, e o Mercado 
Comum do Sul (Mercosul), que reúne Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela.

Nos últimos anos, os blocos econômicos começaram a ser vistos de forma negativa por 
diversos grupos nacionalistas. Movimentos de extrema-direita afirmam que os blocos econômicos 
são prejudiciais para as economias nacionais e defendem que os países abandonem os acordos 
comerciais, endureçam as barreiras alfandegárias e abandonem os acordos de livre circulação 
dentro dos países do bloco. Além disso, esses grupos defendem medidas anti-imigração, inclusive 
a expulsão de imigrantes que já vivem nos países.

  Reunião do Parlamento Europeu durante debate sobre o futuro econômico da Europa. Estrasburgo, 
França, 2013.
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 O neoliberalismo entra em cena
As mudanças econômicas a que nos referimos não ocorreram de repente. Em grande parte, 

tiveram início na década de 1970. Foi nessa época que alguns políticos e economistas passaram 
a defender certos princípios econômicos conhecidos como neoliberalismo.

De modo geral, os defensores do neoliberalismo dizem que os Estados (governos) não têm 
condições de manter certos investimentos na sociedade.

Uma das principais características dos governos neoliberais é o corte das medidas de prote-
ção criadas pelo chamado Estado de bem-estar social. Para os neoliberais, esses gastos são 
antieconômicos, pois desviam investimentos que podem ser aplicados na produção e não motivam 
os trabalhadores a produzir mais. Para os neoliberais, o Estado deve 
intervir o mínimo possível na economia. Por isso, esse tipo de política 
é também chamado de Estado mínimo. As empresas estatais (como 
as que cuidam de saneamento, extração de minérios, telefonia) devem 
ser privatizadas, ou seja, vendidas à iniciativa privada.

Dizem os neoliberais que o Estado deve afrouxar as regras 
dos sistemas financeiros para facilitar a atuação das empresas e 
eliminar as barreiras alfandegárias para intensificar o comércio 
mundial. A justificativa para essas medidas é que elas promoveriam 
a expansão do mercado e assim beneficiariam todos os grupos 
sociais e todos os países.

Essas ideias se concretizaram após a eleição de Margaret Thatcher 
para primeira-ministra da Inglaterra, em 1979, e de Ronald Reagan 
para presidente dos Estados Unidos, em 1980. Esses dois políticos 
e suas equipes iniciaram um amplo processo – seguido por muitas 
nações do mundo, inclusive o Brasil (a partir da década de 1990) – de 
retirada de investimentos públicos da economia, de modo a deixar as 
empresas mais livres.

  A primeira-
-ministra 
britânica 
Margareth 
Thatcher e 
o presidente 
estadunidense 
Ronald Reagan 
durante 
encontro 
em Londres, 
Inglaterra, 
1981.

Estado de bem-estar 
social: tipo de organização 
política e econômica em 
que o Estado é o agente 
regulamentador da vida 
social, política e econômica 
do país. Dentro dessa 
perspectiva, cabe ao governo, 
em parceria com sindicatos 
e empresas privadas, criar 
condições ou promover a 
execução de programas de 
moradia, saúde, educação, 
previdência social e emprego. 
Barreira alfandegária: 
imposto cobrado por um 
país sobre os produtos 
importados. Os neoliberais 
defendem que, com sua 
eliminação, os produtos 
importados passam a 
competir em condição  
de igualdade com os 
produtos nacionais.

BETTMANN/GETTY IMAGES
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2 e 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3, 5, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 3 e 4

HABILIDADES
• EF09HI32
• EF09HI34

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• O conteúdo da página per-
mite a retomada de temas es-
tudados anteriormente, com 
ênfase para a criação das 
ideias liberais como propostas 
por Adam Smith. Para apro-
fundar as questões sobre o li-
beralismo e neoliberalismo, 
sugere-se a leitura do Texto 
de Apoio a seguir.
• A discussão sobre a maior 
ou menor participação do Es-
tado na economia pode ser 
elaborada entre os alunos. Ex-
plique o lado que defende que 
a iniciativa privada deve ser a 
responsável por prover aqui-
lo que a população precisa e 
também o que aponta a im-
portância de medidas de bem-
-estar social. Busque, assim, for-
necer elementos para que os 
alunos compreendam os pon-
tos que envolvem a questão e 
possam formar e embasar suas 
próprias opiniões.

TEXTO DE APOIO

Para o professor

Afi nal, o que é um liberal 
no mundo e no Brasil?

[...] A própria ideia de um 
liberalismo puro não exis-
te. Não tem caso na his-
tória em que o Estado não 
interveio de alguma forma 

na economia. Sempre tem 
essa intervenção, até por 
que dentro do capitalismo 
há uma lógica de desequi-
líbrio, que precisa neces-
sariamente ser equilibrada 
pelo Estado, do contrário o 
sistema quebra. [...] 

[...] E, a partir da déca-
da de 1970, com a crise do 
petróleo, tem-se o neolibe-

ralismo, que é uma respos-
ta a essa nova crise [...] O 
neoliberalismo surge como 
uma retirada do Estado. [...] 
O neoliberalismo é caracte-
rizado por um hibridismo 
entre o liberalismo, que 
propõe um mercado puro, e 
o keynesianismo, que pro-
põe um Estado forte. Mas 
esse Estado forte [proposto 
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 Os blocos econômicos
Outra característica dessa época foi a formação de blocos econômicos de países em várias 

regiões do mundo. O objetivo era assegurar melhor capacidade de negociação de cada país e 
eliminar barreiras alfandegárias entre os membros de cada bloco.

Dessa forma, os países de um bloco poderiam comerciar entre si sem cobrar impostos sobre 
as importações. Essa política provocou um importante aumento do comércio no interior dos 
diversos blocos.

O mais antigo desses blocos começou a ser criado em 1957, com a formação da Comunidade 
Econômica Europeia (também chamada de Mercado Comum Europeu). Em 1992, depois de várias 
mudanças e ampliações, esse bloco passou a se chamar União Europeia (UE). Atualmente a UE 
reúne 27 Estados-membros, principalmente na Europa. Dezenove deles adota a mesma moeda, 
o euro.

Outros blocos econômicos se formaram nos anos 1990, entre eles o Acordo de Livre-Comércio 
da América do Norte (Nafta), formado por Estados Unidos, Canadá e México, e o Mercado 
Comum do Sul (Mercosul), que reúne Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela.

Nos últimos anos, os blocos econômicos começaram a ser vistos de forma negativa por 
diversos grupos nacionalistas. Movimentos de extrema-direita afirmam que os blocos econômicos 
são prejudiciais para as economias nacionais e defendem que os países abandonem os acordos 
comerciais, endureçam as barreiras alfandegárias e abandonem os acordos de livre circulação 
dentro dos países do bloco. Além disso, esses grupos defendem medidas anti-imigração, inclusive 
a expulsão de imigrantes que já vivem nos países.

  Reunião do Parlamento Europeu durante debate sobre o futuro econômico da Europa. Estrasburgo, 
França, 2013.

EL
YX

AN
DR

O 
CE

GA
RR

A/
SO

PA
 IM

AG
ES

/L
IG

HT
RO

CK
ET

/G
ET

TY
 IM

AG
ES

215

D2-2056-HIST-F2_V9-U04-C09-203-227-LA-G20.indd   215 11/21/18   1:58 PM

 O neoliberalismo entra em cena
As mudanças econômicas a que nos referimos não ocorreram de repente. Em grande parte, 

tiveram início na década de 1970. Foi nessa época que alguns políticos e economistas passaram 
a defender certos princípios econômicos conhecidos como neoliberalismo.

De modo geral, os defensores do neoliberalismo dizem que os Estados (governos) não têm 
condições de manter certos investimentos na sociedade.

Uma das principais características dos governos neoliberais é o corte das medidas de prote-
ção criadas pelo chamado Estado de bem-estar social. Para os neoliberais, esses gastos são 
antieconômicos, pois desviam investimentos que podem ser aplicados na produção e não motivam 
os trabalhadores a produzir mais. Para os neoliberais, o Estado deve 
intervir o mínimo possível na economia. Por isso, esse tipo de política 
é também chamado de Estado mínimo. As empresas estatais (como 
as que cuidam de saneamento, extração de minérios, telefonia) devem 
ser privatizadas, ou seja, vendidas à iniciativa privada.

Dizem os neoliberais que o Estado deve afrouxar as regras 
dos sistemas financeiros para facilitar a atuação das empresas e 
eliminar as barreiras alfandegárias para intensificar o comércio 
mundial. A justificativa para essas medidas é que elas promoveriam 
a expansão do mercado e assim beneficiariam todos os grupos 
sociais e todos os países.

Essas ideias se concretizaram após a eleição de Margaret Thatcher 
para primeira-ministra da Inglaterra, em 1979, e de Ronald Reagan 
para presidente dos Estados Unidos, em 1980. Esses dois políticos 
e suas equipes iniciaram um amplo processo – seguido por muitas 
nações do mundo, inclusive o Brasil (a partir da década de 1990) – de 
retirada de investimentos públicos da economia, de modo a deixar as 
empresas mais livres.

  A primeira-
-ministra 
britânica 
Margareth 
Thatcher e 
o presidente 
estadunidense 
Ronald Reagan 
durante 
encontro 
em Londres, 
Inglaterra, 
1981.

Estado de bem-estar 
social: tipo de organização 
política e econômica em 
que o Estado é o agente 
regulamentador da vida 
social, política e econômica 
do país. Dentro dessa 
perspectiva, cabe ao governo, 
em parceria com sindicatos 
e empresas privadas, criar 
condições ou promover a 
execução de programas de 
moradia, saúde, educação, 
previdência social e emprego. 
Barreira alfandegária: 
imposto cobrado por um 
país sobre os produtos 
importados. Os neoliberais 
defendem que, com sua 
eliminação, os produtos 
importados passam a 
competir em condição  
de igualdade com os 
produtos nacionais.

BETTMANN/GETTY IMAGES
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Pergunte aos alunos se co-
nhecem a expressão “bloco 
econômico” e descrevam quais 
seriam suas funções e justifica-
tivas dentro da economia mun-
dial. Evidenciando as funções 
de proteção mútua entre os 
membros de cada bloco, reto-
me a informação do Livro do 
Aluno sobre as desconfianças 
dos grupos nacionalistas sobre 
essas organizações. 
• Promova uma roda de con-
versa sobre as considerações 
dos alunos e se concordam 
com essas desconfianças, bus-
cando explorar a questão das 
políticas de reciprocidade e de 
apoio como alternativas para 
países em desenvolvimento, 
caso do Brasil, frente às pres-
sões de países ricos.

SUGESTÃO DE FILME 

Para o professor
• O CAPITAL. Direção: Cos-
ta-Gravas. Paris Filmes, 2012 
(113 min).

Por meio das histórias de 
um trabalhador e do chefe de 
um banco de investimentos, o 
filme aborda aspectos do neo-
liberalismo e a crise econômi-
ca iniciada em 2008.

pelo keynesianismo] não 
se sustenta [com a crise da 
economia mundial, provo-
cada pela queda do preço 
do petróleo]. Aí há uma sé-
rie de agendas, de privati-
zações, de iniciativas para 
desinchar o Estado, para 
transformar o Estado num 
Estado gerenciador e ges-

tor, que gerencia e fi scaliza, 
mas que não executa. 
CHARLEAUX, João Paulo. Afinal, o que 

é um liberal, no mundo e no Brasil? 
Este estudioso do tema responde. 

Nexo Jornal, 7 out. 2017. Disponível 
em: <https://www.nexojornal.com.
br/entrevista/2017/10/07/Afinal-o-

que-%C3%A9-um-liberal-no-mundo-
e-no-Brasil-Este-estudioso-do-tema-

responde>. Acesso em: 16 nov. 2018.
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As bolsas de valores do mundo inteiro despencaram e teve 
início uma crise mundial. O desemprego aumentou nos países que 
aplicaram políticas neoliberais, inclusive nos Estados Unidos. Contra 
os princípios do neoliberalismo, mais de 4 trilhões de dólares foram 
injetados na economia pelos governos de diversos países para impedir 
o agravamento da crise.

A crise, iniciada em 2008, agravou as condições de vida dos 
grupos de baixa renda em quase todos os países e aumentou a dis-
paridade entre ricos e pobres no mundo. Houve uma explosão da 
desigualdade, o que dificulta a luta contra a pobreza global. Veja o 
infográfico a seguir.

Bolsa de valores: é 
um tipo de instituição na 
qual são vendidos papéis, 
chamados de ações, que 
representam frações do 
capital de uma empresa. 
Os preços dessas ações 
variam de acordo com a 
situação da empresa e da 
economia. Quando se diz 
que uma bolsa despencou, 
significa que o valor das 
ações de todas as empresas 
caiu repentinamente e de 
forma acentuada.
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A fome, o desemprego e a falta de saneamento básico aumentou em muitas regiões 
do mundo, o que gerou críticas ainda mais acirradas à política neoliberal. Essas críticas, em 
muitos casos, são acompanhadas de movimentos formados por pessoas de diferentes origens 
e condições sociais.

Fonte: SUPER-RICOS estão ficando com quase toda riqueza, às custas de bilhões de pessoas. Oxfam Brasil. 
Disponível em: <www.oxfam.org.br/noticias/super-ricos-estao-ficando-com-quase-toda-riqueza-as-custas-

de-bilhoes-de-pessoas>. Acesso em: 13 nov. 2018.

Raio X da desigualdade

Os mais ricos do mundo são apenas

da população e, sozinhos, detêm 
mais riquezas que os outros

da população do mundo.
99%

42 BILIONÁRIOS
do mundo têm mais 

riqueza do que 

METADE
da população 

mundial 
(3,7 bilhões)

Nos Estados Unidos, os 
mais ricos são apenas

3%
da população, mas detêm 

mais riquezas que a

METADE
da população 

estadunidense. 
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 Brexit
Um dos desdobramentos mais importantes do movimento contrário aos blocos econômicos 

foi o chamado Brexit (termo em inglês que combina as palavras Britain, que significa Bretanha, 
e exit, que significa saída). Esse termo é utilizado 
para nomear o referendo realizado no Reino Unido 
em 2016, que decidiu pela saída do Reino Unido da 
União Europeia. 

Com isso, nos próximos anos, o Reino Unido 
vai abandonar os acordos comerciais que fazem 
parte desse bloco e poderá adotar acordos comer-
ciais mais duros com os demais países europeus. 
Além disso, a decisão britânica vem estimulando 
movimentos nacionalistas em outros países euro-
peus a lutar contra a União Europeia, o que ameaça 
o futuro desse bloco econômico.

  O cartum Globalização 2, de 
Moisés, ironiza as consequências 
da globalização da economia 
para os ricos e para os pobres da 
América e da Europa.

 Crise do capitalismo
A promessa de que as políticas neoliberais resolveriam os problemas econômicos, reduzindo 

a pobreza no mundo e acelerando o desenvolvimento global, não se efetivou na prática. Muitos 
estudos revelam que esse tipo de política deixou a população mais pobre e sem assistência do 
Estado. Quem enriqueceu foram as empresas privadas e os grupos mais ricos da sociedade. Além 
disso, nas últimas décadas, o mundo se viu às voltas com crises econômicas que colocaram em 
risco a própria economia mundial. 

Em 2008, teve início nos Estados Unidos uma crise de grandes proporções que atingiu a 
maioria dos países do mundo. Uma de suas causas foi justamente o afrouxamento do controle 
exercido pelo Estado sobre os sistemas financeiros (uma das propostas dos neoliberais).

Sem o controle do Estado, bancos poderosos e grandes seguradoras desenvolveram formas 
de especulação que antes eram proibidas. Quando esse sistema veio abaixo em 2008, empresas de 
financiamento, bancos e segu-
radoras de vários lugares do 
mundo decretaram falência.

JAY SHAW BAKER/NURPHOTO/GETTY IMAGES

  Pescadores e ativistas fazem campanha a 
favor da saída do Reino Unido da União 
Europeia. Londres, Inglaterra, 2016.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 6 e 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3, 5 e 6 
• Específicas de História: 1 e 3

HABILIDADE
• EF09HI32

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Explique aos alunos os ter-
mos da saída do Reino Uni-
do da União Europeia, escla-
recendo o que significou estar 
inserido na associação de paí-
ses e o que significa estar fo-
ra. Se considerar interessante, 
o assunto pode ser utilizado 
para ilustrar o peso das redes 
sociais e do compartilhamen-
to de fake news nas decisões 
políticas recentes. Especialistas 
atestam que o plebiscito inglês 
foi altamente influenciado por 
informações falsas que circula-
ram sobre o que significaria o 
Brexit para o país.
• Como exposto no Livro do 
Aluno, a crise do capitalismo 
pode motivar discussões so-
bre os meios de construção de 
uma sociedade justa e igua-
litária. Estimule os alunos a 
pensar no que é possível fazer 
para salvaguardar a população 
dos efeitos das crises no siste-
ma financeiro, por exemplo. 
Assim, pode-se desenvolver 
entre os alunos competências 
como a empatia e a resolução 
de problemas. 
• O tema permite a discus-
são e reflexão sobre a realida-
de vivida por alunos, podendo 
ser complementado com da-
dos estatísticos ou notícias jor-
nalísticas. Eles devem obser-
var com isso que a população 
mais pobre do globo necessita 
de políticas de assistência do 
Estado, sem que isso signifi-
que, necessariamente, manu-
tenção da dependência a lon-
go prazo.

SUGESTÃO DE LIVRO 

Para o professor
• LÉVY, Dominique. A crise 
do Neoliberalismo. São Pau-
lo: Boitempo Editorial, 2014. 

O livro propõe a análise da 
crise do neoliberalismo e as 
mudanças ocorridas como re-
flexo dessa crise.
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As bolsas de valores do mundo inteiro despencaram e teve 
início uma crise mundial. O desemprego aumentou nos países que 
aplicaram políticas neoliberais, inclusive nos Estados Unidos. Contra 
os princípios do neoliberalismo, mais de 4 trilhões de dólares foram 
injetados na economia pelos governos de diversos países para impedir 
o agravamento da crise.

A crise, iniciada em 2008, agravou as condições de vida dos 
grupos de baixa renda em quase todos os países e aumentou a dis-
paridade entre ricos e pobres no mundo. Houve uma explosão da 
desigualdade, o que dificulta a luta contra a pobreza global. Veja o 
infográfico a seguir.

Bolsa de valores: é 
um tipo de instituição na 
qual são vendidos papéis, 
chamados de ações, que 
representam frações do 
capital de uma empresa. 
Os preços dessas ações 
variam de acordo com a 
situação da empresa e da 
economia. Quando se diz 
que uma bolsa despencou, 
significa que o valor das 
ações de todas as empresas 
caiu repentinamente e de 
forma acentuada.
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A fome, o desemprego e a falta de saneamento básico aumentou em muitas regiões 
do mundo, o que gerou críticas ainda mais acirradas à política neoliberal. Essas críticas, em 
muitos casos, são acompanhadas de movimentos formados por pessoas de diferentes origens 
e condições sociais.

Fonte: SUPER-RICOS estão ficando com quase toda riqueza, às custas de bilhões de pessoas. Oxfam Brasil. 
Disponível em: <www.oxfam.org.br/noticias/super-ricos-estao-ficando-com-quase-toda-riqueza-as-custas-

de-bilhoes-de-pessoas>. Acesso em: 13 nov. 2018.

Raio X da desigualdade

Os mais ricos do mundo são apenas

da população e, sozinhos, detêm 
mais riquezas que os outros

da população do mundo.
99%

42 BILIONÁRIOS
do mundo têm mais 

riqueza do que 

METADE
da população 

mundial 
(3,7 bilhões)

Nos Estados Unidos, os 
mais ricos são apenas

3%
da população, mas detêm 

mais riquezas que a

METADE
da população 

estadunidense. 
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 Brexit
Um dos desdobramentos mais importantes do movimento contrário aos blocos econômicos 

foi o chamado Brexit (termo em inglês que combina as palavras Britain, que significa Bretanha, 
e exit, que significa saída). Esse termo é utilizado 
para nomear o referendo realizado no Reino Unido 
em 2016, que decidiu pela saída do Reino Unido da 
União Europeia. 

Com isso, nos próximos anos, o Reino Unido 
vai abandonar os acordos comerciais que fazem 
parte desse bloco e poderá adotar acordos comer-
ciais mais duros com os demais países europeus. 
Além disso, a decisão britânica vem estimulando 
movimentos nacionalistas em outros países euro-
peus a lutar contra a União Europeia, o que ameaça 
o futuro desse bloco econômico.

  O cartum Globalização 2, de 
Moisés, ironiza as consequências 
da globalização da economia 
para os ricos e para os pobres da 
América e da Europa.

 Crise do capitalismo
A promessa de que as políticas neoliberais resolveriam os problemas econômicos, reduzindo 

a pobreza no mundo e acelerando o desenvolvimento global, não se efetivou na prática. Muitos 
estudos revelam que esse tipo de política deixou a população mais pobre e sem assistência do 
Estado. Quem enriqueceu foram as empresas privadas e os grupos mais ricos da sociedade. Além 
disso, nas últimas décadas, o mundo se viu às voltas com crises econômicas que colocaram em 
risco a própria economia mundial. 

Em 2008, teve início nos Estados Unidos uma crise de grandes proporções que atingiu a 
maioria dos países do mundo. Uma de suas causas foi justamente o afrouxamento do controle 
exercido pelo Estado sobre os sistemas financeiros (uma das propostas dos neoliberais).

Sem o controle do Estado, bancos poderosos e grandes seguradoras desenvolveram formas 
de especulação que antes eram proibidas. Quando esse sistema veio abaixo em 2008, empresas de 
financiamento, bancos e segu-
radoras de vários lugares do 
mundo decretaram falência.

JAY SHAW BAKER/NURPHOTO/GETTY IMAGES

  Pescadores e ativistas fazem campanha a 
favor da saída do Reino Unido da União 
Europeia. Londres, Inglaterra, 2016.
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Para o professor
• Os últimos dias de Lehman 
Brothers. Direção: Michael Sa-
muels. BBC, 2009 (59 min).

Longa produzido pela tele-
visão britânica BBC aborda os 
bastidores do banco de inves-
timentos na véspera da crise.

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Promova a leitura da página 
e ressalte os dados apresenta-
dos, retomando com os alu-
nos os conteúdos referentes 
à constituição e consolidação 
do capitalismo. Aproveite o te-
ma, tão próximo do cotidiano 
da maior parte da população 
brasileira, para perguntar aos 
alunos como esses dados po-
dem ser observados no espa-
ço onde vivem. Se necessário, 
auxilie-os com informações 
pontuais que possam contri-
buir para o entendimento da 
questão no município ou esta-
do desses alunos.
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Diante desse contexto, as eleições do final da década de 2010, na Europa e na América, 
resultaram na vitória ou no crescimento eleitoral de políticos de extrema-direita ou que defendem 
plataformas políticas agressivas contra os migrantes. 

Há um grande temor de que esse cenário intensifique a violência contra grupos minoritários 
nos próximos anos, o que vai agravar ainda mais as condições de vida de grupos que precisam 
fugir de suas terras por causa de problemas econômicos e sociais.

Os gráficos abaixo apresentam a situação dos refugiados no ano de 2017.

Fontes: ALMEIDA, Rafael; ZANLORENSSI, Gabriel. De onde saem (e para onde vão) os refugiados 
segundo a ONU. Nexo, 25 jun. 2018. Disponível em: <www.nexojornal.com.br/grafico/2018/06/25/

De-onde-saem-e-para-onde-v%C3%A3o-os-refugiados-segundo-a-ONU>. 

REFUGIADOS na Europa: a crise em mapas e gráficos. R7, 6 set. 2018. Disponível em: <https://noticias.
r7.com/internacional/refugiados-na-europa-a-crise-em-mapas-e-graficos-06092015>. 

Acessos em: 13 nov. 2018.
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 A crise e a intensificação das migrações
As crises econômicas provocadas pelo modelo neoliberal e os conflitos sociais e militares que 

afetam diversas regiões do mundo intensificaram os movimentos migratórios. Segundo dados da 
ONU, em 2018, mais de 25 milhões de pessoas abandonaram suas terras e buscaram refúgio em 
outras regiões do mundo. São números alarmantes, pois, nunca antes na história da humanidade 
tantas pessoas viveram na condição de migrantes.

O crescimento das migrações internacionais cria diversos focos de tensão, já que muitas 
vezes as regiões que recebem esses grupos em busca de refúgio não aceitam de forma pacífica 
a chegada dos estrangeiros. 

Muitos países estão endurecendo suas políticas migratórias e criando regras cada vez mais 
rígidas para autorizar o ingresso de migrantes em seus territórios. Há também países que permitem 
o ingresso de estrangeiros, mas restringem o espaço onde essas pessoas podem viver, criando 
grandes acampamentos de migrantes. Nesses locais, as condições de vida não são adequadas, e 
as pessoas encontram dificuldades para conseguir trabalho e ser incluídas na sociedade.

  Imigrantes caminham ao longo de uma plataforma de estação ferroviária, em Hegyeshalom, Hungria, 2015.
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Outro efeito preocupante do crescimento das migrações é a intensificação de discursos xenó-
fobos e autoritários. Em muitos países do mundo, políticos de extrema-direita ganharam poder 
por causa desses discursos. 

Esses políticos afirmam que os migrantes são responsáveis pelo agravamento da crise eco-
nômica, pelo crescimento do desemprego e até mesmo pela disseminação de doenças. Esse tipo 
de discurso não condiz com a realidade, já que os problemas econômicos são causados principal-
mente pelas políticas sociais e econômicas adotadas pelos governos. No entanto, diversos setores 
da sociedade aprovam e reproduzem essas ideias e inclusive defendem tais políticos.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 7 e 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3, 5, 6 e 7 
• Específicas de História: 1, 3, 
4 e 5

HABILIDADE
• EF09HI32

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Retome as questões discuti-
das anteriomente sobre guer-
ras e refúgio. Nesse momento, 
busque diferenciar os concei-
tos de imigrante e refugiado: 
o primeiro é aquele que deixa 
o lugar onde vive geralmente 
motivado a buscar condições 
melhores de vida e trabalho. 
Já o segundo enquadra-se no 
Estatuto do Refugiado, docu-
mento elaborado pela ONU em 
1951, que versa, entre outros 
fatores, sobre a proteção àque-
les que vivem em situações de 
guerra, de perseguição política 
ou ameaça de morte.
• Ressalte que a migração não 
é um fenômeno recente, mas 
uma condição humana. Histo-
ricamente inúmeros grupos mi-
graram em busca de melhores 
condições de vida, pelo direito 
a liberdade religiosa ou políti-
ca. É importante que o ato de 
migrar seja compreendido co-
mo um direito e que os povos 
que migram sejam respeitados 
e tratados com empatia. 
• O tema permite ainda o tra-
balho com o contexto de vi-
vência dos alunos, bem como, 
aspectos pedagógicos da dis-
ciplina histórica, tais como a 
observação de permanências. 
Pergunte quem tem migrantes 
e imigrantes na família e con-
vide os alunos a compartilhar 
suas histórias de vida.

PROPOSTA DE 
AVALIAÇÃO 

Estudo das migrações hoje 
• A avaliação tem como ob-
jetivo desenvolver a percepção 
crítica dos alunos em relação 
às motivações que levam à mi-
gração e às políticas atuais li-
gadas aos imigrantes. 

• Reservar um horário no la-
boratório de informática e ins-
truir os alunos a realizar bus-
cas na internet para identificar 
os fluxos migratórios atuais, 
as motivações desses desloca-
mentos, as políticas voltadas a 
eles nos países de destino. Eles 
devem fazer anotações, se ne-
cessário, e imprimir dados e 

imagens que lhes tenham cha-
mado a atenção.
• Em sala de aula, os alu-
nos poderão apresentar as 
considerações alcançadas na 
pesquisa. É importante que 
compreendam a migração 
como uma atividade humana 
e histórica, bem como uma 
forma de garantir a preserva-

ção de direitos humanos. 
• Para avaliar a atividade, ob-
serve se:

 ✓ Houve cooperação entre a 
turma no debate em sala? Se 
não houve, é o momento de 
verificar por que não ocorreu 
e intervir para que todos par-
ticipem e se sintam acolhi-
dos.
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Diante desse contexto, as eleições do final da década de 2010, na Europa e na América, 
resultaram na vitória ou no crescimento eleitoral de políticos de extrema-direita ou que defendem 
plataformas políticas agressivas contra os migrantes. 

Há um grande temor de que esse cenário intensifique a violência contra grupos minoritários 
nos próximos anos, o que vai agravar ainda mais as condições de vida de grupos que precisam 
fugir de suas terras por causa de problemas econômicos e sociais.

Os gráficos abaixo apresentam a situação dos refugiados no ano de 2017.

Fontes: ALMEIDA, Rafael; ZANLORENSSI, Gabriel. De onde saem (e para onde vão) os refugiados 
segundo a ONU. Nexo, 25 jun. 2018. Disponível em: <www.nexojornal.com.br/grafico/2018/06/25/

De-onde-saem-e-para-onde-v%C3%A3o-os-refugiados-segundo-a-ONU>. 

REFUGIADOS na Europa: a crise em mapas e gráficos. R7, 6 set. 2018. Disponível em: <https://noticias.
r7.com/internacional/refugiados-na-europa-a-crise-em-mapas-e-graficos-06092015>. 

Acessos em: 13 nov. 2018.
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 A crise e a intensificação das migrações
As crises econômicas provocadas pelo modelo neoliberal e os conflitos sociais e militares que 

afetam diversas regiões do mundo intensificaram os movimentos migratórios. Segundo dados da 
ONU, em 2018, mais de 25 milhões de pessoas abandonaram suas terras e buscaram refúgio em 
outras regiões do mundo. São números alarmantes, pois, nunca antes na história da humanidade 
tantas pessoas viveram na condição de migrantes.

O crescimento das migrações internacionais cria diversos focos de tensão, já que muitas 
vezes as regiões que recebem esses grupos em busca de refúgio não aceitam de forma pacífica 
a chegada dos estrangeiros. 

Muitos países estão endurecendo suas políticas migratórias e criando regras cada vez mais 
rígidas para autorizar o ingresso de migrantes em seus territórios. Há também países que permitem 
o ingresso de estrangeiros, mas restringem o espaço onde essas pessoas podem viver, criando 
grandes acampamentos de migrantes. Nesses locais, as condições de vida não são adequadas, e 
as pessoas encontram dificuldades para conseguir trabalho e ser incluídas na sociedade.

  Imigrantes caminham ao longo de uma plataforma de estação ferroviária, em Hegyeshalom, Hungria, 2015.
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Outro efeito preocupante do crescimento das migrações é a intensificação de discursos xenó-
fobos e autoritários. Em muitos países do mundo, políticos de extrema-direita ganharam poder 
por causa desses discursos. 

Esses políticos afirmam que os migrantes são responsáveis pelo agravamento da crise eco-
nômica, pelo crescimento do desemprego e até mesmo pela disseminação de doenças. Esse tipo 
de discurso não condiz com a realidade, já que os problemas econômicos são causados principal-
mente pelas políticas sociais e econômicas adotadas pelos governos. No entanto, diversos setores 
da sociedade aprovam e reproduzem essas ideias e inclusive defendem tais políticos.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Comente com os alunos 
que o crescimento da xenofo-
bia advém da dificuldade dos 
seres humanos em reconhe-
cer a legitimidade dos valores 
e culturas de sujeitos diferen-
tes e, mais do que isso, a difi-
culdade de partilhar seu lugar 
de privilégio. Em geral, esses 
sentimentos xenófobos vêm 
acompanhados de uma pro-
funda falta de informação so-
bre o “outro”, o que não per-
mite o desenvolvimento da 
empatia. Ressalte que a esco-
la tem esse papel de difundir 
e valorizar as diferentes cultu-
ras, a fim de que os conflitos 
sejam diminuídos e o reconhe-
cimento do diferente, como 
sujeito portador de direito e 
valor, seja consolidado.
• A leitura do gráfico precisa 
de orientação. Ajude os alu-
nos na identificação de ele-
mentos como o título, os valo-
res e as medidas utilizados pa-
ra apresentar os dados, entre 
outros elementos que julgar 
conveniente.

SUGESTÕES DE FILMES 

Para o professor
• A BOA mentira. Direção: 
Philippe Falardeau. Paris Fil-
mes, 2014 (110 min).

O filme narra a história de 
imigrantes sudaneses para os 
Estados Unidos e o desejo de-
les de ajudar os que ficaram 
sob a mira da guerra.
• FOGO no mar. Direção: 
Gianfranco Rossi. Imovision, 
2016 (114 min).

A vida na ilha italiana de 
Lampedusa é objeto de análise 
desse documentário, filmado 
no calor da crise de imigração 
na Europa. O local passou a 
ser um dos principais portos 
de chegadas de centenas de 
milhares de imigrantes de ori-
gem africana e médio-oriental. 

 ✓ As informações e deba-
te contribuíram para melhor 
compreensão de aspectos da 
migração contemporânea?
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Embora sejam atos isolados, essa situação provocada por extremistas aumenta ainda mais o 
preconceito e a xenofobia no mundo contemporâneo. 

  Soldados do Exército dos Estados 
Unidos em posição de apoio 
durante uma missão na província 
de Kandahar, Afeganistão, 2013.

 Guerra ao Terror
Em represália, o governo dos Estados Unidos deu início a uma série de ações militares contra 

países que, segundo ele, poderiam abrigar ou dar apoio a grupos terroristas. Essa política ficou 
conhecida como Guerra ao Terror. 

Em nome dessa suposta Guerra ao Terror, forças dos Estados Unidos, à frente de tropas de 
outros países, invadiram o Afeganistão em 2001. Em 2003, invadiram também o Iraque. Dessa vez, 
o pretexto foi a suspeita de que o governo desse país produzia armas de destruição em massa. 
Suspeita que nunca foi confirmada.

Em 2011, Osama bin Laden, o 
principal acusado pelo ataque às Torres 
Gêmeas, foi assassinado por forças esta-
dunidenses. Entretanto, outros grupos 
fundamentalistas que atuam por meio 
do terror, promovendo ataques e reali-
zando sequestros, continuam a agir em 
diversos lugares do mundo. 

  Socorristas e 
policiais deixam a 
sede do periódico 
Charlie Hebdo, 
conhecido por 
produzir conteúdo 
satírico sobre o 
Islã, após ataque 
de atiradores 
extremistas. Paris, 
França, 2015.

MARC PIASECKI/GETTY IMAGES

ANDREW BURTON/REUTERS/FOTOANRENA
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 O terrorismo
Esse quadro de expansão das riquezas e de integração das eco-

nomias em escala mundial tem sua contrapartida no aumento do 
desemprego, no empobrecimento de amplos setores da população de 
vários continentes, na diminuição do poder decisório do Estado nacional 
e na destruição de valores culturais nos países da periferia do sistema. 
Trata-se de um processo, ao mesmo tempo, de integração de alguns 
e de exclusão de muitos, gerador de bem-estar em uma ponta e de 
insatisfação e desespero na outra.

É nesse contexto que grupos religiosos e políticos de países peri-
féricos – como os do Oriente Médio – vêm recorrendo ao terror como 
forma de enfrentar o que, para eles, representa uma ameaça para os valores culturais, éticos e 
religiosos dos povos a que pertencem. Não por acaso, alguns desses grupos têm como fonte de 
inspiração o fundamentalismo islâmico.

Fundamentalismo: 
é uma forma de 
extremismo religioso 
que defende seus 
dogmas como verdade 
indiscutível. No caso 
dos muçulmanos, 
os fundamentalistas 
pretendem impor sua 
versão da lei islâmica ao 
Estado e à sociedade. Há 
também fundamentalistas 
em outras crenças 
religiosas, não só entre os 
muçulmanos.

  Após um show de punk 
rock na capital da província 
de Aceh, governada por 
islâmicos conservadores, a 
polícia prendeu 65 jovens, 
que foram forçados a cortar 
o cabelo, tomar banho em 
um lago, trocar de roupa e 
orar. A justificativa da polícia 
foi que “os jovens estavam 
manchando a imagem 
da província islâmica”. 
Indonésia, 2011.

Para os fundamentalistas islâmicos, a globalização é uma ameaça aos valores culturais, éticos 
e religiosos cultivados em seus países. Alguns acreditam que a televisão, o cinema, a música e a 
publicidade do mundo ocidental estariam corrompendo os valores tradicionais dessas sociedades. 

Diante do que consideram uma “ameaça” a seus valores, grupos islâmicos radicais passaram a 
praticar ataques terroristas em diferentes lugares do mundo. O maior desses ataques ocorreu em 
11 de setembro de 2001, quando o grupo conhecido como Al-Qaeda promoveu vários atentados 
simultâneos nos Estados Unidos. Um deles destruiu as Torres Gêmeas do World Trade Center, em 
Nova York, provocando a morte de milhares de pessoas. 
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 7, 8 e 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 4, 5 e 6 
• Específicas de História: 1, 3 e 4

HABILIDADES
• EF09HI32
• EF09HI35

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Pergunte aos alunos o que 
compreendem da palavra “ter-
rorismo” e se recordam o uso 
dela em alguma situação. Por 
meio da exploração dos conhe-
cimentos prévios dos alunos 
sobre o tema, indique a eles 
que o terrorismo, bem como 
o fundamentalismo religioso 
mencionados no Livro do Alu-
no, são conceitos complexos 
mas, no geral, são resultados 
da falta de diálogo e da cren-
ça insensata por parte de al-
guns grupos, que consideram 
que somente a própria visão de 
mundo é a correta e as demais 
devem ser eliminadas. 
• É importante cuidar para 
que os alunos não associem o 
fundamentalismo com a práti-
ca da religião muçulmana, pois 
esse não é exclusivo dessa reli-
gião. Além disso, não se pode 
imputar a milhões de pessoas 
os erros cometidos por peque-
nos grupos. Temas como esse 
devem ser trabalhados peda-
gogicamente para incentivar 
o diálogo, a compreensão e a 
empatia, sempre observando 
o respeito e a garantia aos di-
reitos humanos.

SUGESTÕES DE LIVROS 

Para o professor
• HOBSBAWM, Eric J. Globa-
lização, democracia e terro-
rismo. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2007. 

A obra traz análises profun-

das de temas contemporâneos 
que se agudizam e precisam 
ser compreendidos, tais como 
guerra, paz, armas, mídia, 
mercado e cultura.
• MARTINS, Carlos Eduardo. 
Globalização, dependência 
e neoliberalismo na Améri-

ca Latina. São Paulo: Boitem-
po Editorial, 2015. 

O autor busca analisar os 
temas complexos que no-
meiam a obra com atenção 
aos conceitos e ao reflexo de-
les na América Latina. 
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Embora sejam atos isolados, essa situação provocada por extremistas aumenta ainda mais o 
preconceito e a xenofobia no mundo contemporâneo. 

  Soldados do Exército dos Estados 
Unidos em posição de apoio 
durante uma missão na província 
de Kandahar, Afeganistão, 2013.

 Guerra ao Terror
Em represália, o governo dos Estados Unidos deu início a uma série de ações militares contra 

países que, segundo ele, poderiam abrigar ou dar apoio a grupos terroristas. Essa política ficou 
conhecida como Guerra ao Terror. 

Em nome dessa suposta Guerra ao Terror, forças dos Estados Unidos, à frente de tropas de 
outros países, invadiram o Afeganistão em 2001. Em 2003, invadiram também o Iraque. Dessa vez, 
o pretexto foi a suspeita de que o governo desse país produzia armas de destruição em massa. 
Suspeita que nunca foi confirmada.

Em 2011, Osama bin Laden, o 
principal acusado pelo ataque às Torres 
Gêmeas, foi assassinado por forças esta-
dunidenses. Entretanto, outros grupos 
fundamentalistas que atuam por meio 
do terror, promovendo ataques e reali-
zando sequestros, continuam a agir em 
diversos lugares do mundo. 

  Socorristas e 
policiais deixam a 
sede do periódico 
Charlie Hebdo, 
conhecido por 
produzir conteúdo 
satírico sobre o 
Islã, após ataque 
de atiradores 
extremistas. Paris, 
França, 2015.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Retome com os alunos o 
que aprenderam nos capítu-
los anteriores sobre o histórico 
intervencionista dos Estados 
Unidos na política externa. Es-
pera-se que eles reflitam que, 
além da prerrogativa do com-
bate ao terrorismo, motivada 
pelos ataques de 11 de setem-
bro, o país já tinha tradição de 
tomar medidas, inclusive mili-
tares, para garantir seus inte-
resses em outros territórios. 
• Sob o governo Bush, es-
se viés ficou conhecido como 
“Doutrina Bush”, que consis-
tia na estratégia de agir mili-
tarmente, de forma unilateral 
e repentina, operando uma 
guerra preventiva sob a justi-
ficativa do resguardo à segu-
rança nacional estaduniden-
se. Foi criado também, no pe-
ríodo, o discurso sobre o “Ei-
xo do Mal”, composto por 
Iraque, Irã e Coreia do Norte. 
Converse com os alunos sobre 
a resposta dos Estados Unidos 
aos ataques, buscando gerar a 
reflexão sobre se ela ajudou a 
reduzir ou ampliar a violência.
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enquanto isso...

 A desintegração da Iugoslávia

No começo dos anos 1990, teve início na região dos Bálcãs um movimento de grandes 
transformações políticas. Havia ali um país chamado Iugoslávia, que desde 1948 não se submetia 
ao governo da União Soviética.

Entre 1945 e 1980, a Iugoslávia foi governada pelo marechal Tito, que ousou desafiar Stalin. O 
país era formado por seis repúblicas: Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Croácia, Eslovênia, Macedônia 
e Montenegro.

Viviam nessas repúblicas populações com tradições culturais e políticas muito diferentes. 
Durante a Segunda Guerra Mundial, Tito havia sido o líder da resistência contra o nazismo nessas 
regiões. Por isso, desfrutava de grande prestígio político e moral entre a população das várias repúblicas. 

Com a morte de Tito, em 1980, vieram à tona conflitos locais em busca de autonomia e 
independência. Em 1991, a Croácia, a Eslovênia e a Macedônia declararam independência. Em 
seguida, a Bósnia-Herzegovina também se declarou independente. Em ambos os casos houve 
guerra entre os separatistas e o Exército da Sérvia. Apesar dos conflitos, as quatro repúblicas 
permaneceram independentes.

Em 1997, a população albanesa de 
uma província da Sérvia, Kosovo, reivin-
dicou sua emancipação. Em resposta, 
tropas sérvias invadiram a província. O 
conflito só foi interrompido em 1999, 
em decorrência da intervenção da ONU.

Todos esses processos de emanci-
pação provocaram a desintegração da 
Iugoslávia. Em seu lugar foram criados 
seis países autônomos: Eslovênia, Croácia, 
Macedônia, Bósnia -Herzegovina, Sérvia 
e Montenegro. A região de Kosovo 
também se declarou independente, mas 
sua autonomia ainda não é inteiramente 
reconhecida pela comunidade interna-
cional. Esses novos países adotaram 
diferentes formas de democracia. 

AL
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S

FONTE: VICENTINO, Cláudio. 
Atlas histórico: Geral e Brasil. 

São Paulo: Scipione, 2011. p. 167.
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 Na América Latina
As práticas econômicas neoliberais disseminaram-se rapidamente pela América Latina. Entre 

as décadas de 1980 e 1990, muitos países da região adotaram medidas para promover a abertura 
da economia e diminuir o papel do Estado na regulamentação das atividades produtivas. 

Os defensores dessas medidas afirmavam que isso promoveria a modernização das economias 
latinas e ajudaria a superar as desigualdades sociais e outros problemas de muitos países. Porém, 
na prática, não foi o que ocorreu. O crescimento econômico médio da América Latina até 2003 foi 
de apenas 0,6% ao ano, enquanto os países mais industrializados tiveram um ritmo de crescimento 
médio de 2% ao ano no mesmo período.

 Desigualdades sociais
As práticas neoliberais ampliaram as desigualdades econômicas internacionais e acabaram 

intensificando os problemas sociais da América Latina. A pobreza e a desigualdade social cresce-
ram em muitos países após a sua implementação. 

Por isso, no final da década de 1990 e início da década seguinte, diversos países da região 
elegeram governantes que defendiam mudanças de rumo na economia, abandonando as medidas 
neoliberais e promovendo ações para a redução das desigualdades sociais. 

Esses dirigentes não romperam inteiramente com os princípios neoliberais, mas adotaram 
medidas voltadas para a distribuição de renda, redução da pobreza e da fome, criação de empregos 
e valorização dos salários dos trabalhadores. Essas medidas, inicialmente, tiveram bons resultados, 
mas a crise econômica iniciada em 2008 mostrou os limites das reformas implementadas na região 
e provocou o enfraquecimento desses governantes. Nos anos seguintes, a crise se intensificou, 
os efeitos sociais das políticas adotadas perderam força e os problemas econômicos e sociais 
voltaram a crescer.

  

CARLOS GARCIA RAWLINS/REUTERS/FOTOARENA

  Pessoas fazem fila do lado de 
fora de um supermercado para 
tentar comprar alimentos básicos. 
Caracas, Venezuela, 2016.
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A BNCC NESTA PÁGINA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 5, 7 e 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3, 5 e 6 
• Específicas de História: 1, 3 e 4

HABILIDADES
• EF09HI32
• EF09HI35

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• As políticas neoliberais de-
vem ser identificadas dentro 
do contexto de globalização 
contemporâneo e nas raízes 
do desenvolvimento e apro-
fundamento do capitalismo. 
Esses conceitos têm sido es-
tudados desde o volume an-
terior e são ampliados nesse 
momento.
• A mediação entre as políti-
cas neoliberais e medidas de 
distribuição de renda foram 
opções dos países latinos em 
desenvolvimento na década 
passada. Indique aos alunos 
que até a crise econômica de 
2008, essa era uma via que vi-
nha se consolidando com su-
cesso. Se necessário, recorra 
aos índices de desenvolvimen-
to da década de 2000.
• O tema das políticas dos 
anos 2000 e 2010 pode ser 
conhecido pelos alunos em 
maior ou menor medida. Evi-
te a reprodução de estigmas 
que, recentemente, são cria-
dos sobre esse período e in-
centive uma postura investi-
gativa nos alunos. Dessa for-
ma, progressivamente, pode-
rão desenvolver a autonomia 
intelectual.

TEXTO DE APOIO 

Para o professor
Dentro de um espírito 

antropológico, proponho a 
seguinte defi nição de nação: 
uma comunidade política 
imaginada – e imaginada 
como sendo intrinsecamen-

te limitada e, ao mesmo 
tempo, soberana.

Ela é imaginada porque 
mesmo os membros da 
mais minúscula das nações 
jamais conhecerão, encon-
trarão ou nem sequer ouvi-
rão falar da maioria de seus 
companheiros [...]. Imagina-

-se a nação limitada porque 
mesmo a maior delas, que 
agregue, digamos, um bilhão 
de habitantes, possui fron-
teiras fi nitas, ainda que elás-
ticas, para além das quais 
existem outras nações. [...] 
Imagina-se a nação soberana 
porque o conceito nasceu na 
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enquanto isso...

 A desintegração da Iugoslávia

No começo dos anos 1990, teve início na região dos Bálcãs um movimento de grandes 
transformações políticas. Havia ali um país chamado Iugoslávia, que desde 1948 não se submetia 
ao governo da União Soviética.

Entre 1945 e 1980, a Iugoslávia foi governada pelo marechal Tito, que ousou desafiar Stalin. O 
país era formado por seis repúblicas: Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Croácia, Eslovênia, Macedônia 
e Montenegro.

Viviam nessas repúblicas populações com tradições culturais e políticas muito diferentes. 
Durante a Segunda Guerra Mundial, Tito havia sido o líder da resistência contra o nazismo nessas 
regiões. Por isso, desfrutava de grande prestígio político e moral entre a população das várias repúblicas. 

Com a morte de Tito, em 1980, vieram à tona conflitos locais em busca de autonomia e 
independência. Em 1991, a Croácia, a Eslovênia e a Macedônia declararam independência. Em 
seguida, a Bósnia-Herzegovina também se declarou independente. Em ambos os casos houve 
guerra entre os separatistas e o Exército da Sérvia. Apesar dos conflitos, as quatro repúblicas 
permaneceram independentes.

Em 1997, a população albanesa de 
uma província da Sérvia, Kosovo, reivin-
dicou sua emancipação. Em resposta, 
tropas sérvias invadiram a província. O 
conflito só foi interrompido em 1999, 
em decorrência da intervenção da ONU.

Todos esses processos de emanci-
pação provocaram a desintegração da 
Iugoslávia. Em seu lugar foram criados 
seis países autônomos: Eslovênia, Croácia, 
Macedônia, Bósnia -Herzegovina, Sérvia 
e Montenegro. A região de Kosovo 
também se declarou independente, mas 
sua autonomia ainda não é inteiramente 
reconhecida pela comunidade interna-
cional. Esses novos países adotaram 
diferentes formas de democracia. 
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São Paulo: Scipione, 2011. p. 167.
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 Na América Latina
As práticas econômicas neoliberais disseminaram-se rapidamente pela América Latina. Entre 

as décadas de 1980 e 1990, muitos países da região adotaram medidas para promover a abertura 
da economia e diminuir o papel do Estado na regulamentação das atividades produtivas. 

Os defensores dessas medidas afirmavam que isso promoveria a modernização das economias 
latinas e ajudaria a superar as desigualdades sociais e outros problemas de muitos países. Porém, 
na prática, não foi o que ocorreu. O crescimento econômico médio da América Latina até 2003 foi 
de apenas 0,6% ao ano, enquanto os países mais industrializados tiveram um ritmo de crescimento 
médio de 2% ao ano no mesmo período.

 Desigualdades sociais
As práticas neoliberais ampliaram as desigualdades econômicas internacionais e acabaram 

intensificando os problemas sociais da América Latina. A pobreza e a desigualdade social cresce-
ram em muitos países após a sua implementação. 

Por isso, no final da década de 1990 e início da década seguinte, diversos países da região 
elegeram governantes que defendiam mudanças de rumo na economia, abandonando as medidas 
neoliberais e promovendo ações para a redução das desigualdades sociais. 

Esses dirigentes não romperam inteiramente com os princípios neoliberais, mas adotaram 
medidas voltadas para a distribuição de renda, redução da pobreza e da fome, criação de empregos 
e valorização dos salários dos trabalhadores. Essas medidas, inicialmente, tiveram bons resultados, 
mas a crise econômica iniciada em 2008 mostrou os limites das reformas implementadas na região 
e provocou o enfraquecimento desses governantes. Nos anos seguintes, a crise se intensificou, 
os efeitos sociais das políticas adotadas perderam força e os problemas econômicos e sociais 
voltaram a crescer.

  

CARLOS GARCIA RAWLINS/REUTERS/FOTOARENA

  Pessoas fazem fila do lado de 
fora de um supermercado para 
tentar comprar alimentos básicos. 
Caracas, Venezuela, 2016.
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A BNCC NESTA PÁGINA 

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 7 e 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1 e 2
• Específicas de História: 4, 5 
e 6

HABILIDADE
• EF09HI28

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

Enquanto isso...
• Os conceitos de nação, Es-
tado e território vêm sendo 
trabalhados com os alunos a 
partir do sétimo ano. Busque 
recuperar o conhecimento e 
conduzir a reflexão sobre a cri-
se que levou a Iugoslávia à de-
sintegração. 
• Se achar apropriado, leia e 
trabalhe com os alunos o tre-
cho reproduzido no Texto de 
apoio de autoria de Benedict 
Anderson. É importante que 
os alunos compreendam a 
nação como uma construção 
histórica. Além disso, ressal-
te que é necessário um senti-
mento de pertencimento para 
a garantia da unidade nacio-
nal, e esse é criado pelos mo-
numentos, museus, escolas, 
mídia, língua etc. 
• Sugira aos alunos que bus-
quem analisar também outros 
povos nacionais cuja integra-
ção parece fragilizada, como 
o caso da Espanha, onde mui-
tos conflitos violentos já ocor-
reram, e até os times de fute-
bol (Real Madrid e Barcelona) 
entram na esfera política.

época em que o Iluminismo 
e a Revolução estavam des-
truindo a legitimidade do 
reino dinástico hierárquico 
de ordem divina. [...] 

E, por último, ela é ima-
ginada como uma comuni-
dade porque, independen-
temente da desigualdade e 

da exploração efetivas que 
possam existir dentro dela, 
a nação sempre é concebi-
da como uma profunda ca-
maradagem horizontal. No 
fundo, foi essa fraternidade 
que tornou possível, nestes 
dois últimos séculos, que 
tantos milhões de pessoas 

tenham-se disposto não 
tanto a matar, mas sobretu-
do a morrer por essas cria-
ções imaginárias limitadas.

ANDERSON, Benedict.  Comunidades 
Imaginadas: reflexão sobre a origem 

e a difusão do nacionalismo. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2008, 

p. 32-34.
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 1. O que foram a perestroika e a glasnost e de que maneira essas reformas contribuíram 
para o fim da Guerra Fria?

 2. Judeus e palestinos estão em conflitos constantes na região da Palestina. Qual a principal 
causa desses conflitos?

 3. A globalização acelerou a circulação de mercadorias e de informações, mas não pro-
moveu melhor distribuição de renda entre ricos e pobres. Que fatos atuais podem 
comprovar essa afirmação?

 4. Com base no que foi estudado no capítulo, monte uma linha do tempo destacando seis 
acontecimentos importantes para a compreensão do mundo contemporâneo a partir 
do final dos anos 1980, período em que passaram a ocorrer mudanças significativas. 
Em seguida, justifique suas escolhas (Veja na seção Como se faz... orientações de como 
fazer uma linha do tempo.).

 5. Observe a charge da página 216. Que crítica ela faz à globalização?

 6. Vimos neste capítulo que cada período histórico tem características que lhes são próprias. 
Uma característica das sociedades humanas das últimas décadas tem sido a globalização. 
Enumere alguns dos principais aspectos da globalização.

 7. Releia a seção “Para saber mais”, sobre o consumismo. Em grupo, produzam um vídeo 
registrando situações de consumismo que ocorrem no cotidiano de vocês. Veja na seção 
Como se faz... orientações sobre como fazer um vídeo.

Veja orientações no Manual do Professor. 

para organizar as ideias

atividades

teste seus conhecimentos

1. A perestroika pôs fim ao comunismo na URSS, abrindo o país à economia de 
mercado. A glasnost promoveu a abertura política da URSS, pondo fim às per-
seguições políticas, à censura etc. Essas reformas culminaram no fim da URSS 
e no consequente fim da Guerra Fria.
2. A luta pela terra. Os judeus defendem que a Palestina, também ocupada por 
árabes e palestinos, é a terra reservada por Deus ao povo judeu. 

Veja orientações no Manual do Professor. 

Veja orientações no Manual do Professor.
5. Ela mostra os benefícios da globalização como algo exclusivo de poucos. Latinos e orientais são representados como 
serviçais das grandes potências, como Estados Unidos e Inglaterra.

 1. As políticas  neoliberais promoveram mudanças importantes na forma de organização 
do Estado e na sua atuação sobre a sociedade. Assinale V para as opções verdadeiras e 
F para as falsas, considerando as seguintes afirmativas sobre as propostas políticas do 
neoliberalismo. Explique o erro das alternativas falsas.

a) Os defensores do neoliberalismo entendiam que a principal função do Estado era 
investir em políticas sociais que ajudassem a diminuir as desigualdades sociais.

b) Uma medida defendida pelos teóricos do neoliberalismo é a estatização de grandes 
empresas, especialmente as que cuidam de saneamento, extração de minérios 
e telefonia.

c) Para intensificar o comércio mundial, os teóricos do neoliberalismo defendem o 
endurecimento das barreiras alfandegárias e das regras do sistema financeiro.

d) As medidas neoliberais se concretizaram após a eleição de Margaret Thatcher para 
primeira-ministra da Inglaterra em 1979.

a) F; b) F; c) F; d) V. Veja orientações no Manual do Professor.
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atividade
• Com base nas informações do esquema-resumo e na leitura do capítulo, explique de que maneira o 

colapso da União Soviética provocou mudanças importantes na maneira como o mundo contemporâneo 
está organizado.

Com o fim da União Soviética, a ordem econômica capitalista se tornou hegemônica, o que 
possibilitou a intensificação de alguns processos sociais que já vinham se desenvolvendo 
antes desse acontecimento, como a disseminação do neoliberalismo. Essa política ganhou 

esquema-resumo

para organizar as ideias

teste seus conhecimentos

força, ajudando a promover a globalização e a formação de uma economia transnacional. Além disso, pro-
vocou o crescimento das desigualdades sociais, fortaleceu grupos terroristas, criou novos conflitos e zonas 
de instabilidade e estimulou movimentos de contestação à globalização.

Perestroika Glasnost

Conflitos entre 
palestinos e israelenses 
para a criação de um 

Estado Palestino

Falta de liberdade 
política, social e 

cultural

Economia 
planificada impede 

diversificação

Governo Gorbachev
Reformas a partir de 1985

Políticas neoliberais

Intervenção mínima do Estado na economia

Economia transnacional

Aumento da desigualdade social

Estímulo ao consumo

Lutas antiglobalização

Intensificação das migrações

Privatizações

Terrorismo

Crescimento da desigualdade social

Fim da União 
Soviética

O fim da Guerra Fria e o mundo contemporâneo

Crise do comunismo 
soviético

Conflitos no 
Oriente Médio

Mundo 
contemporâneo

Palestina

Criação do Estado 
de Israel (1948)
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A BNCC NESTA PÁGINA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 4, 5, 7 e 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3, 5 e 6 
• Específicas de História: 1, 3, 
4 e 5

HABILIDADES
• EF09HI28
• EF09HI32
• EF09HI35

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

Esquema-resumo 
• Neste capítulo, estudamos 
o fim da Guerra Fria e do blo-
co socialista, além do surgi-
mento da globalização, do 
neoliberalismo e seus desdo-
bramentos. Utilize o esquema-
-resumo para recapitular com 
a turma os principais assuntos 
abordados. A proposta dessa 
seção é identificar fragilida-
des na construção do conheci-
mento e, a partir dessa consta-
tação, permitir a recuperação 
de assuntos, por algum moti-
vo, pouco desenvolvidos. 
• Acompanhe com os alunos 
a verificação dos tópicos apre-
sentados observando se eles 
são dominados pela turma. 
Ao final dos tópicos do Livro 
do Aluno, pergunte aos alu-
nos se eles sugeririam outros 
tópicos para somar aos apre-
sentados. Registre essas su-
gestões na lousa valorizando 
essa reflexão.  

224

D2-HIS-F2-2056-V9-U04-MP-G20.indd   224 11/22/18   4:44 PM



 1. O que foram a perestroika e a glasnost e de que maneira essas reformas contribuíram 
para o fim da Guerra Fria?

 2. Judeus e palestinos estão em conflitos constantes na região da Palestina. Qual a principal 
causa desses conflitos?

 3. A globalização acelerou a circulação de mercadorias e de informações, mas não pro-
moveu melhor distribuição de renda entre ricos e pobres. Que fatos atuais podem 
comprovar essa afirmação?

 4. Com base no que foi estudado no capítulo, monte uma linha do tempo destacando seis 
acontecimentos importantes para a compreensão do mundo contemporâneo a partir 
do final dos anos 1980, período em que passaram a ocorrer mudanças significativas. 
Em seguida, justifique suas escolhas (Veja na seção Como se faz... orientações de como 
fazer uma linha do tempo.).

 5. Observe a charge da página 216. Que crítica ela faz à globalização?

 6. Vimos neste capítulo que cada período histórico tem características que lhes são próprias. 
Uma característica das sociedades humanas das últimas décadas tem sido a globalização. 
Enumere alguns dos principais aspectos da globalização.

 7. Releia a seção “Para saber mais”, sobre o consumismo. Em grupo, produzam um vídeo 
registrando situações de consumismo que ocorrem no cotidiano de vocês. Veja na seção 
Como se faz... orientações sobre como fazer um vídeo.

Veja orientações no Manual do Professor. 

para organizar as ideias
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teste seus conhecimentos

1. A perestroika pôs fim ao comunismo na URSS, abrindo o país à economia de 
mercado. A glasnost promoveu a abertura política da URSS, pondo fim às per-
seguições políticas, à censura etc. Essas reformas culminaram no fim da URSS 
e no consequente fim da Guerra Fria.
2. A luta pela terra. Os judeus defendem que a Palestina, também ocupada por 
árabes e palestinos, é a terra reservada por Deus ao povo judeu. 

Veja orientações no Manual do Professor. 

Veja orientações no Manual do Professor.
5. Ela mostra os benefícios da globalização como algo exclusivo de poucos. Latinos e orientais são representados como 
serviçais das grandes potências, como Estados Unidos e Inglaterra.

 1. As políticas  neoliberais promoveram mudanças importantes na forma de organização 
do Estado e na sua atuação sobre a sociedade. Assinale V para as opções verdadeiras e 
F para as falsas, considerando as seguintes afirmativas sobre as propostas políticas do 
neoliberalismo. Explique o erro das alternativas falsas.

a) Os defensores do neoliberalismo entendiam que a principal função do Estado era 
investir em políticas sociais que ajudassem a diminuir as desigualdades sociais.

b) Uma medida defendida pelos teóricos do neoliberalismo é a estatização de grandes 
empresas, especialmente as que cuidam de saneamento, extração de minérios 
e telefonia.

c) Para intensificar o comércio mundial, os teóricos do neoliberalismo defendem o 
endurecimento das barreiras alfandegárias e das regras do sistema financeiro.

d) As medidas neoliberais se concretizaram após a eleição de Margaret Thatcher para 
primeira-ministra da Inglaterra em 1979.

a) F; b) F; c) F; d) V. Veja orientações no Manual do Professor.

225

D2-2056-HIST-F2_V9-U04-C09-203-227-LA-G20.indd   225 11/22/18   6:23 AM

atividade
• Com base nas informações do esquema-resumo e na leitura do capítulo, explique de que maneira o 

colapso da União Soviética provocou mudanças importantes na maneira como o mundo contemporâneo 
está organizado.

Com o fim da União Soviética, a ordem econômica capitalista se tornou hegemônica, o que 
possibilitou a intensificação de alguns processos sociais que já vinham se desenvolvendo 
antes desse acontecimento, como a disseminação do neoliberalismo. Essa política ganhou 

esquema-resumo

para organizar as ideias

teste seus conhecimentos

força, ajudando a promover a globalização e a formação de uma economia transnacional. Além disso, pro-
vocou o crescimento das desigualdades sociais, fortaleceu grupos terroristas, criou novos conflitos e zonas 
de instabilidade e estimulou movimentos de contestação à globalização.

Perestroika Glasnost

Conflitos entre 
palestinos e israelenses 
para a criação de um 

Estado Palestino

Falta de liberdade 
política, social e 

cultural

Economia 
planificada impede 

diversificação

Governo Gorbachev
Reformas a partir de 1985

Políticas neoliberais

Intervenção mínima do Estado na economia

Economia transnacional

Aumento da desigualdade social

Estímulo ao consumo

Lutas antiglobalização

Intensificação das migrações

Privatizações

Terrorismo

Crescimento da desigualdade social

Fim da União 
Soviética

O fim da Guerra Fria e o mundo contemporâneo

Crise do comunismo 
soviético

Conflitos no 
Oriente Médio

Mundo 
contemporâneo

Palestina

Criação do Estado 
de Israel (1948)
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

Para organizar as ideias
• 3. Nas últimas décadas, sur-
giram várias crises econômicas 
(como a iniciada em 2008 nos 
Estados Unidos) que levaram o 
desemprego a patamares extre-
mamente altos; a fome e a falta 
de saneamento básico em mui-
tas regiões aumentaram depois 
da crise, causando doenças e 
morte de milhares de pessoas
diariamente. 
• 4. Os alunos podem esco-
lher diversos acontecimentos 
para a composição da linha 
do tempo, tais como: as refor-
mas soviéticas a partir do final 
dos anos 1980, a dissemina-
ção do neoliberalismo a partir 
dos anos 1980, a tentativa de 
golpe contra Gorbachev em 
1991 e também o fim do re-
gime soviético, a organização 
da União Europeia em 1992, a 
crise do capitalismo em 2008, 
o reconhecimento de Jerusa-
lém como capital de Israel pe-
los Estados Unidos em 2017.
• 5. Ela mostra os benefícios 
da globalização como algo ex-
clusivo de poucos. Latinos e 
orientais são representados 
como serviçais das grandes 
potências, como Estados Uni-
dos e Inglaterra.
• 6. Alguns dos principais as-
pectos da globalização são: dis-
solução das fronteiras entre eco-
nomias e culturas do mundo, fa-
zendo com que quase todos os 
países e povos estejam ligados; 
aceleração das comunicações 
(internet, celular) e dos transpor-
tes. Mesmo pessoas que vivem 
em lugares distantes dos gran-
des centros podem se relacionar 
com outras pessoas de forma 
instantânea. Na economia, sur-
giram empresas que não estão 
vinculadas a nenhum país.

Teste seus conhecimentos
• a) Para os defensores do 
neoliberalismo a atuação do Es-
tado em políticas sociais deve 
ser mínima. b) O neoliberalismo 
defende a privatização de em-
presas estatais. c) Os economis-
tas neoliberais defendem o fim 
das barreiras alfandegárias.

A BNCC NESTA PÁGINA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 4, 5, 7 e 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3, 5 e 6 
• Específicas de História: 1, 3, 
4 e 5
HABILIDADES
• EF09HI32 • EF09HI35
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Alguns filósofos e políticos defendem a existência de um princípio de justiça e assistência nas 
relações entre os países. De acordo com esse pensamento, os povos em melhor situação têm o 
dever de auxiliar os que estão em pior situação, para que todas as pessoas possam alcançar uma 
condição social razoavelmente justa. 

Em sua opinião, 
esse princípio de equi-
dade internacional é 
algo possível de ser 
realizado? Por quê? 
Dê exemplos que jus-
tifiquem sua resposta.

hora de refletir

 1. Segundo Frei Betto, o terrorismo no mundo contemporâneo está intimamente ligado à 
questão social. Copie passagens do texto em que o autor deixa isso claro. Em seguida, 
escreva um pequeno texto com as razões pelas quais você concorda ou não com a 
opinião do autor.

 2. Reúnam-se em grupos. Cada grupo deverá escrever a letra de uma canção que tenha 
como tema central a busca pela paz. Em seguida, mostrem o texto para os demais 
colegas da turma. 
• Se alguém de seu grupo souber tocar algum instrumento musical, peçam a ajuda desse 

colega para interpretar a canção.

Ver orientações no Manual do Professor.

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor. 

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor. 

Os pichadores de Jabalia, de Ouzi Dekel. São Paulo: SM, 2006.
Um soldado israelense descobre a riqueza da diversidade e a inutilidade da guerra 
no campo de refugiados palestinos de Jabalia, na Faixa de Gaza.
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No texto a seguir, o religioso Frei Betto sugere algumas ideias sobre o combate ao terrorismo. 
Depois de lê-lo, responda às questões.

hora de refletir

interpretando documentos

Haveria paz se os países mais ricos se aliassem, não para bombardear 
um povo miserável como o do Afeganistão ou do Iraque, mas para combater 
as causas do terror. Como evitar o terrorismo se o capital goza no planeta de 
uma liberdade de circulação negada às pessoas; se um passageiro é arran-
cado de um voo por ter cara de árabe; se o governo dos Estados Unidos rasga 
o Protocolo de Kyoto, de proteção ambiental; e se retira da Conferência de 
Durban sobre o racismo? [...] 

O atentado terrorista aos Estados Unidos, em 11 de setembro (de 2001), 
foi hediondo. Condenável sob todos os aspectos. Mas deveria ao menos 
servir para o Ocidente meditar sobre suas relações com a África, a Ásia e a 
América Latina. O que resta na África após décadas de colonização italiana, 
belga, francesa e inglesa?

Miséria, guerras, epidemias. A Aids ameaça, hoje, a vida de 25 milhões 
de africanos. 

Não podemos mudar de planeta, ao menos por enquanto. Se as nações 
ricas querem vencer o terrorismo, só há uma solução: vencer as causas 
que produzem terroristas. O que significa investirem seus recursos para 
que a vida digna e feliz [...] seja um direito de todos, e não privilégio de 
uma minoria. 

BETTO, Frei. A paz dos meus sonhos. 
Disponível em: <www2.uol.com.br/debate/1294/colunas/colunas03.htm>. 

Acesso em: 13 nov. 2018.

Protocolo de Kyoto: acordo estabelecido entre os governos de diversos países 
em 1997, em Kyoto, no Japão, para reduzir a emissão dos gases que provocam o 
aquecimento da atmosfera.
Conferência de Durban: conferência mundial contra o racismo, a discriminação 
racial e a intolerância, realizada em Durban, na África do Sul, em 2001.

MINHA BIBLIOTECA
O diário de Zlata, de Zlata Filipovi ́c . São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
Diário de uma garota de 11 anos que vivia em Sarajevo quando eclodiu a guerra 
civil que fragmentou a antiga Iugoslávia.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 4, 5, 7 e 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3, 5 e 6 
• Específicas de História: 1, 3, 
4 e 5

HABILIDADES
• EF09HI32
• EF09HI35

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

Interpretando documentos
• 1. As passagens em que 
Frei Betto afirma que o terro-
rismo está ligado à questão 
social são: “haveria paz se os 
países mais ricos se aliassem 
para combater as causas do 
terror” e as menções à fal-
ta de liberdade de circulação 
para pessoas, à discriminação 
(“arrancado do voo por ter ca-
ra de árabe”), ao desrespeito 
ambiental (“Protocolo de Kyo-
to”) e ao racismo. Espera-se 
que os alunos elaborem suas 
respostas pessoais fundamen-
tando-se nos argumentos do 
texto e no que foi aprendido 
ao longo do capítulo.
• 2. Esta atividade visa esti-
mular a reflexão sobre a paz 
mundial por meio da elabora-
ção da letra de uma canção e 
pode ser realizada em conjun-
to com o professor de Arte. Se 
possível, estimule os alunos a 
gravarem suas canções em um 
gravador ou celular. Você po-
de escolher um dia para apre-
sentar as canções para a co-
munidade escolar.

TEXTO DE APOIO 

Para o professor

Políticas equitativas
[...] igualdade e equidade 

constituem valores essen-
ciais para a construção de 
políticas públicas voltadas 
para a promoção da justiça 
social e da solidariedade 

[...] Pergunta-se: como se 
pode renegar a equidade 
como princípio de políticas 
sociais se o seu contrário se 
chama iniquidade? [...] O 
mesmo raciocínio é válido 
para as políticas educacio-
nais. Se todos são tratados 
igualmente pelo Estado 
(direito igual), a desigual-

dade permanece. Caso o 
"direito igual" prevaleça, os 
que, por contingências so-
ciais, culturais e econômi-
cas, tiverem menos opor-
tunidades de estudos e de 
aquisição de conhecimen-
to, continuarão a receber 
desigualmente conteúdos 
e capital cultural, interna-
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Alguns filósofos e políticos defendem a existência de um princípio de justiça e assistência nas 
relações entre os países. De acordo com esse pensamento, os povos em melhor situação têm o 
dever de auxiliar os que estão em pior situação, para que todas as pessoas possam alcançar uma 
condição social razoavelmente justa. 

Em sua opinião, 
esse princípio de equi-
dade internacional é 
algo possível de ser 
realizado? Por quê? 
Dê exemplos que jus-
tifiquem sua resposta.

hora de refletir

 1. Segundo Frei Betto, o terrorismo no mundo contemporâneo está intimamente ligado à 
questão social. Copie passagens do texto em que o autor deixa isso claro. Em seguida, 
escreva um pequeno texto com as razões pelas quais você concorda ou não com a 
opinião do autor.

 2. Reúnam-se em grupos. Cada grupo deverá escrever a letra de uma canção que tenha 
como tema central a busca pela paz. Em seguida, mostrem o texto para os demais 
colegas da turma. 
• Se alguém de seu grupo souber tocar algum instrumento musical, peçam a ajuda desse 

colega para interpretar a canção.

Ver orientações no Manual do Professor.

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor. 

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor. 

Os pichadores de Jabalia, de Ouzi Dekel. São Paulo: SM, 2006.
Um soldado israelense descobre a riqueza da diversidade e a inutilidade da guerra 
no campo de refugiados palestinos de Jabalia, na Faixa de Gaza.
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No texto a seguir, o religioso Frei Betto sugere algumas ideias sobre o combate ao terrorismo. 
Depois de lê-lo, responda às questões.

hora de refletir

interpretando documentos

Haveria paz se os países mais ricos se aliassem, não para bombardear 
um povo miserável como o do Afeganistão ou do Iraque, mas para combater 
as causas do terror. Como evitar o terrorismo se o capital goza no planeta de 
uma liberdade de circulação negada às pessoas; se um passageiro é arran-
cado de um voo por ter cara de árabe; se o governo dos Estados Unidos rasga 
o Protocolo de Kyoto, de proteção ambiental; e se retira da Conferência de 
Durban sobre o racismo? [...] 

O atentado terrorista aos Estados Unidos, em 11 de setembro (de 2001), 
foi hediondo. Condenável sob todos os aspectos. Mas deveria ao menos 
servir para o Ocidente meditar sobre suas relações com a África, a Ásia e a 
América Latina. O que resta na África após décadas de colonização italiana, 
belga, francesa e inglesa?

Miséria, guerras, epidemias. A Aids ameaça, hoje, a vida de 25 milhões 
de africanos. 

Não podemos mudar de planeta, ao menos por enquanto. Se as nações 
ricas querem vencer o terrorismo, só há uma solução: vencer as causas 
que produzem terroristas. O que significa investirem seus recursos para 
que a vida digna e feliz [...] seja um direito de todos, e não privilégio de 
uma minoria. 

BETTO, Frei. A paz dos meus sonhos. 
Disponível em: <www2.uol.com.br/debate/1294/colunas/colunas03.htm>. 

Acesso em: 13 nov. 2018.

Protocolo de Kyoto: acordo estabelecido entre os governos de diversos países 
em 1997, em Kyoto, no Japão, para reduzir a emissão dos gases que provocam o 
aquecimento da atmosfera.
Conferência de Durban: conferência mundial contra o racismo, a discriminação 
racial e a intolerância, realizada em Durban, na África do Sul, em 2001.

MINHA BIBLIOTECA
O diário de Zlata, de Zlata Filipovi ́c . São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
Diário de uma garota de 11 anos que vivia em Sarajevo quando eclodiu a guerra 
civil que fragmentou a antiga Iugoslávia.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

Hora de refletir
• A proposta da atividade é 
que os alunos reflitam sobre 
o problema da desigualdade e 
o modo como isso agrava as 
tensões internacionais e pro-
voca a exclusão social de gran-
des parcelas da população 
mundial. 
• Por essa razão, é funda-
mental que discutam sobre 
que medidas devem ser to-
madas para reverter esse pro-
cesso e ajudar a criar uma or-
dem internacional mais justa 
e equilibrada. Nesse sentido, 
eles poderão propor ações co-
letivas que podem ser toma-
das por governos, organiza-
ções não governamentais e 
pela sociedade civil visando ao 
combate da desigualdade e à 
criação de melhores oportuni-
dades para a população de di-
ferentes regiões do planeta.

SUGESTÕES DE LIVROS 

Para o professor
• SANTOS, Milton. Por uma 
outra globalização: do pen-
samento único à consciência 
universal. São Paulo: Record, 
2000. 

O geógrafo, mundialmente 
reconhecido, defende que é 
necessária uma nova interpre-
tação do mundo contemporâ-
neo com base em elementos 
distintos.
• BARBOSA, Alexandre de 
Freitas. O mundo globaliza-
do: política, sociedade e eco-
nomia. São Paulo: Contexto, 
2001.  (Coleção Repensando 
a História). 

Em linguagem simples, o 
livro apresenta ao iniciante as 
questões complexas sobre o 
mundo globalizado.

lizando menos dispositi-
vos (habitus) relacionados 
à ciência e ao saber . Dessa 
forma, se a escola (ação 
educacional de Estado) for 
indiferente às diferenças e 
tratar igualmente os desi-
guais, o status quo de desi-
gualdade e iniquidade não 
será posto em questão. 

AZEVEDO, Mário Luiz Neves de. Igual-
dade e equidade: qual é a medida da 
justiça social? Avaliação, Campinas, 
v. 18, n. 1, mar. 2013. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?s-

cript=sci_arttext&pid
=S1414-40772013000100008>. 

Acesso em: 16 nov. 2018.
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  Manifestantes 
contrários ao 
leilão da Usiminas 
enfrentam policiais 
no Rio de Janeiro 
(RJ), em 24 de 
outubro de 1991.
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 A volta do governo civil 
Depois de 21 anos com os militares no poder, o primeiro presidente civil foi eleito por meio 

de eleições indiretas. Era Tancredo Neves, que, internado às vésperas da posse, morreu pouco 
depois. Quem assumiu o cargo foi o vice-presidente eleito José Sarney (1985-1990). Sarney havia 
sido durante muitos anos membro do partido que apoiava o regime militar. Durante seu governo, 
a inflação subiu a níveis altíssimos e a crise econômica, que se alastrava desde os tempos do 
regime militar, se acentuou. 

As primeiras eleições livres e diretas para presidente ocorreram em 1989. O eleito foi Fernando 
Collor de Melo, que no segundo turno das eleições concorreu com Luiz Inácio Lula da Silva, 
ex-operário, líder das greves no ABC paulista entre os anos 1970 e 1980. 

Quando Collor assumiu a Presidência, em março de 1990, a inflação estava em torno de 
84% ao mês. Apesar das promessas de campanha, o governo de Fernando Collor não controlou 
a inflação. Já a política “modernizante” prometida em campanha se traduziu principalmente na 
implantação de políticas neoliberais no país.

Durante o período em que Collor governou (1990-1992), dezoito empresas estatais foram 
privatizadas. A primeira foi a Usiminas, siderúrgica localizada em Ipatinga (MG) e uma das estatais 
mais lucrativas do país. Foi também nesse momento que houve a redução das tarifas de impor-
tação e o mercado brasileiro passou a receber grande variedade de produtos estrangeiros. Esse 
processo levou à falência diversas empresas nacionais, elevou substancialmente o desemprego, 
a pobreza e não conteve a inflação alta.

Dois anos após ter iniciado seu governo, diversas denúncias de corrupção e uma intensa 
campanha popular levaram Fernando Collor a ser afastado da pre-
sidência após a instauração de um processo de impeachment. Foi 
substituído pelo vice-presidente Itamar Franco e renunciou ao cargo 
em dezembro de 1992.

Impeachment: palavra 
da língua inglesa que 
significa impedimento ou 
impugnação de mandato. 
É uma medida pela qual 
o Poder Legislativo afasta 
do cargo um governante 
que pratica crime de 
responsabilidade.
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O Brasil na virada 
do milênio
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O Brasil na virada 
do milênio
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O Brasil vem passando nos últimos anos por avanços e retrocessos. No ano de 

2014, pela primeira vez o país foi excluído do Mapa da Fome, um relatório produ-
zido pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de dimensionar o 
problema da fome no mundo.

Segundo o relatório, entre 2002 e 2013, o país conseguiu reduzir à metade a 
porcentagem da população brasileira que sofre com a fome. Essa é uma conquista 
histórica: afinal, só podemos falar em democracia e cidadania quando todos têm 
os direitos básicos garantidos. E a alimentação é um desses direitos. Porém, com o 
expressivo aumento no número de pessoas vivendo na pobreza nos últimos anos, o 
Brasil corre o risco de retornar para o Mapa da Fome.

Outro exemplo de avanço e retrocesso: em 2014, a taxa de desemprego foi a menor 
da história do Brasil: 4,8%. Para entender o que isso significa, basta compará-la com a 
da França, com 10,4%, e a da Espanha, com 23,7% no mesmo ano. Porém, em abril de 
2018, a taxa de desemprego no Brasil atingiu o patamar extremamente elevado de 13,1%, 

o que evidencia um grande retrocesso quando comparado 
com os anos anteriores.

Esse exemplo se soma a outros problemas do país ainda 
não resolvidos e que se arrastam há décadas, como a vio-
lência contra grupos vulneráveis, a desigualdade social, as 
denúncias de corrupção, entre outros. 

Neste capítulo, vamos refletir sobre essas questões 
e conhecer melhor a realidade contemporânea do Brasil.

Objetivos de aprendizagem
• Refletir sobre a adoção de 

medidas neoliberais no Brasil.
• Identificar as principais 

características dos governos 
brasileiros desde a 
redemocratização.

• Analisar os avanços e 
retrocessos sociais do Brasil 
no início do século XXI.

  Desempregados formam 
fila quilométrica em frente 
à Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, em Manaus (AM), 
para participar de processo 
seletivo de contratação de 
pedreiros e serventes de pedreiro 
no município. Fotografia de 2018.ED
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A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1 e 4
• Específica de Ciências Huma-
nas: 1
• Específica de História: 4

HABILIDADES
• EF09HI22
• EF09HI24
• EF09HI27

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Para iniciar, você pode for-
mar uma roda de conversa pa-
ra discutir os direitos básicos do 
cidadão e o significado de “di-
reitos mínimos”. Assim, os alu-
nos poderão retomar os conhe-
cimentos sobre a Constituição 
de 1988 e a Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos. 
• Busque relacionar empre-
go e trabalho à sobrevivência 
humana, retomando a condi-
ção assalariada das pessoas, 
o capitalismo. Os alunos de-
vem compreender o signifi-
cado dos números de desem-
pregados e perceberem como 
essa situação impacta sobre 
o indivíduo e, também, sobre 
todo o entorno. Sem o consu-
mo dos trabalhadores, os co-
merciantes e industriais tam-
bém desaceleram a produção 
e vendas, ou seja, a crise ge-
neraliza-se.
• Por fim, se achar conve-
niente, conduza a um segun-
do eixo de diálogo: os Direitos 
Humanos. Indague aos alu-
nos: Para além dos aspectos 
econômicos, quais os direitos 
que os indivíduos têm? Como 
podemos garantir esses direi-
tos para toda a população? A 
fiscalização e o controle so-
bre esses direitos afetam to-
da a população da mesma for-
ma? O direito à educação, por 
exemplo, é um direito para to-
dos? Todos são atendidos da 
mesma forma? 
• Essas questões, e outras 
que podem surgir, devem 
guiar o professor para os alu-
nos compreenderem a neces-
sidade de equidade social. 

TEXTO DE APOIO 

Para o professor

Participação dos 
estudantes na escola

[...] 

Escutar os estudantes 
signifi ca criar oportunidade 
para que possam comparti-

lhar opiniões sobre diferen-
tes assuntos, desde os mais 
corriqueiros, como a infraes-
trutura da escola e as ativi-
dades em sala de aula, até 
os mais complexos, como 
mudanças no currículo e na 
organização escolar.

Para engajarem os alunos, 
essas consultas precisam ser 

realizadas com o suporte de 
dinâmicas, instrumentos e 
linguagens compreensíveis e 
estimulantes para eles. Tam-
bém precisam ser inclusivas, 
para que capturem múlti-
plas vozes, mesmo as mais 
silenciosas e dissonantes. 
[...] Todas as perspectivas 
precisam ser contempladas.
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  Manifestantes 
contrários ao 
leilão da Usiminas 
enfrentam policiais 
no Rio de Janeiro 
(RJ), em 24 de 
outubro de 1991.
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 A volta do governo civil 
Depois de 21 anos com os militares no poder, o primeiro presidente civil foi eleito por meio 

de eleições indiretas. Era Tancredo Neves, que, internado às vésperas da posse, morreu pouco 
depois. Quem assumiu o cargo foi o vice-presidente eleito José Sarney (1985-1990). Sarney havia 
sido durante muitos anos membro do partido que apoiava o regime militar. Durante seu governo, 
a inflação subiu a níveis altíssimos e a crise econômica, que se alastrava desde os tempos do 
regime militar, se acentuou. 

As primeiras eleições livres e diretas para presidente ocorreram em 1989. O eleito foi Fernando 
Collor de Melo, que no segundo turno das eleições concorreu com Luiz Inácio Lula da Silva, 
ex-operário, líder das greves no ABC paulista entre os anos 1970 e 1980. 

Quando Collor assumiu a Presidência, em março de 1990, a inflação estava em torno de 
84% ao mês. Apesar das promessas de campanha, o governo de Fernando Collor não controlou 
a inflação. Já a política “modernizante” prometida em campanha se traduziu principalmente na 
implantação de políticas neoliberais no país.

Durante o período em que Collor governou (1990-1992), dezoito empresas estatais foram 
privatizadas. A primeira foi a Usiminas, siderúrgica localizada em Ipatinga (MG) e uma das estatais 
mais lucrativas do país. Foi também nesse momento que houve a redução das tarifas de impor-
tação e o mercado brasileiro passou a receber grande variedade de produtos estrangeiros. Esse 
processo levou à falência diversas empresas nacionais, elevou substancialmente o desemprego, 
a pobreza e não conteve a inflação alta.

Dois anos após ter iniciado seu governo, diversas denúncias de corrupção e uma intensa 
campanha popular levaram Fernando Collor a ser afastado da pre-
sidência após a instauração de um processo de impeachment. Foi 
substituído pelo vice-presidente Itamar Franco e renunciou ao cargo 
em dezembro de 1992.

Impeachment: palavra 
da língua inglesa que 
significa impedimento ou 
impugnação de mandato. 
É uma medida pela qual 
o Poder Legislativo afasta 
do cargo um governante 
que pratica crime de 
responsabilidade.
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O Brasil vem passando nos últimos anos por avanços e retrocessos. No ano de 

2014, pela primeira vez o país foi excluído do Mapa da Fome, um relatório produ-
zido pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de dimensionar o 
problema da fome no mundo.

Segundo o relatório, entre 2002 e 2013, o país conseguiu reduzir à metade a 
porcentagem da população brasileira que sofre com a fome. Essa é uma conquista 
histórica: afinal, só podemos falar em democracia e cidadania quando todos têm 
os direitos básicos garantidos. E a alimentação é um desses direitos. Porém, com o 
expressivo aumento no número de pessoas vivendo na pobreza nos últimos anos, o 
Brasil corre o risco de retornar para o Mapa da Fome.

Outro exemplo de avanço e retrocesso: em 2014, a taxa de desemprego foi a menor 
da história do Brasil: 4,8%. Para entender o que isso significa, basta compará-la com a 
da França, com 10,4%, e a da Espanha, com 23,7% no mesmo ano. Porém, em abril de 
2018, a taxa de desemprego no Brasil atingiu o patamar extremamente elevado de 13,1%, 

o que evidencia um grande retrocesso quando comparado 
com os anos anteriores.

Esse exemplo se soma a outros problemas do país ainda 
não resolvidos e que se arrastam há décadas, como a vio-
lência contra grupos vulneráveis, a desigualdade social, as 
denúncias de corrupção, entre outros. 

Neste capítulo, vamos refletir sobre essas questões 
e conhecer melhor a realidade contemporânea do Brasil.

Objetivos de aprendizagem
• Refletir sobre a adoção de 

medidas neoliberais no Brasil.
• Identificar as principais 

características dos governos 
brasileiros desde a 
redemocratização.

• Analisar os avanços e 
retrocessos sociais do Brasil 
no início do século XXI.

  Desempregados formam 
fila quilométrica em frente 
à Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, em Manaus (AM), 
para participar de processo 
seletivo de contratação de 
pedreiros e serventes de pedreiro 
no município. Fotografia de 2018.ED
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Um conceito importante 
para entender esse período é 
o da inflação. Caso os alunos 
ainda não o tenham assimi-
lado, pode-se propor a análi-
se de uma dinâmica de preços 
com os alunos. 
• Divida a turma em grupos 
que representem trabalha-
dores, indústrias e comércio. 
Peça sugestão de nome para 
criação de uma nova moeda. 
Escolha alguns objetos e es-
creva seus valores em papéis. 
Após um mês de trabalho, os 
alunos receberão uma quanti-
dade de determinado dinheiro 
falso. Cada vez que eles forem 
comprar um objeto, o preço 
deverá aumentar.
• Compreendido o conceito, 
explique que a inflação foi um 
processo que marcou intensa-
mente a sociedade brasileira 
da década de 1980, no perío-
do da redemocratização. 

SUGESTÕES DE VÍDEO 

Para o professor e o aluno
• Caso ainda haja dificulda-
des e achar necessário, exi-
ba o vídeo publicado pelo jor-
nal Nexo que explica o que é 
e o que causa a inflação. Dis-
ponível em: <http://livro.pro/
cvjyxi>. Acesso em: 21 nov. 
2018. 

Aqueles que escutam de-
vem ainda ter a sabedoria de 
não se colocar na defensiva, 
nem se sentir pressionados a 
acatar tudo o que é sugerido. 
No entanto, devem realizar 
devolutivas consistentes, 
que deem transparência às 
percepções e propostas co-
letadas e indiquem como 

serão encaminhadas. Um 
processo de escuta dos estu-
dantes pode ter efeito rever-
so quando não gera conse-
quências concretas.

PORVIR. Participação dos 
estudantes na escola. [2018?]. 
Disponível em: <http://porvir.org/

especiais/participacao/>. Acesso em: 
16 nov. 2018.
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 Pobreza e desigualdade
A implantação da política neoliberal nos anos 1990 acentuou uma 

das mais perversas características do Brasil: a desigualdade social e 
econômica. 

Para se ter uma ideia, em 2002, o Índice de Gini referente ao Brasil 
era de 0,545. Esse cálculo é usado internacionalmente para medir a 
concentração de renda: quanto mais próximo de 0, mais igualitário o país; quanto mais próximo 
de 1, maior a concentração de renda. No caso do Brasil, esse índice revelou a existência de um 
pequeno número de pessoas muito ricas, cercadas por uma multidão de pessoas muito pobres. 

Dados oficiais do período também apontam que 53 milhões de brasileiros viviam abaixo da 
linha da pobreza. Isso significa dizer que essas pessoas viviam com cerca de dois dólares por dia – 
não tinham renda suficiente para cobrir os gastos mínimos de alimentação, moradia, transporte e 
vestuário. E para piorar, cerca de 23 milhões de pessoas desse mesmo grupo viviam em situação 
ainda mais precária: na indigência, sobrevivendo com menos de um dólar por dia. A taxa de 
desemprego girando em torno de 12% era um agravante dessa situação.

Insatisfeitos com essas disparidades, os movimentos sociais e amplos setores da população 
elegeram Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), para presidente do Brasil 
em 2002. Oriundo do movimento sindical e com um discurso de prioridade para a área social, 
Lula foi eleito duas vezes, tendo governado o Brasil de 2003 a 2006 e de 2007 a 2010. 

  Trabalhadores do setor de construção civil protestam contra o desemprego na Praça da Sé, em São Paulo 
(SP), 27 de setembro de 1995.
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Veja mais informações 
sobre esse tema no 
livro Carvoeirinhos, 
de Roger Mello, 
Companhia das 
Letrinhas, 2009.
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 Estabilização econômica
Durante o governo de Itamar Franco, o Brasil alcançou estabilidade econômica. Isso foi con-

seguido por meio do Plano Real, um plano econômico posto em prática pela equipe do então 
ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Com o Plano Real, a inflação foi controlada e 
a economia voltou a apresentar índices positivos.

Amparado pelo controle da inflação, em 1994, Fernando Henrique Cardoso (FHC) se 
candidatou à Presidência pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), derrotando seu prin-
cipal adversário, Luiz Inácio Lula da Silva. Em 1998, Fernando Henrique seria reeleito presidente, 
novamente vencendo Lula.

O governo de Fernando Henrique ampliou ainda mais as políticas de estabilização econômica. 
Também ampliou a aplicação da política neoliberal no país. Diversas estatais brasileiras foram 
vendidas ao capital privado, como a Companhia Vale do Rio Doce, uma das maiores produtoras 
e exportadoras de minério de ferro do mundo, e a Companhia Siderúrgica Nacional. 

Ao mesmo tempo, o governo de Fernando Henrique Cardoso contabilizou avanços importan-
tes. No plano político, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que obriga os governantes a não gastar 
mais do que arrecadam, foi implementada. No plano social, diminuíram os índices de mortalidade 
infantil e de crianças fora da escola, além da implantação de alguns programas de redistribuição 
de renda, como Vale Gás e Bolsa Escola. Seu governo também promoveu importantes avanços 
no combate à aids.

BOURROUL, Marcela; FERREIRA, Michelle. 20 anos do Plano Real. Época Negócios – Edição especial. 
Disponível em: <http://20anosdoreal.epocanegocios.globo.com/index.html#apresentacao>. 

Acesso em: 14 nov. 2018.

O comportamento da inflação (porcentagem)

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

– 500

1986 1989 1991 1993 1995 1998 2003 2008 2013

2708,17

1782,89

65,03 480,23

14,78 1,70 7,67 9,10 5,52

ED
IT

OR
IA

 D
E 

AR
TE

230

D2-2056-HIST-F2_V9-U04-C10-228-247-LA-G20.indd   230 11/21/18   2:41 PM

A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1 e 2
• Específica de Ciências Huma-
nas: 2
• Específica de História: 2

HABILIDADES
• EF09HI22
• EF09HI24

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Os alunos devem analisar o 
gráfico da página identifican-
do o período de crescimento e 
redução da inflação. Estimule-
-os a dialogar sobre as vanta-
gens de uma inflação sob con-
trole, especialmente para a 
população trabalhadora pobre 
e de classe média.
• Para compreender os ga-
nhos sociais, retomar a abor-
dagem dos Direitos Huma-
nos e detalhar a importância 
do acesso à escola e à saúde, 
compromissos assumidos na 
Carta de 1988. 

SUGESTÃO DE SITE 

Para o professor e o aluno
• O conteúdo indicado do 
portal G1  apresenta um info-
gráfico interativo com infor-
mações sobre a inflação. Há 
reportagens com especialistas, 

gráficos, vídeos com repor-
tagens feitas pela TV Globo, 
além de uma calculadora que 
compara o valor do dinheiro 
em diferentes épocas do pla-
no Real. Sugerimos que seja 
feita uma curadoria do con-
teúdo a partir da realidade de 

cada turma. As reportagens 
apresentadas na aba “Como 
os governos controlam” po-
dem ser um bom material de 
análise pelos alunos para en-
tenderem o contexto dos anos 
1980 e início dos 1990, por-
tanto, caso haja disponibilida-

de na escola, apresente os ví-
deos a eles e realizem uma dis-
cussão sobre o que assistiram. 
Disponível em: <http://livro.
pro/2w7ow3>. Acesso em: 21 
nov. 2018.
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A implantação da política neoliberal nos anos 1990 acentuou uma 

das mais perversas características do Brasil: a desigualdade social e 
econômica. 

Para se ter uma ideia, em 2002, o Índice de Gini referente ao Brasil 
era de 0,545. Esse cálculo é usado internacionalmente para medir a 
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vestuário. E para piorar, cerca de 23 milhões de pessoas desse mesmo grupo viviam em situação 
ainda mais precária: na indigência, sobrevivendo com menos de um dólar por dia. A taxa de 
desemprego girando em torno de 12% era um agravante dessa situação.

Insatisfeitos com essas disparidades, os movimentos sociais e amplos setores da população 
elegeram Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), para presidente do Brasil 
em 2002. Oriundo do movimento sindical e com um discurso de prioridade para a área social, 
Lula foi eleito duas vezes, tendo governado o Brasil de 2003 a 2006 e de 2007 a 2010. 

  Trabalhadores do setor de construção civil protestam contra o desemprego na Praça da Sé, em São Paulo 
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de Roger Mello, 
Companhia das 
Letrinhas, 2009.
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Durante o governo de Itamar Franco, o Brasil alcançou estabilidade econômica. Isso foi con-

seguido por meio do Plano Real, um plano econômico posto em prática pela equipe do então 
ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Com o Plano Real, a inflação foi controlada e 
a economia voltou a apresentar índices positivos.

Amparado pelo controle da inflação, em 1994, Fernando Henrique Cardoso (FHC) se 
candidatou à Presidência pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), derrotando seu prin-
cipal adversário, Luiz Inácio Lula da Silva. Em 1998, Fernando Henrique seria reeleito presidente, 
novamente vencendo Lula.

O governo de Fernando Henrique ampliou ainda mais as políticas de estabilização econômica. 
Também ampliou a aplicação da política neoliberal no país. Diversas estatais brasileiras foram 
vendidas ao capital privado, como a Companhia Vale do Rio Doce, uma das maiores produtoras 
e exportadoras de minério de ferro do mundo, e a Companhia Siderúrgica Nacional. 

Ao mesmo tempo, o governo de Fernando Henrique Cardoso contabilizou avanços importan-
tes. No plano político, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que obriga os governantes a não gastar 
mais do que arrecadam, foi implementada. No plano social, diminuíram os índices de mortalidade 
infantil e de crianças fora da escola, além da implantação de alguns programas de redistribuição 
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Sistematizar dados
• Os alunos podem fazer um 
quadro da situação econômi-
ca e social do país no presente 
em relação a diversos aspectos 
de nossa sociedade, como de-

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• A partir de diálogo com a 
turma, busque retomar o que 
eles entendem por desigualda-
de social e estabelecer conclu-
sões sobre por que ela é ruim 
para a sociedade. Esse momen-
to poderá servir como uma das 
etapas de fechamento dos as-
suntos dessa unidade. Caso 
eles tenham dificuldades nesse 
exercício, reforce que além de 
ser cruel e desumano permitir 
que seres humanos vivam sem 
as condições mínimas necessá-
rias, essa situação provoca in-
segurança social e gastos com 
saúde, segurança etc. 
• Debata os temas mais im-
portantes e que necessitam de 
melhora em nossa sociedade. 
Para que os alunos entendam 
a importância das políticas pú-
blicas, questione-os sobre a fal-
ta que faria para a população 
políticas como a de vacinação 
pública, de Vigilância Sanitária 
(vinculada ao SUS) ou de com-
bate à fome (Bolsa família).

SUGESTÃO DE FILME 

Para o professor
• “Fome Oculta”. Agência de 
Jornalismo Investigativo Pu-
blica. Disponível em: <http://
livro.pro/pfhjzk>. Acesso em: 
16 nov. 2018. 

O documentário apresenta 
histórias de pessoas que vivem 
à margem da sociedade e têm 
que procurar comida em meio 
ao lixo, em São Paulo, cidade 
mais rica do país.

semprego, mortalidade infan-
til, acesso à saúde, acesso à 
moradia e outros. 
• Eles podem ser divididos 
em grupos e separados por te-
mática, conforme o interesse 
de cada um. Oriente-os a pes-
quisarem em sites confiáveis e 

trazerem as fontes referencia-
das de forma correta.
• As apresentações podem ser 
organizadas por tema e depois 
acompanhadas de discussões 
entre os alunos. É interessante 
que o conteúdo dessas análises 
seja interpretativo e propositivo.
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 Operação Lava Jato
Em paralelo às manifestações, iniciou-se uma grande investigação de esquemas de corrupção 

no governo e no empresariado nacional, conhecida como Operação Lava Jato. Criada em 2014 
pela Polícia Federal, a operação encontrou indícios de envolvimento de políticos de diferentes 
partidos e grandes empresários em operações ilegais. Muitas pessoas influentes do governo e do 
empresariado foram julgadas e presas, inclusive o ex-presidente Lula, detido em abril de 2018.

  Policias federais 
buscam provas em 
sede construtora, 
cujos executivos 
foram acusados 
de corrupção e 
outros crimes em 
contratos com o 
governo federal. 
Belo Horizonte 
(MG), 19 de junho 
de 2015.

Após a segunda vitória de Dilma, em 2014, setores da população, contrários à presidenta, 
intensificaram os protestos e o apoio à Operação Lava Jato, ainda que ocorressem grandes 
manifestações em defesa do governo. Esse cenário possibilitou a abertura de um processo de 
impeachment, que resultou na cassação da presidenta em maio de 2016.

As interpretações sobre a interrupção do governo de Dilma Rousseff variaram. Uma parte 
da sociedade considerou justa, pois acreditava que o impeachment ocorreu de forma legal, com 
a chancela do Supremo Tribunal Federal (STF).

Outra parcela da população, no entanto, entendeu que o impeachment foi uma manobra 
política com o objetivo de tirar do poder um governo legítimo. Esse grupo acreditava que essa 
manobra foi articulada por meio de um processo repleto de falhas legais e com amplo apoio dos 
meios de comunicação. Para esse grupo, a própria prisão de Lula foi um ato arbitrário.

No lugar de Dilma, assumiu o vice-presidente Michel Temer. De 2016 a 2018, seu governo 
aprofundou as políticas neoliberais e implementou uma série de reformas sociais e econômicas, 
muitas delas impopulares, como a desregulamentação das leis trabalhistas. Além disso, uma crise 
econômica iniciada durante o governo Dilma se agravou e ampliou os índices de desemprego, 
pobreza e desigualdade no país. 

Nas eleições presidenciais de 2018, o candidato do Partido Social Liberal (PSL), Jair Bolsonaro, 
capitão reformado do Exército, foi eleito para governar o Brasil entre 2019 e 2022.
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  Em 17 de junho de 2013, centenas 
de manifestantes ocuparam o teto do 
Congresso Nacional, em Brasília (DF).
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 Manifestações contra o governo
Durante o governo do presidente Lula, o Brasil se destacou pelo crescimento econômico, 

enquanto os demais países do mundo enfrentavam uma grave crise financeira. O desemprego 
também caiu de forma acentuada, chegando a cerca de 6%, no final de 2011. 

Houve ainda redução da pobreza no país, devido, em parte, ao programa Bolsa Família de 
distribuição de renda, implementado pelo governo. Durante esses oito anos, em média, a renda 
dos mais ricos aumentou 10%, enquanto a dos mais pobres cresceu 68%. Isso significa que 
13,1 milhões de pessoas consideradas muito pobres conseguiram sair dessa condição, enquanto 
a pequena parcela mais rica da sociedade teve seus ganhos ampliados. 

Essa melhoria das condições sociais do país fez com que, ao final de seu segundo governo, 
Lula conseguisse eleger sua candidata Dilma Rousseff, em 2010. Tentando prosseguir com a 
política de melhoria das condições sociais das famílias mais pobres e desfrutando dos altos índices 
de aprovação do governo Lula, Dilma também se reelegeu para um segundo mandato em 2014, 
para governar de 2015 a 2018.

No final de seu primeiro mandato, diversos protestos populares questionavam o governo da 
presidenta. As primeiras manifestações ocorreram em junho de 2013 e ficaram conhecidas como 
Jornadas de Junho. Esse movimento começou em algumas grandes cidades do país, por causa da 
insatisfação da população com a decisão das prefeituras de aumentarem as tarifas dos transportes. 

Rapidamente, o movimento passou a questionar outras políticas e exigir melhorias nos servi-
ços públicos e o combate à corrupção. Também haviam setores que protestavam contra os altos 
gastos do governo aplicados nas grandes obras, sobretudo na construção de estádios, para sediar 
a Copa do Mundo e as Olimpíadas que ocorreram em 2014 e 2016, respectivamente.
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A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 1
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3 e 5
• Específicas de História: 1 e 6

HABILIDADE
• EF09HI22
• EF09HI24

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Explique que os programas 
sociais que visam à promoção 
da equidade foram os princi-
pais responsáveis pelos índi-
ces de aprovação e reeleição 
do presidente Lula. Entre eles 
destaca-se o Bolsa Família, o 
FIES e as cotas raciais nas uni-
versidades públicas. 
• A redução da fome e as 
cotas sociais e raciais estimu-
laram o acesso da população 
periférica brasileira às esco-
las e universidades. Caso ache 
pertinente, pode-se discutir, 
em uma roda de conversa, as-
pectos como justiça social, dí-
vida histórica e, até mesmo, as 
funções do Estado. 
• Busque também abordar 
dados sobre o desempenho 
dos alunos cotistas, de mo-
do que os alunos compreen-
dam que estes têm plena ca-
pacidade de assumir as vagas 
e terem sucesso acadêmico. 
Nesse sentido, pode ser in-
teressante apresentar discus-
sões, ainda, sobre políticas de 
permanência.

TEXTO DE APOIO 

Para o professor 

A Operação Lava Jato
A Operação Lava Jato é 

a maior investigação so-
bre corrupção conduzida 
até hoje no Brasil. Ela teve 
início no Paraná, em 17 de 

março de 2014, unifi can-
do quatro ações que apu-
ravam redes operadas por 
doleiros que praticavam 
crimes fi nanceiros com re-
cursos públicos. O nome 
Lava Jato era uma dessas 
frentes iniciais e fazia re-
ferência a uma rede de 
postos de combustíveis e 

lava a jato de veículos, em 
Brasília, usada para movi-
mentação de dinheiro ilíci-
to de uma das organizações 
investigadas inicialmente. 
Desde então, a operação 
descobriu a existência de 
um vasto esquema de cor-
rupção na Petrobras, envol-
vendo políticos de vários 
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 Operação Lava Jato
Em paralelo às manifestações, iniciou-se uma grande investigação de esquemas de corrupção 

no governo e no empresariado nacional, conhecida como Operação Lava Jato. Criada em 2014 
pela Polícia Federal, a operação encontrou indícios de envolvimento de políticos de diferentes 
partidos e grandes empresários em operações ilegais. Muitas pessoas influentes do governo e do 
empresariado foram julgadas e presas, inclusive o ex-presidente Lula, detido em abril de 2018.

  Policias federais 
buscam provas em 
sede construtora, 
cujos executivos 
foram acusados 
de corrupção e 
outros crimes em 
contratos com o 
governo federal. 
Belo Horizonte 
(MG), 19 de junho 
de 2015.

Após a segunda vitória de Dilma, em 2014, setores da população, contrários à presidenta, 
intensificaram os protestos e o apoio à Operação Lava Jato, ainda que ocorressem grandes 
manifestações em defesa do governo. Esse cenário possibilitou a abertura de um processo de 
impeachment, que resultou na cassação da presidenta em maio de 2016.

As interpretações sobre a interrupção do governo de Dilma Rousseff variaram. Uma parte 
da sociedade considerou justa, pois acreditava que o impeachment ocorreu de forma legal, com 
a chancela do Supremo Tribunal Federal (STF).

Outra parcela da população, no entanto, entendeu que o impeachment foi uma manobra 
política com o objetivo de tirar do poder um governo legítimo. Esse grupo acreditava que essa 
manobra foi articulada por meio de um processo repleto de falhas legais e com amplo apoio dos 
meios de comunicação. Para esse grupo, a própria prisão de Lula foi um ato arbitrário.

No lugar de Dilma, assumiu o vice-presidente Michel Temer. De 2016 a 2018, seu governo 
aprofundou as políticas neoliberais e implementou uma série de reformas sociais e econômicas, 
muitas delas impopulares, como a desregulamentação das leis trabalhistas. Além disso, uma crise 
econômica iniciada durante o governo Dilma se agravou e ampliou os índices de desemprego, 
pobreza e desigualdade no país. 

Nas eleições presidenciais de 2018, o candidato do Partido Social Liberal (PSL), Jair Bolsonaro, 
capitão reformado do Exército, foi eleito para governar o Brasil entre 2019 e 2022.

JA
IR

 A
M

AR
AL

/E
M

/D
.A

 P
RE

SS

233

D2-2056-HIST-F2_V9-U04-C10-228-247-LA-G20.indd   233 11/21/18   2:41 PM

  Em 17 de junho de 2013, centenas 
de manifestantes ocuparam o teto do 
Congresso Nacional, em Brasília (DF).
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 Manifestações contra o governo
Durante o governo do presidente Lula, o Brasil se destacou pelo crescimento econômico, 

enquanto os demais países do mundo enfrentavam uma grave crise financeira. O desemprego 
também caiu de forma acentuada, chegando a cerca de 6%, no final de 2011. 

Houve ainda redução da pobreza no país, devido, em parte, ao programa Bolsa Família de 
distribuição de renda, implementado pelo governo. Durante esses oito anos, em média, a renda 
dos mais ricos aumentou 10%, enquanto a dos mais pobres cresceu 68%. Isso significa que 
13,1 milhões de pessoas consideradas muito pobres conseguiram sair dessa condição, enquanto 
a pequena parcela mais rica da sociedade teve seus ganhos ampliados. 

Essa melhoria das condições sociais do país fez com que, ao final de seu segundo governo, 
Lula conseguisse eleger sua candidata Dilma Rousseff, em 2010. Tentando prosseguir com a 
política de melhoria das condições sociais das famílias mais pobres e desfrutando dos altos índices 
de aprovação do governo Lula, Dilma também se reelegeu para um segundo mandato em 2014, 
para governar de 2015 a 2018.

No final de seu primeiro mandato, diversos protestos populares questionavam o governo da 
presidenta. As primeiras manifestações ocorreram em junho de 2013 e ficaram conhecidas como 
Jornadas de Junho. Esse movimento começou em algumas grandes cidades do país, por causa da 
insatisfação da população com a decisão das prefeituras de aumentarem as tarifas dos transportes. 

Rapidamente, o movimento passou a questionar outras políticas e exigir melhorias nos servi-
ços públicos e o combate à corrupção. Também haviam setores que protestavam contra os altos 
gastos do governo aplicados nas grandes obras, sobretudo na construção de estádios, para sediar 
a Copa do Mundo e as Olimpíadas que ocorreram em 2014 e 2016, respectivamente.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Retome com os alunos as 
discussões sobre os poderes 
do Estado e a atribuição de 
cada poder. Nesse momento, 
estimule a reflexão sobre iso-
nomia e autocontrole dos po-
deres, para observar se os alu-
nos conseguem interpretar o 
poder de atuação de cada um 
dos poderes.
• Ressalte ainda a importân-
cia da mídia na sociedade con-
temporânea e a forma como 
as redes sociais são cataliza-
dores de manifestações políti-
cas. Diversos exemplos foram 
citados ao longo do capítu-
lo e que podem ser resgata-
dos para construir uma noção 
mais ampla da ocorrência e do 
alcance do uso das redes em 
movimentos sociais.

partidos e algumas das 
maiores empresas públicas 
e privadas do país, princi-
palmente empreiteiras. Os 
desdobramentos não fi ca-
ram restritos à estatal e às 
construtoras. As delações 
recentes da JBS e braços da 
operação espalhados pelo 
Brasil e exterior são exem-

plos das novas dimensões 
que a investigação ainda 
pode atingir. A duração per-
manece imprevisível.

 O QUE É a operação? Folha de 
S. Paulo, [2018?]. Disponível em: 

<http://arte.folha.uol.com.br/poder/
operacao-lava-jato/#capitulo1>. 

Acesso em: 20 out. 2018. 
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 O Brasil do século XXI
Uma característica marcante do Brasil contemporâneo é a grande desigualdade social. Esse é 

um dos mais graves problemas sociais do país. Mesmo as políticas adotadas pelos últimos gover-
nos para promover a redução da desigualdade não conseguiram superar essa situação, em razão 
de seu enraizamento na sociedade. Como é possível observar nos dados ao final do capítulo, o 
Índice de Gini voltou a crescer no final do governo Dilma, o que significa que atualmente o país 
é ainda mais desigual que em 2002. 

A fome é um dos problemas que voltou a se agravar. Em 2014, cerca de 7 milhões de pessoas 
passavam fome no Brasil. Em 2017, esse número aumentou para cerca de 12 milhões.

Enquanto isso, em 2018, as seis pessoas mais ricas do Brasil concentravam a mesma riqueza 
que os 100 milhões de brasileiros mais pobres, ou seja, o mesmo que 50% da população. Já os 
super ricos (0,1% da população) ganham em um mês o mesmo que um trabalhador que recebe 
salário-mínimo ganharia trabalhando 19 anos sem parar.

A desigualdade também é presente em outras questões. As mulheres recebem, em geral, 
salários até 20% inferiores aos dos homens e encontram menos oportunidades de emprego no 
mercado de trabalho. Situação semelhante vivem os negros, que enfrentam mais dificuldades que 
os brancos para ter acesso à educação, à saúde e ao trabalho, por exemplo. Os idosos, por sua 
vez, também sofrem as desigualdades do país, enfrentando muitas dificuldades para manter uma 
vida digna na velhice, como mostra a seção a seguir.

  Reflexos do Morro da Providência na fachada 
de um moderno edifício. A pobreza continua 
existindo, mas neste prédio ela aparece como um 
colorido mosaico. Rio de Janeiro (RJ), 2018.
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A professora Angela de Castro Gomes, da Universidade Federal Fluminense, foi convi-
dada por jornalistas a responder a seguinte pergunta: como os livros de história registrarão 
o impeachment de Dilma?

Leia abaixo a resposta que ela forneceu e, em seguida, responda ao que se pede.

interpretando documentos

[...] É preciso entender que a história não faz um registro único, 
como se ela fosse um tribunal [...].

As narrativas históricas sempre sofrem o impacto dos momentos 
em que estão sendo produzidas. Nesse caso, como em muitos outros, 
haverá diversas interpretações, que variarão ao longo do tempo. [...] 

[...] embora a compreensão de um fato não mude completamente, 
seus elementos fundamentais podem ganhar ênfases diferenciadas 
[no futuro].

CHARLEAUX, João Paulo. Como os livros de história registrarão o impeachment 
de Dilma? Nexo, 13 maio 2016. Disponível em: <www.nexojornal.com.br/

expresso/2016/05/13/Como-os-livros-de-hist%C3%B3ria-registrar%C3%
A3o-o-impeachment-de-Dilma>. Acesso em: 15 nov. 2018.

 1. Por que a professora afirma que a história não faz um registro único dos fatos?

 2. De acordo com a professora, as interpretações históricas mudam ao longo do tempo. 
Que outros exemplos históricos você conhece que ajudem a embasar esta afirmação?

1. Segundo ela, a história não é um tribunal. As narrativas históricas sempre sofrem o impacto do momento em 
que estão sendo produzidas e os historiadores constroem suas interpretações com documentos e confronto de 
versões sobre um evento. Por isso, um mesmo fato pode ter diferentes interpretações.

2. Resposta pessoal. Um exemplo é o golpe de 1964 que, em um primeiro momento, foi atribuído principalmente 
aos m ilitares. Com o tempo e a descoberta de novos documentos, os historiadores passaram a mostrar a 

participação da sociedade civil nesse movimento.

  Reprodução da capa 
do livro História e 
historiadores, uma 
das obras escritas pela 
historiadora Angela 
de Castro Gomes. ED
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A BNCC NESTA PÁGINA

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 3 e 4
• Específicas de História: 1, 5 
e 6

HABILIDADE
• EF09HI24

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Interpretando documentos
• O ponto de partida des-
ta seção é a compreensão de 
que muitos acontecimentos 
têm interpretações diferentes, 
dependendo de quem anali-
sa e quais interesses ao anali-
sar o evento. Para tornar isso 
mais palatável, pode-se partir 
da realidade do estudante e 
construir um cenário em que 
um evento tenha diferentes 
interpretações. O cenário po-
de ser uma discussão na esco-
la, na qual os dois lados acre-
ditam que têm razão.
• Após esse exercício inicial, 
promova uma leitura com-
partilhada do texto de Ânge-
la de Castro Gomes. Desta-
que o principal argumento da 
historiadora: todos os eventos 
históricos são passíveis de di-
ferentes interpretações. Po-
rém, é necessário registrar e 
esclarecer aos alunos que os 
eventos devem ser analisados 
com o uso de método cientí-
fico próprio. E, embora exista 
abertura para múltiplas inter-
pretações, o método científico 
deve ser utilizado.
• Busque apresentar os ar-
gumentos dos dois lados na 
questão do impeachment. E, 
ao abrir o debate aos alunos, 
peça que eles argumentem os 
motivos que os levam a acredi-
tar em uma ou outra visão. Fi-
nalize ressaltando a importân-
cia de analisar os diferentes ar-
gumentos antes de construir a 
própria opinião. 

MAIS ATIVIDADES

Produzir um jornal
• O crescimento econômico 
e as melhorias sociais das úl-
timas décadas modificaram as 
condições de vida da popula-
ção brasileira. Apesar disso, as 
desigualdades sociais no Brasil 

ainda são muito grandes. As-
sim, o grupo correspondente 
a 1% da população brasilei-
ra mais rica controla 30% de 
todas as riquezas nacionais, e 
ainda há muitas dificuldades a 
serem superadas nas áreas da 
educação, da assistência so-
cial, da saúde e do emprego.

• Com base nas informações, 
divida a turma em grupos e 
auxilie-os a elaborar um jornal 
sobre o município em que vi-
vem. Nos artigos e nas repor-
tagens, eles poderão abordar 
tanto os aspectos positivos 
quanto os principais proble-
mas da região. 
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 O Brasil do século XXI
Uma característica marcante do Brasil contemporâneo é a grande desigualdade social. Esse é 

um dos mais graves problemas sociais do país. Mesmo as políticas adotadas pelos últimos gover-
nos para promover a redução da desigualdade não conseguiram superar essa situação, em razão 
de seu enraizamento na sociedade. Como é possível observar nos dados ao final do capítulo, o 
Índice de Gini voltou a crescer no final do governo Dilma, o que significa que atualmente o país 
é ainda mais desigual que em 2002. 

A fome é um dos problemas que voltou a se agravar. Em 2014, cerca de 7 milhões de pessoas 
passavam fome no Brasil. Em 2017, esse número aumentou para cerca de 12 milhões.

Enquanto isso, em 2018, as seis pessoas mais ricas do Brasil concentravam a mesma riqueza 
que os 100 milhões de brasileiros mais pobres, ou seja, o mesmo que 50% da população. Já os 
super ricos (0,1% da população) ganham em um mês o mesmo que um trabalhador que recebe 
salário-mínimo ganharia trabalhando 19 anos sem parar.

A desigualdade também é presente em outras questões. As mulheres recebem, em geral, 
salários até 20% inferiores aos dos homens e encontram menos oportunidades de emprego no 
mercado de trabalho. Situação semelhante vivem os negros, que enfrentam mais dificuldades que 
os brancos para ter acesso à educação, à saúde e ao trabalho, por exemplo. Os idosos, por sua 
vez, também sofrem as desigualdades do país, enfrentando muitas dificuldades para manter uma 
vida digna na velhice, como mostra a seção a seguir.

  Reflexos do Morro da Providência na fachada 
de um moderno edifício. A pobreza continua 
existindo, mas neste prédio ela aparece como um 
colorido mosaico. Rio de Janeiro (RJ), 2018.
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A professora Angela de Castro Gomes, da Universidade Federal Fluminense, foi convi-
dada por jornalistas a responder a seguinte pergunta: como os livros de história registrarão 
o impeachment de Dilma?

Leia abaixo a resposta que ela forneceu e, em seguida, responda ao que se pede.

interpretando documentos

[...] É preciso entender que a história não faz um registro único, 
como se ela fosse um tribunal [...].

As narrativas históricas sempre sofrem o impacto dos momentos 
em que estão sendo produzidas. Nesse caso, como em muitos outros, 
haverá diversas interpretações, que variarão ao longo do tempo. [...] 

[...] embora a compreensão de um fato não mude completamente, 
seus elementos fundamentais podem ganhar ênfases diferenciadas 
[no futuro].

CHARLEAUX, João Paulo. Como os livros de história registrarão o impeachment 
de Dilma? Nexo, 13 maio 2016. Disponível em: <www.nexojornal.com.br/

expresso/2016/05/13/Como-os-livros-de-hist%C3%B3ria-registrar%C3%
A3o-o-impeachment-de-Dilma>. Acesso em: 15 nov. 2018.

 1. Por que a professora afirma que a história não faz um registro único dos fatos?

 2. De acordo com a professora, as interpretações históricas mudam ao longo do tempo. 
Que outros exemplos históricos você conhece que ajudem a embasar esta afirmação?

1. Segundo ela, a história não é um tribunal. As narrativas históricas sempre sofrem o impacto do momento em 
que estão sendo produzidas e os historiadores constroem suas interpretações com documentos e confronto de 
versões sobre um evento. Por isso, um mesmo fato pode ter diferentes interpretações.

2. Resposta pessoal. Um exemplo é o golpe de 1964 que, em um primeiro momento, foi atribuído principalmente 
aos m ilitares. Com o tempo e a descoberta de novos documentos, os historiadores passaram a mostrar a 

participação da sociedade civil nesse movimento.

  Reprodução da capa 
do livro História e 
historiadores, uma 
das obras escritas pela 
historiadora Angela 
de Castro Gomes. ED
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A BNCC NESTA PÁGINA   

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 1
• Específica de Ciências Huma-
nas: 6
• Específica de História: 5

HABILIDADES 
• EF09HI23
• EF09HI24
• EF09HI27

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Promova uma leitura aten-
ta da foto e questione os alu-
nos sobre os significados que 
ela tem para eles. Busque sen-
sibilizá-los com a situação so-
cial que ela representa e as raí-
zes históricas dessa situação, 
aprofundando a questão da 
formação da sociedade brasi-
leira e seus problemas estru-
turais.
• Comente com os alunos so-
bre a situação das mulheres, 
principalmente as mais pobres e 
negras, grandes vítimas da vio-
lência e da desigualdade econô-
mica e de oportunidades.

• Oriente-os a produzir repor-
tagens em diferentes áreas, 
como: saúde, educação, cul-
tura, lazer etc. Consultem, pa-
ra isso, a seção Como se faz... 
no final deste volume.

SUGESTÃO DE SITE 

Para o professor 
• Rodolfo Almeida e Gabriel 
Zanlorenssi. A evolução da de-
sigualdade de renda no Bra-
sil e no mundo. Nexo, 31 jul. 
2017. Disponível em: <http://
livro.pro/6hbzpa>. Acesso em: 
16 nov. 2018.

Por meio de gráficos e da-
dos, a reportagem apresenta 
um panorama sobre a desi-
gualdade no Brasil e mostra 
como ela ainda é uma das 
maiores do mundo.

235

D2-HIS-F2-2056-V9-U04-MP-G20.indd   235 11/22/18   4:44 PM



 A violência se espalha
Segundo dados do Atlas da Violência de 2018, mais de 60 mil 

pessoas foram assassinadas no Brasil em 2016, o que significa um 
assassinato a cada 8 minutos, aproximadamente. Esses dados colocaram 
o Brasil no topo do ranking mundial de mortes violentas, superando 
outros países com altos índices de violência, como Índia, Nigéria e 
Venezuela. Dessas pessoas, cerca de 44 mil foram mortas por meio de 
armas de fogo. 

Os jovens com menos de 19 anos são as principais vítimas de assas-
sinato no país. Eles totalizaram cerca de 20% dos casos. As principais 
vítimas são os negros: o número de jovens negros assassinados é três 
vezes maior que o número de jovens brancos mortos em condições 
semelhantes, o que evidencia um genocídio contra a população negra 
brasileira e revela a necessidade de um amplo trabalho do governo e 
da sociedade como um todo de combate ao racismo e ao preconceito. 

Mas a violência também afeta de 
maneira significativa as mulheres. Cerca de 
5,7 mil mulheres foram assassinadas no país 
em 2017, deixando o Brasil em terceiro lugar 
na lista dos países que mais matam mulhe-
res, atrás apenas da Índia e da Nigéria. A 
maioria desses crimes é cometido por fami-
liares ou parceiros das vítimas.

Para tentar conter essa situação, foi 
aprovada em 2006 a Lei Maria da Penha, que 
se tornou um importante instrumento legal 
para a proteção de mulheres ameaçadas de 
violência no país. Porém, como os dados 
evidenciam, não basta a criação de leis, é 
necessário também um amplo trabalho de 
conscientização, educação e superação de 
práticas violentas contra as mulheres, decor-
rentes do machismo.

  A farmacêutica cearense Maria da Penha Maia 
Fernandes lutou na Justiça por quase 20 anos 
para que seu ex-marido fosse punido pelas 
agressões que a deixaram paraplégica. A lei 
brasileira que pune a violência doméstica contra 
a mulher leva seu nome. Ela garante proteção 
à mulher e aos filhos e pune o agressor, 
assegurando que ele fique distante da vítima.

AMANA SALLES/FOTOARENA

237

D2-2056-HIST-F2_V9-U04-C10-228-247-LA-G20.indd   237 11/21/18   2:42 PM

O lugar dos idosos
Nos governos neoliberais, a população de idosos é quase sempre vista como um 

problema. Além de não trabalhar formalmente e, consequentemente, não gerar impos-
tos e renda, esse segmento da população recebe aposentadoria (em geral paga pelo 
governo) e tende a usar com bastante frequência os sistemas de saúde. Por isso, entre 
as medidas implantadas pelos governos neoliberais, geralmente, há corte de verbas 
nas áreas de assistência aos idosos e aprovação de leis que dificultam a aposentadoria.

Mas é justo, depois de trabalhar durante grande parte da vida e pagar impostos regu-
larmente, que esses cidadãos não possam usufruir de uma velhice digna e bem assistida?

Segundo a ONU, os governos precisam lidar com essa situação de modo adequado, 
pois a população de idosos tende a aumentar em todas as regiões do mundo. Segundo 
estimativas de pesquisadores, em 2050, serão 2 bilhões as pessoas com mais de 60 anos. 

No Brasil, com a melhoria da qualidade de vida e os avanços da medicina, o processo 
de envelhecimento da população se intensificou. Hoje, as pessoas com 60 anos ou mais já 
representam cerca de 13% da população do país, somando cerca de 26 milhões de pessoas.

O mais grave é que no Brasil os idosos enfrentam muitas dificuldades e sofrem vários 
tipos de violência: agressões físicas e psicológicas, abandono e exploração financeira. 
E os principais responsáveis por essa violência são os próprios familiares, justamente 
aqueles que deveriam cuidar dos mais velhos.

p ar a s aber mais

  Idosos aguardam a vez para receber vacinação contra a gripe. Curitiba, abril de 2016.
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A BNCC NESTA PÁGINA   

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 1
• Específica de Ciências Huma-
nas: 6
• Específicas de História: 3 e 5

HABILIDADE
• EF09HI23
• EF09HI24

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Para saber mais
• Para introduzir o assunto 
da seção, pergunte aos alunos 
quais benefícios a convivência 
com pessoas mais velhas nos 
trazem. Escreva na lousa algu-
mas das respostas valorizando 
as potencialidades e contribui-
ções dos idosos, seja no am-
biente familiar ou no ambien-
te de trabalho.
• Busque dialogar sobre a im-
portância que essas pessoas ti-
veram na criação de suas famí-
lias e no trabalho que exerce-
ram ao longo da vida, ressal-
tando o papel que cumpriram 
e cumprem em diferentes eta-
pas de seu desenvolvimento.
• Baseando-se nisso, busque 
abordar os direitos adquiridos 
por essa parcela da população 
ao longo da vida, como a fi-
la preferencial. Assim, ressalte 
os aspectos éticos dos motivos 
que levam os idosos a terem 
certos direitos em relação às 
pessoas adultas e aos jovens.
• Caso seja possível, combine 
com os alunos de trazer, para 
a aula seguinte, relatos, obje-
tos, fotografias de seus paren-
tes mais velhos para comparti-
lhar histórias e promover a va-
lorização de suas experiências. 

TEXTO DE APOIO

Para o professor 

Escola usa aulas de 
respeito e honestidade 
para combater a violência

 [...] A gente via muito des-
respeito, falta de tolerância, 
o aluno não consegue en-
xergar os erros dele, mas aí 

aponta no outro tudo o que 
tem de ruim e isso gera mui-
tas brigas, agressões verbais, 
físicas, tudo isso aqui era 
muito constante", constatou.

Para combater essa "agres-
sividade" dos alunos, as psi-
cólogas que fazem parte do 
grupo Inteligência Emocional 
na Escola implementaram 

um projeto no colégio dan-
do outro caminho – que não 
a violência – para os alunos 
extravasarem suas emoções.

[...] trabalho dela e das 
outras duas psicólogas que 
atualmente estão no pro-
jeto se dá em três tipos de 
ações: o ensino da inteligên-
cia emocional dentro da sala 
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 A violência se espalha
Segundo dados do Atlas da Violência de 2018, mais de 60 mil 

pessoas foram assassinadas no Brasil em 2016, o que significa um 
assassinato a cada 8 minutos, aproximadamente. Esses dados colocaram 
o Brasil no topo do ranking mundial de mortes violentas, superando 
outros países com altos índices de violência, como Índia, Nigéria e 
Venezuela. Dessas pessoas, cerca de 44 mil foram mortas por meio de 
armas de fogo. 

Os jovens com menos de 19 anos são as principais vítimas de assas-
sinato no país. Eles totalizaram cerca de 20% dos casos. As principais 
vítimas são os negros: o número de jovens negros assassinados é três 
vezes maior que o número de jovens brancos mortos em condições 
semelhantes, o que evidencia um genocídio contra a população negra 
brasileira e revela a necessidade de um amplo trabalho do governo e 
da sociedade como um todo de combate ao racismo e ao preconceito. 

Mas a violência também afeta de 
maneira significativa as mulheres. Cerca de 
5,7 mil mulheres foram assassinadas no país 
em 2017, deixando o Brasil em terceiro lugar 
na lista dos países que mais matam mulhe-
res, atrás apenas da Índia e da Nigéria. A 
maioria desses crimes é cometido por fami-
liares ou parceiros das vítimas.

Para tentar conter essa situação, foi 
aprovada em 2006 a Lei Maria da Penha, que 
se tornou um importante instrumento legal 
para a proteção de mulheres ameaçadas de 
violência no país. Porém, como os dados 
evidenciam, não basta a criação de leis, é 
necessário também um amplo trabalho de 
conscientização, educação e superação de 
práticas violentas contra as mulheres, decor-
rentes do machismo.

  A farmacêutica cearense Maria da Penha Maia 
Fernandes lutou na Justiça por quase 20 anos 
para que seu ex-marido fosse punido pelas 
agressões que a deixaram paraplégica. A lei 
brasileira que pune a violência doméstica contra 
a mulher leva seu nome. Ela garante proteção 
à mulher e aos filhos e pune o agressor, 
assegurando que ele fique distante da vítima.

AMANA SALLES/FOTOARENA

237

D2-2056-HIST-F2_V9-U04-C10-228-247-LA-G20.indd   237 11/21/18   2:42 PM

O lugar dos idosos
Nos governos neoliberais, a população de idosos é quase sempre vista como um 

problema. Além de não trabalhar formalmente e, consequentemente, não gerar impos-
tos e renda, esse segmento da população recebe aposentadoria (em geral paga pelo 
governo) e tende a usar com bastante frequência os sistemas de saúde. Por isso, entre 
as medidas implantadas pelos governos neoliberais, geralmente, há corte de verbas 
nas áreas de assistência aos idosos e aprovação de leis que dificultam a aposentadoria.

Mas é justo, depois de trabalhar durante grande parte da vida e pagar impostos regu-
larmente, que esses cidadãos não possam usufruir de uma velhice digna e bem assistida?

Segundo a ONU, os governos precisam lidar com essa situação de modo adequado, 
pois a população de idosos tende a aumentar em todas as regiões do mundo. Segundo 
estimativas de pesquisadores, em 2050, serão 2 bilhões as pessoas com mais de 60 anos. 

No Brasil, com a melhoria da qualidade de vida e os avanços da medicina, o processo 
de envelhecimento da população se intensificou. Hoje, as pessoas com 60 anos ou mais já 
representam cerca de 13% da população do país, somando cerca de 26 milhões de pessoas.

O mais grave é que no Brasil os idosos enfrentam muitas dificuldades e sofrem vários 
tipos de violência: agressões físicas e psicológicas, abandono e exploração financeira. 
E os principais responsáveis por essa violência são os próprios familiares, justamente 
aqueles que deveriam cuidar dos mais velhos.

p ar a s aber mais

  Idosos aguardam a vez para receber vacinação contra a gripe. Curitiba, abril de 2016.
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A BNCC NESTA PÁGINA 

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 7 e 9
• Específica de Ciências Huma-
nas: 1
• Específica de História: 6

HABILIDADES
• EF09HI23
• EF09HI24
• EF09HI26

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Identifique as características 
do trabalho científico na cole-
ta e análise dos dados do Atlas 
da Violência. Em seguida, esti-
mule um diálogo sobre as for-
mas de violência mais presen-
tes na sociedade atualmente, 
buscando ressaltar que as víti-
mas de violência no Brasil, em 
geral, fazem parte de grupos 
específicos mais vulneráveis.
• A história de Maria da Pe-
nha pode ser discutida em sa-
la de aula de modo que os alu-
nos possam identificar a impor-
tância de determinadas medi-
das de proteção às populações 
vulneráveis. Chame a atenção 
para o fato de que, mais que 
uma história pessoal, os acon-
tecimentos ocorridos à Maria 
da Penha se assemelham aos 
que mulheres sofrem cotidia-
namente no Brasil e no mundo.
• Outra questão importante 
a ser trabalhada com os alu-
nos é sobre as medidas de 
combate à violência. Diversos 
estudos indicam que não é por 
meio do aparato de repressão 
que os crimes irão diminuir, 
como pode-se acreditar pelo 
senso comum. A violência nor-
malmente tem profundas raí-
zes na desigualdade social, na 
vulnerabilidade de grupos so-
ciais, no desemprego, nos sis-
temas prisionais que não pro-
movem a sociabilização, na 
falta de estrutura familiar, en-
tre outros problemas comple-
xos e sem soluções simples. 

de aula, por meio de uma 
apostila que trata temas 
como respeito, honestidade, 
cidadania, diferenças etc, 
conforme a faixa etária; o 
uso de dinâmicas (brinca-
deiras) que têm como objeti-
vo trabalhar as emoções dos 
alunos e o autocontrole; e o 
atendimento individual para 

os casos mais graves, de 
alunos muito agressivos ou 
que passam por problemas 
pessoais mais complicados 
(abuso sexual, violência do-
méstica, drogas etc).

MENDONÇA, Renata.  Escola usa 
aulas de respeito e honestidade para 
combater violência. BBC Brasil, São 

Paulo, 26 ago. 2014. Disponível em: 

<https://www.bbc.com/portuguese/
noticias/2014/08/140819_salasocial_
eleicoes_educacao_escola_modelo_

rm>. Acesso em: 20 out. 2018. 
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 Respeito mútuo
Muito da violência no Brasil envolve também ações, comportamentos e atitudes das pessoas 

no dia a dia. Muitos casos de violência no trânsito, por exemplo, são provocados por motoristas 
que dirigem alcoolizados ou de forma agressiva. Outros tipos de violência estão relacionados 
a atitudes de ódio, preconceito, racismo e homofobia. Sobre a homofobia, por exemplo, entre 
2016 e 2017, ocorreu crescimento de 30% no número de mortes da população LGBT. Em outros 
termos, significa que a cada 19 horas uma pessoa é morta ou se suicida por conta da violência 
homofóbica. 

Esses dados mostram que, para combater a violência em nosso país, precisamos refletir sobre 
nossos comportamentos e mudar nossas atitudes no cotidiano.

As diferenças de gênero, etnia, religião, opiniões e preferências não justificam a prática da 
violência e a disseminação do ódio. O mundo em que vivemos foi construído por diferentes socie-
dades e culturas ao longo da história. Se desejamos um mundo melhor que o atual, é necessário 
fazer a nossa parte. 

Para construir um Brasil melhor e mais justo, onde os direitos de todos sejam valorizados e 
observados, precisamos garantir a integridade física e as escolhas dos outros, assim como asse-
gurar o respeito à diversidade e à diferença. É fundamental que os governos e a sociedade civil 
se articulem para criar políticas efetivas para a redução das desigualdades e da pobreza, e que 
combatam a violência e a corrupção. Isso envolve a criação de empregos, políticas de distribuição 
de renda, medidas para combater a fome, melhorar e ampliar o acesso dos cidadãos mais pobres 
a direitos e serviços sociais como a saúde e a educação, além de manter absoluto respeito à 
Constituição e à democracia. 

  Ato ecumênico realizado no estádio do Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, em 19 de maio de 2014.  
O evento em favor da paz reuniu representantes de diversas religiões para o lançamento da Copa da Paz, 
uma campanha para que o campeonato mundial de futebol transcorresse sem violência.
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 As mortes 
Segundo a Human Rights Watch, uma organização internacional não governamental de 

defesa dos direitos humanos, em 2017 a polícia brasileira matou 4 mil pessoas, número 26% 
maior que o de 2016. 

Em termos de comparação, o número de mortos pela polícia brasileira em apenas cinco dias cor-
responde ao mesmo número de mortos pela polícia inglesa em 25 anos. Ao mesmo tempo, também 
é significativo o número de policiais assassinados em serviço ou trabalhando nas horas de folga como 
segurança, fato que também contribuiu para a reflexão sobre o uso de armas pela sociedade.

No campo, onde há uma intensa concentração fundiária, a violência também aumentou. 
Em 2017, ocorreram 70 assassinatos de líderes rurais, indígenas e quilombolas. Trata-se do maior 
número de mortes desde 2003, segundo dados da Comissão Pastoral da Terra. 

Em abril de 2018, o líder quilombola Nazildo dos Santos Brito, do Pará, foi assassinado após 
denunciar os crimes ambientais e outras práticas ilícitas de fazendeiros da região. De forma seme-
lhante, em agosto do mesmo ano, o cacique Jorginho Guajajara, da Terra Indígena Arariboia (na 
região amazônica do Maranhão), foi assassinado após conflitos com madeireiros que desejavam 
explorar as terras indígenas.

Como podemos observar, a violência está disseminada pela sociedade brasileira, mas os 
grupos sociais mais vulneráveis são suas principais vítimas. 

De quem será a responsabilidade por um país tão violento? Talvez de todos nós.
Estudos apontam que quanto maior a desigualdade social e econômica em um país, maior o 

índice de violência nessa sociedade. As sociedades com alto índice de escolarização e com oportu-
nidades iguais de acesso ao trabalho, à moradia e à educação tendem a ser menos violentas. Nesse 
sentido, o governo do Brasil, em todas as suas instâncias, é responsável por criar condições para 
que todos tenham boas oportunidades de vida, contribuindo assim para a diminuição da violência.que todos tenham boas oportunidades de vida, contribuindo assim para a diminuição da violência.

  Jovens trabalhadores rurais 
em manifestação pela reforma 
agrária e contra a redução da 
idade penal. Brasília (DF), 
30 de abril de 2015.
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A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 7 e 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1 e 2
• Específicas de História: 4, 5 e 6

HABILIDADES
• EF09HI24
• EF09HI25
• EF09HI26
• EF09HI36

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Analise com os alunos as in-
formações sobre Nazildo dos 
Santos Brito e Jorginho Guaja-
jara. Explique à turma que o as-
sassinato dos dois retrata a vul-
nerabilidade de determinados 
grupos populacionais, já dis-
cutida anteriormente, e a ine-
ficiência da justiça na investiga-
ção de casos vinculados ao ati-
vismo ambiental. Atualmente, 
o Brasil é um dos países com 
maior índice de assassinatos 
contra ativistas de direitos hu-
manos e poucos casos são so-
lucionados.
• Proponha uma roda de con-
versa sobre a existência de ra-
cismo, LGBTfobia ou violência 
contra a mulher na comunida-
de em que a escola está inseri-
da. Deixe os alunos livres para 
exporem seus conhecimentos 
e suas opiniões, ressaltando, 
porém, a importância do res-
peito à diversidade e à expe-
riência de cada um.
• Mantendo a roda de con-
versa, busque abranger os 
problemas de atuação da polí-
cia e os possíveis caminhos pa-
ra melhorar a eficiência da jus-
tiça brasileira. De acordo com 
o Fórum Brasileiro de Seguran-
ça Pública, o Brasil é o país on-
de a polícia mais mata e mais 
morre – e os soldados enfren-
tam duras condições de traba-
lho. Também temos, no Brasil, 
baixíssimos índices de resolu-
ção de crimes.

MAIS ATIVIDADES

Pesquisar sobre pessoas 
relevantes para a sociedade
• Divida a turma em grupos 
de 3 a 5 alunos. Os grupos 
menores favorecem o atendi-
mento individualizado e ga-
rantem que todos os compo-
nentes do grupo possam ex-

pressar suas opiniões. Toda-
via, em salas muito numero-
sas, uma grande quantidade 
de grupos dificulta a reunião 
e as trocas coletivas entre os 
grupos.
• Cada grupo deve trabalhar 
com uma determinada déca-
da, desde o pós-guerra até os 
dias atuais. Atendo-se a es-

ses períodos, os alunos devem 
pesquisar artistas, intelectuais 
e pessoas de destaque no país 
ou na comunidade que te-
nham origem em grupos vul-
neráveis.
• Por meio de cartazes e se-
minários, os alunos apresen-
tarão as personalidades que 
encontraram, demonstrando 
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 Respeito mútuo
Muito da violência no Brasil envolve também ações, comportamentos e atitudes das pessoas 

no dia a dia. Muitos casos de violência no trânsito, por exemplo, são provocados por motoristas 
que dirigem alcoolizados ou de forma agressiva. Outros tipos de violência estão relacionados 
a atitudes de ódio, preconceito, racismo e homofobia. Sobre a homofobia, por exemplo, entre 
2016 e 2017, ocorreu crescimento de 30% no número de mortes da população LGBT. Em outros 
termos, significa que a cada 19 horas uma pessoa é morta ou se suicida por conta da violência 
homofóbica. 

Esses dados mostram que, para combater a violência em nosso país, precisamos refletir sobre 
nossos comportamentos e mudar nossas atitudes no cotidiano.

As diferenças de gênero, etnia, religião, opiniões e preferências não justificam a prática da 
violência e a disseminação do ódio. O mundo em que vivemos foi construído por diferentes socie-
dades e culturas ao longo da história. Se desejamos um mundo melhor que o atual, é necessário 
fazer a nossa parte. 

Para construir um Brasil melhor e mais justo, onde os direitos de todos sejam valorizados e 
observados, precisamos garantir a integridade física e as escolhas dos outros, assim como asse-
gurar o respeito à diversidade e à diferença. É fundamental que os governos e a sociedade civil 
se articulem para criar políticas efetivas para a redução das desigualdades e da pobreza, e que 
combatam a violência e a corrupção. Isso envolve a criação de empregos, políticas de distribuição 
de renda, medidas para combater a fome, melhorar e ampliar o acesso dos cidadãos mais pobres 
a direitos e serviços sociais como a saúde e a educação, além de manter absoluto respeito à 
Constituição e à democracia. 

  Ato ecumênico realizado no estádio do Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, em 19 de maio de 2014.  
O evento em favor da paz reuniu representantes de diversas religiões para o lançamento da Copa da Paz, 
uma campanha para que o campeonato mundial de futebol transcorresse sem violência.
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 As mortes 
Segundo a Human Rights Watch, uma organização internacional não governamental de 

defesa dos direitos humanos, em 2017 a polícia brasileira matou 4 mil pessoas, número 26% 
maior que o de 2016. 

Em termos de comparação, o número de mortos pela polícia brasileira em apenas cinco dias cor-
responde ao mesmo número de mortos pela polícia inglesa em 25 anos. Ao mesmo tempo, também 
é significativo o número de policiais assassinados em serviço ou trabalhando nas horas de folga como 
segurança, fato que também contribuiu para a reflexão sobre o uso de armas pela sociedade.

No campo, onde há uma intensa concentração fundiária, a violência também aumentou. 
Em 2017, ocorreram 70 assassinatos de líderes rurais, indígenas e quilombolas. Trata-se do maior 
número de mortes desde 2003, segundo dados da Comissão Pastoral da Terra. 

Em abril de 2018, o líder quilombola Nazildo dos Santos Brito, do Pará, foi assassinado após 
denunciar os crimes ambientais e outras práticas ilícitas de fazendeiros da região. De forma seme-
lhante, em agosto do mesmo ano, o cacique Jorginho Guajajara, da Terra Indígena Arariboia (na 
região amazônica do Maranhão), foi assassinado após conflitos com madeireiros que desejavam 
explorar as terras indígenas.

Como podemos observar, a violência está disseminada pela sociedade brasileira, mas os 
grupos sociais mais vulneráveis são suas principais vítimas. 

De quem será a responsabilidade por um país tão violento? Talvez de todos nós.
Estudos apontam que quanto maior a desigualdade social e econômica em um país, maior o 

índice de violência nessa sociedade. As sociedades com alto índice de escolarização e com oportu-
nidades iguais de acesso ao trabalho, à moradia e à educação tendem a ser menos violentas. Nesse 
sentido, o governo do Brasil, em todas as suas instâncias, é responsável por criar condições para 
que todos tenham boas oportunidades de vida, contribuindo assim para a diminuição da violência.que todos tenham boas oportunidades de vida, contribuindo assim para a diminuição da violência.

  Jovens trabalhadores rurais 
em manifestação pela reforma 
agrária e contra a redução da 
idade penal. Brasília (DF), 
30 de abril de 2015.
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soas tiveram em seus campos 
de atuação. Além disso, devem 
demonstrar compreender co-
mo suas novas perspectivas so-
bre determinados assuntos fa-
voreceram a solução de proble-
mas, os quais a visão dominan-
te não conseguiria solucionar.

SUGESTÃO DE VÍDEO 

Para o professor e o aluno
• O vídeo disponível no link 
a seguir apresenta uma cam-
panha do Ministério da Cultu-
ra que promove o respeito à 
diversidade religiosa. A cam-
panha recebeu o nome de Fi-
lhos do Brasil e foi lançada em 

SUGESTÃO DE SITE 

Para o professor
• Site com a reportagem es-
pecial Raízes da intolerância 
do portal NE10, que faz par-
te do Sistema Jornal do Com-
mercio de Comunicação. A 
página apresenta um conjun-
to de conteúdos referentes à 
intolerância em seus mais di-
versos aspectos, abordando a 
LGBTfobia, a intolerância reli-
giosa, o racismo e a misoginia. 
O material contém textos, ima-
gens, gráficos e vídeos, e é mui-
to rico na apresentação de da-
dos e análises sobre os temas. 
Ele pode, portanto, ser um im-
portante subsídio para o pro-
fessor discutir essas questões 
em sala de aula. Disponível em: 
<http://livro.pro/59hijf>. Aces-
so em: 21 nov. 2018.

2016. Disponível em: <http://
livro.pro/r358if>. Acesso em: 
21 nov. 2018.
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 Os indicadores sociais
Os gráficos a seguir apresentam alguns indicadores sociais do Brasil. 
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 7 e 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1 e 2
• Específicas de História: 4, 5 e 6

HABILIDADES
• EF09HI24
• EF09HI36

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Os gráficos presentes nes-
ta dupla ajudam os alunos a 
construir noções de processos, 
rupturas e permanências. É 
fundamental que eles relacio-
nem o crescimento ou a dimi-
nuição dos números apresen-
tados a políticas públicas e à 
organização civil da sociedade 
brasileira. 
• Uma forma de aprofundar 
essa percepção é dividir os alu-
nos em grupos de modo que 
cada um fique responsável por 
interpretar um dos gráficos. Eles 
devem perceber as tendências 
apontadas pelos dados e ser ca-
pazes de interpretar a lingua-
gem apresentada. 
• Por fim, cada grupo de-
ve expor as conclusões a que 
chegou por meio da análi-
se dos gráficos, indicando as 
ações implementadas pelos 
governos para solução de al-
guns problemas e também 
possíveis soluções para resol-
ver aspectos ainda problemáti-
cos. Por exemplo: qual a solu-
ção para acabar com o analfa-
betismo no Brasil? Como me-
lhorar o índice de Gini? 

TEXTO DE APOIO

Para o professor 

Maior crescimento na taxa 
de homicídio de negros 
destaca desigualdades

Enquanto a taxa de homi-
cídios no país para pessoas 
não negras alcança 16 para 
cada 100 mil habitantes, o 

assassinato de indivíduos 
negros é de 40,2 para cada 
100 mil. Ou seja, um negro 
tem 2,5 vezes mais chance 
de ser morto de forma vio-
lenta e intencional no Bra-
sil do que um não negro. 
A população preta e parda 
responde por 71,5% das ví-
timas de homicídio do país.

Os dados se referem a 
registros ofi ciais do Minis-
tério da Saúde de 2016 que 
foram analisados pelo Ins-
tituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea) e pelo 
Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública (FBSP), que 
lançaram hoje (5) o Atlas 
da Violência 2018.

[...]
Para o pesquisador Da-

vid Marques, o poder pú-
blico deveria usar os dados 
levantados no Atlas para 
implementar políticas de 
segurança pública foca-
lizadas, já que o levanta-
mento aponta para uma 
distribuição desigual do 
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 Os indicadores sociais
Os gráficos a seguir apresentam alguns indicadores sociais do Brasil. 
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“A chave das políticas 

públicas precisam se alte-
rada. Tradicionalmente, a 
gente tem adotado políti-
cas de segurança com ca-
racterísticas mais reativas, 
e a gente precisa de polí-
ticas proativas no sentido 
da prevenção da violência. 

A gente deve considerar 
políticas e metodologias 
que têm evidências cien-
tífi cas do que funcionam 
e que não funcionam, que 
já foram experimentadas, 
que já foram monitora-
das e avaliadas em outros 
contextos, que podem ser 
adaptadas ao contexto na-

cional e focalizadas”.

NITAHARA, Akemi. Maior crescimento 
na taxa de homicídio de negros des-
taca desigualdades. Agência Brasil, 
5 jun. 2018. Disponível em: <http://

agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-hu-
manos/noticia/2018-06/maior-cresci-

mento-na-taxa-de-homicidio
-de-negros-destaca>. Acesso em: 

21 nov. 2018.

SUGESTÃO DE VÍDEO 

Para o professor
• O vídeo a seguir é a apre-
sentação do programa Pano-
rama, da TV Cultura, que traz 
como tema o Analfabetismo 
funcional. No programa, Ma-
ria Clara Di Pierro, professora 
da Faculdade de Educação da 
USP, e Roberto Catelli, coorde-
nador executivo da ONG Ação 
Educativa, discutem o assunto 
a partir das proposições feitas 
pela apresentadora Andresa 
Boni. Disponível em: <http://
livro.pro/v6jo75>. Acesso em: 
21 nov. 2018.

SUGESTÃO DE SITE 

Para o professor
• DOMENICI, Thiago. “A ex-
trema pobreza voltou aos ní-
veis de 12 anos atrás”, diz pes-
quisador da ActionAid e Iba-
se. Pública, 10 jul. 2018. Dis-
ponível em: <http://livro.pro/
veih3t>. Acesso em: 21 nov. 
2018.

O economista e especialista 
em segurança alimentar, Fran-
cisco Menezes, que também é 
pesquisador do Ibase (Instituto 
Brasileiro de Análises Sociais 
e Econômicas), apresenta in-
formações e reflexões sobre a 
extrema pobreza e a fome no 
Brasil em entrevista concedida 
à agência Pública.
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esquema-resumo

atividade
• Com base nas informações do esquema-resumo e na leitura do capítulo, explique como as mudanças 

implementadas pelos governos promoveram alterações no modo de se conduzir a economia do país.

Nos governos Collor e FHC, houve o predomínio da prática da política neoliberal, também repetida durante o 
governo Temer. Já nos governos Lula e Dilma, ainda que a política neoliberal não tenha sido deixada de lado, 
houve maior preocupação em diminuir as desigualdades sociais do país.

Michel Temer 
(2016-2018)

Governos adotam 
medidas neoliberais

O Brasil na virada do século XX para o século XXI

–  Estabilidade 
econômica 
(Plano Real)

–  Reforma na lei trabalhista

–  Novas privatizações
–  Lei de responsabilidade fiscal
–  Combate a aids e à 

mortalidade infantil

–  Combate às 
desigualdades sociais

–  Bolsa família

–  Combate às desigualdades 
sociais

–  Jornadas de Junho
–  Operação Lava Jato
–  Impeachment

–  Eleito para 
governar entre 
2019 e 2022

Fernando Collor 
(1990-1992)

Fernando 
Henrique Cardoso 

(1995-1998; 
1999-2002)

Luiz Inácio 
Lula da Silva 
(2003-2006; 
2007-2010)

Dilma 
Rousseff 

(2011-2014; 
2015-2016)

Jair Bolsonaro

–  Abertura do 
mercado 

–  Privatizações
–  Impeachment

Itamar Franco
(1992-1994)
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 A Primavera Árabe

Em dezembro de 2010, teve início na Tunísia, no norte da África, um movimento popular por 
democracia e contra a corrupção. Milhares de pessoas saíram às ruas para exigir o afastamento 
do presidente, que governava o país desde 1987. O movimento triunfou e logo se estendeu para 
outros países do norte da África e do Oriente Médio. 

Como envolveu países de população árabe e muçulmana em sua maioria, esse movimento 
foi chamado de Primavera Árabe.

Além da Tunísia, os protestos levaram à queda dos chefes de Estado do Egito e da Líbia 
e provocaram inúmeras manifestações na região. No entanto, alguns anos depois do início da 
Primavera Árabe, não se pode dizer que a democracia avançou na região.

No Egito atual, há mais repressão do que no período do governo deposto. Milhares de 
oposicionistas estão presos; há restrições ao uso das mídias e à presença de ONGs e grupos de 
direitos humanos. Além disso, há violência extrema contra as mulheres.

Na Tunísia, onde ocorreu o início da Primavera Árabe, a população elegeu para presidente o 
ex-primeiro-ministro do governo que havia deposto, o que demonstra que algumas práticas do 
regime anterior tendem a permanecer. 

Vários países da região são governados por ditaduras, monarquias absolutistas ou grupos 
religiosos fundamentalistas.

enquanto isso...

M
OH

AM
ED

 M
OS

TA
FA

/N
UR

PH
OT

O/
GE

TT
Y 

IM
AG

ES

  Manifestantes protestam no Cairo contra o governo 
do Egito, em 29 de janeiro de 2015. No local da 
manifestação, a ativista Shaimaa al-Sabbagh foi 
morta cinco dias antes, durante protestos.
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A BNCC NESTA PÁGINA 

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1 e 2
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 5 e 6
• Específicas de História: 1 e 4

HABILIDADES
• EF09HI33

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Enquanto isso...
• Retome os conhecimentos 
prévios dos estudantes sobre 
o continente africano. Nesse 
momento, ressalte e valorize 
a cultura africana expondo os 
diferentes países que formam 
o continente e as múltiplas 
identidades dele.
• Temas como democracia e 
liberdade podem ser discuti-
dos em razão do tema da se-
ção. Nesse sentido, parta da 
compreensão de que o sécu-
lo XXI é marcado por manifes-
tações populares que exigem 
maior liberdade e maior parti-
cipação da população nas de-
cisões adotadas pelas nações.
• Busque relacionar as dispu-
tas políticas durante o período 
da Guerra Fria e suas conse-
quências nas diferentes partes 
do mundo, especificamente 
no continente africano. Assim, 
os alunos poderão compreen-
der que as decisões políticas 
adotadas em países em desen-
volvimento foram influencia-
das pelas disputas das grandes 
potências, o que fez com que 
ditadores chegassem ao poder 
nesses países, apoiados por 
EUA ou pela URSS.
• Pode ser interessante, ain-
da, interpretar os símbolos da 
imagem e a possibilidade de 
essa linguagem representar os 
motivos para os protestos ini-
ciados na Tunísia e expandidos 
por muitos países de maioria 
muçulmana.

TEXTO DE APOIO 

Para o professor 

A difi culdade da tolerância
 [...] Uma sociedade tole-

rante – quero sustentar – é 
aquela cuja política infor-
mal é democrática. [...]

Qualquer sociedade, não 
importa quão homogênea, 
incluirá pessoas que dis-
cordam em relação a como 
viver e a como querem que 
seja a sociedade em que vi-
vem. [...] Estou assumindo 
que em qualquer sociedade 
existirão ao longo do tempo 

confl itos, desentendimen-
tos sérios, quanto à nature-
za e à direção da sociedade. 
O que a tolerância expres-
sa é o reconhecimento de 
uma fi liação comum que é 
mais profunda do que esses 
confl itos, o reconhecimento 
dos demais como dotados 
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esquema-resumo

atividade
• Com base nas informações do esquema-resumo e na leitura do capítulo, explique como as mudanças 

implementadas pelos governos promoveram alterações no modo de se conduzir a economia do país.

Nos governos Collor e FHC, houve o predomínio da prática da política neoliberal, também repetida durante o 
governo Temer. Já nos governos Lula e Dilma, ainda que a política neoliberal não tenha sido deixada de lado, 
houve maior preocupação em diminuir as desigualdades sociais do país.

Michel Temer 
(2016-2018)

Governos adotam 
medidas neoliberais

O Brasil na virada do século XX para o século XXI

–  Estabilidade 
econômica 
(Plano Real)

–  Reforma na lei trabalhista

–  Novas privatizações
–  Lei de responsabilidade fiscal
–  Combate a aids e à 

mortalidade infantil

–  Combate às 
desigualdades sociais

–  Bolsa família

–  Combate às desigualdades 
sociais

–  Jornadas de Junho
–  Operação Lava Jato
–  Impeachment

–  Eleito para 
governar entre 
2019 e 2022

Fernando Collor 
(1990-1992)

Fernando 
Henrique Cardoso 

(1995-1998; 
1999-2002)

Luiz Inácio 
Lula da Silva 
(2003-2006; 
2007-2010)

Dilma 
Rousseff 

(2011-2014; 
2015-2016)

Jair Bolsonaro

–  Abertura do 
mercado 

–  Privatizações
–  Impeachment

Itamar Franco
(1992-1994)
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 A Primavera Árabe

Em dezembro de 2010, teve início na Tunísia, no norte da África, um movimento popular por 
democracia e contra a corrupção. Milhares de pessoas saíram às ruas para exigir o afastamento 
do presidente, que governava o país desde 1987. O movimento triunfou e logo se estendeu para 
outros países do norte da África e do Oriente Médio. 

Como envolveu países de população árabe e muçulmana em sua maioria, esse movimento 
foi chamado de Primavera Árabe.

Além da Tunísia, os protestos levaram à queda dos chefes de Estado do Egito e da Líbia 
e provocaram inúmeras manifestações na região. No entanto, alguns anos depois do início da 
Primavera Árabe, não se pode dizer que a democracia avançou na região.

No Egito atual, há mais repressão do que no período do governo deposto. Milhares de 
oposicionistas estão presos; há restrições ao uso das mídias e à presença de ONGs e grupos de 
direitos humanos. Além disso, há violência extrema contra as mulheres.

Na Tunísia, onde ocorreu o início da Primavera Árabe, a população elegeu para presidente o 
ex-primeiro-ministro do governo que havia deposto, o que demonstra que algumas práticas do 
regime anterior tendem a permanecer. 

Vários países da região são governados por ditaduras, monarquias absolutistas ou grupos 
religiosos fundamentalistas.

enquanto isso...
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  Manifestantes protestam no Cairo contra o governo 
do Egito, em 29 de janeiro de 2015. No local da 
manifestação, a ativista Shaimaa al-Sabbagh foi 
morta cinco dias antes, durante protestos.
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A BNCC NESTA PÁGINA 

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 7 e 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1 e 2
• Específicas de História:  4, 5 e 6

HABILIDADES
• EF09HI24
• EF09HI27

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Esquema-resumo
• A atividade visa verificar a 
compreensão sobre os princi-
pais marcos dos governos de-
mocráticos no Brasil: estabi-
lização econômica e redução 
dos índices de pobreza. A par-
tir dessas propostas, os alunos 
poderão investigar os objeti-
vos de cada governante e re-
fletir sobre a importância no 
cumprimento dessas duas me-
didas.
• Busque dialogar sobre os 
avanços e retrocessos no pro-
cesso de desenvolvimento do 
Brasil, com objetivo de se tor-
nar uma nação desenvolvida e 
mais justa. Os alunos podem 
fazer uso dos dados apresen-
tados em páginas anteriores e 
em outros textos para debate-
rem sobre os melhores cami-
nhos a serem seguidos na bus-
ca pelo desenvolvimento eco-
nômico e social do país e da 
consolidação da democracia
• Na atividade, destaque a im-
portância da estabilização eco-
nômica para o desenvolvimen-
to social e, ao mesmo tempo, 
a importância do desenvolvi-
mento social para a melhora 
na qualidade de vida dos cida-
dãos. É importante identificar 
que os dois objetivos não são 
conflitantes, ao contrário, po-
dem ser complementares.

do mesmo direito que nós 
de contribuir para a defi -
nição de nossa sociedade. 
Sem isso, somos apenas 
grupos rivais em disputa 
sobre o mesmo território. 
O fato de que cada um de 
nós, por boas razões histó-
ricas e pessoais, conside-
re-o como  nosso  território 

e  nossa  tradição somente 
torna o confl ito ainda mais 
profundo.

SCANLON, Thomas M. Tradução: 
Mauro Victoria Soares. A difi-

culdade da tolerância. Dispo-
nível em: <http://www.scielo.br/

scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0101-33002009000200003>. 

Acesso em: 20 out. 2018. 

243

D2-HIS-F2-2056-V9-U04-MP-G20.indd   243 11/22/18   4:45 PM



A charge ao lado foi criada pelo car-
tunista Angeli. Observe-a com atenção e 
responda às questões propostas.

Chamamos de ações afirmativas as medidas que têm por objetivo diminuir as disparidades 
econômicas, sociais e educacionais de uma sociedade. Elas são aplicadas em alguns países, entre 
eles o Brasil. O governo brasileiro, por exemplo, criou leis estabelecendo cotas de ingresso às 
universidades públicas para negros, indígenas e alunos da rede pública. Isso significa que um 
determinado número de vagas nessas universidades é destinado a pessoas que se encaixam nesse 
perfil. Também criou leis obrigando empresas a contratarem pessoas com deficiência e partidos 
políticos a apresentarem uma cota mínima de candidatas para os cargos eletivos.

Você conhece algumas dessas medidas ou alguém que tenha se beneficiado delas? 
Em grupo, discuta com os colegas se essas leis contribuem para promover a equidade na 

sociedade brasileira. Ao final, entregue para o professor um texto de no máximo dois parágrafos 
com as reflexões do grupo.

interpretando documentos

1. A charge critica o desemprego em massa e a difi-
culdade em conseguir trabalho formal. A grande 
quantidade de trabalhadores “despejados” em 
valas ou descartados como “lixo” contrasta com os 
poucos empregadores, que anunciam as escassas 
vagas de emprego.

 1. Que aspecto específico da política neoliberal é criticado na charge?

 2. Com um colega, analisem a charge e citem uma medida que poderia combater o pro-
blema abordado. 

©ANGELI - UOLNOTÍCIAS 2009

  O empregador com o megafone anuncia 
as vagas disponíveis aos trabalhadores 
“despejados”: “Torneiro: uma vaga. 
Motoboy: duas vagas. Garçom...”.

hora de refletir
Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor. 

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor. 

IBGE Educa
Disponível em: <http://livro.pro/9whyuk>. Acesso em: 14 nov. 2018.
Página do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) voltada para o público jovem. 

MUNDO VIRTUAL
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atividades

para organizar as ideias
 1. A política econômica neoliberal ganhou espaço no Brasil a partir da década de 1990. Cite 

as principais mudanças ocorridas na economia brasileira entre os governos de Fernando 
Collor e Fernando Henrique Cardoso. 

 2. O combate à desigualdade social observada no Brasil auxiliou a reeleição do presidente 
Lula e de sua sucessora, a presidenta Dilma Rousseff. Aponte alguns dos resultados 
econômicos e sociais alcançados por esses governos.

 3. Retome os gráficos e as tabelas das páginas 240 e 241 e elabore um texto explicando 
o perfil apresentado por esses dados sobre a evolução social do Brasil entre 2011 
e o presente.

 4. Imagine que você fosse o presidente da República no Brasil. Que medidas você colocaria 
em prática para transformar o país em uma sociedade mais justa e com mais equidade? 

teste seus conhecimentos
 1. Desde o início da década de 1990, os governos brasileiros tomam medidas para pro-

mover o crescimento econômico do país e reduzir as desigualdades sociais. Com base 
nessa temática, indique V para as opções verdadeiras e F para as falsas, considerando 
as afirmativas a seguir: 
a) Os governos reduziram a desigualdade social ininterruptamente, desde o início da 

década de 1990.

b) O Plano Real conseguiu resolver um dos principais problemas da economia brasileira: 
a inflação descontrolada.

c) Programas como o Bolsa Família tiveram papel importante na redução das desigual-
dades sociais no país.

d) O governo do presidente Michel Temer resolveu o problema do desemprego no país.

1. O governo Collor deu início ao processo de diminuição da presença do Estado na economia e promoveu a 
privatização de várias empresas estatais. Também abriu a economia brasileira, permitindo a entrada de produtos 

estrangeiros e promovendo competição entre produtos importados e nacionais. O 
governo FHC deu continuidade à privatização de empresas e serviços. 

2. Durante os dois governos de Lula, o Brasil cresceu economicamente e conseguiu 
reduzir o desemprego. Além disso, as políticas sociais retiraram parcelas da popula-
ção da condição de pobreza. Porém, no final do governo Dilma, alguns indicadores 
sociais sinalizavam o esgotamento desse movimento, quando se observou, por 

exemplo, um aumento do desemprego no país.

interpretando documentos

hora de refletir

MINHA BIBLIOTECA
O outro lado da moeda, de Anamelia Bueno Buoro, 
Beth Kok e Eliana Aloia Atihé. São Paulo: Ibep, 2007. 
(Coleção Arte na Escola).
Com base em obras dos artistas plásticos Cildo Meireles, 
Jac Leirner e Rubem Grilo, o livro discute os valores do 
cotidiano, especialmente os relativos ao dinheiro.

De olho na corrupção, de 
Ivan Jaf e Rita Biason. São 
Paulo: Ática, 2012.
Por meio de uma história e de 
textos informativos, o livro convida à reflexão 
sobre o tema de forma leve, mas abrangente.

ED
IT

OR
A 

ÁT
IC

A

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor. 

Veja orientações no Manual do Professor. 

a) F; b) V; c) V; d) F.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 3, 4, 7, 9 e 10
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 5 e 6
• Específicas de História: 1, 3, 4 
e 5

HABILIDADES
• EF09HI23
• EF09HI24
• EF09HI36

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Para organizar as ideias
• 1 e 2. Espera-se que os alu-
nos recorram ao que apren-
deram para analisar as políti-
cas econômicas dos governos 
democráticos, especialmen-
te FHC, Lula, Dilma e Temer, e 
seus impactos sobre a econo-
mia e a qualidade de vida da 
população brasileira.
• 3. Para esta atividade, os 
alunos deverão interpretar grá-
ficos, tabelas e outros dados 
matemáticos, transformando a 
linguagem matemática em co-
nhecimento histórico.
• 4. É importante que os alu-
nos demonstrem compreender 
as influências do governo na 
vida da população, observan-
do como a política se expressa 
em seu dia a dia e avaliando os 
programas sociais e seus efei-
tos quantitativos e qualitativos 
nos últimos 10 anos.

Teste seus conhecimentos
• a) O item é falso, pois os ín-
dices de desigualdade social 
sofreram redução nos anos 
2000 para tornar a crescer nos 
anos 2010.
• d) O governo Temer foi 
marcado por um aumento no 
número de desempregados, 
que chegou a 13 milhões em 
todo o Brasil.

TEXTO DE APOIO

Para o aluno

Afi nal, como funciona a Lei 
de Cotas?

As vagas são só para ne-
gros? Não. As cotas são para 
alunos que fi zeram o ensino 
médio em escola pública – 
independentemente da cor 

de pele. O que a lei determi-
na é que 50% das vagas em 
determinadas universida-
des públicas sejam dedica-
das a esses estudantes, que 
não passaram pelo ensino 
particular durante o colégio. 

Então um estudante ne-
gro de colégio particular não 
é benefi ciado? Exatamente. 

A exigência inicial para con-
correr às cotas é ter estuda-
do, durante todo o ensino 
médio, em escolas públicas. 

E a renda familiar? É le-
vada em conta? Sim. Lem-
bra que 50% das vagas são 
destinadas às cotas? Pois 
bem. Metade delas, 25%, 
são exclusivas para estu-
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A charge ao lado foi criada pelo car-
tunista Angeli. Observe-a com atenção e 
responda às questões propostas.

Chamamos de ações afirmativas as medidas que têm por objetivo diminuir as disparidades 
econômicas, sociais e educacionais de uma sociedade. Elas são aplicadas em alguns países, entre 
eles o Brasil. O governo brasileiro, por exemplo, criou leis estabelecendo cotas de ingresso às 
universidades públicas para negros, indígenas e alunos da rede pública. Isso significa que um 
determinado número de vagas nessas universidades é destinado a pessoas que se encaixam nesse 
perfil. Também criou leis obrigando empresas a contratarem pessoas com deficiência e partidos 
políticos a apresentarem uma cota mínima de candidatas para os cargos eletivos.

Você conhece algumas dessas medidas ou alguém que tenha se beneficiado delas? 
Em grupo, discuta com os colegas se essas leis contribuem para promover a equidade na 

sociedade brasileira. Ao final, entregue para o professor um texto de no máximo dois parágrafos 
com as reflexões do grupo.

interpretando documentos

1. A charge critica o desemprego em massa e a difi-
culdade em conseguir trabalho formal. A grande 
quantidade de trabalhadores “despejados” em 
valas ou descartados como “lixo” contrasta com os 
poucos empregadores, que anunciam as escassas 
vagas de emprego.

 1. Que aspecto específico da política neoliberal é criticado na charge?

 2. Com um colega, analisem a charge e citem uma medida que poderia combater o pro-
blema abordado. 

©ANGELI - UOLNOTÍCIAS 2009

  O empregador com o megafone anuncia 
as vagas disponíveis aos trabalhadores 
“despejados”: “Torneiro: uma vaga. 
Motoboy: duas vagas. Garçom...”.

hora de refletir
Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor. 

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor. 

IBGE Educa
Disponível em: <http://livro.pro/9whyuk>. Acesso em: 14 nov. 2018.
Página do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) voltada para o público jovem. 

MUNDO VIRTUAL
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atividades

para organizar as ideias
 1. A política econômica neoliberal ganhou espaço no Brasil a partir da década de 1990. Cite 

as principais mudanças ocorridas na economia brasileira entre os governos de Fernando 
Collor e Fernando Henrique Cardoso. 

 2. O combate à desigualdade social observada no Brasil auxiliou a reeleição do presidente 
Lula e de sua sucessora, a presidenta Dilma Rousseff. Aponte alguns dos resultados 
econômicos e sociais alcançados por esses governos.

 3. Retome os gráficos e as tabelas das páginas 240 e 241 e elabore um texto explicando 
o perfil apresentado por esses dados sobre a evolução social do Brasil entre 2011 
e o presente.

 4. Imagine que você fosse o presidente da República no Brasil. Que medidas você colocaria 
em prática para transformar o país em uma sociedade mais justa e com mais equidade? 

teste seus conhecimentos
 1. Desde o início da década de 1990, os governos brasileiros tomam medidas para pro-

mover o crescimento econômico do país e reduzir as desigualdades sociais. Com base 
nessa temática, indique V para as opções verdadeiras e F para as falsas, considerando 
as afirmativas a seguir: 
a) Os governos reduziram a desigualdade social ininterruptamente, desde o início da 

década de 1990.

b) O Plano Real conseguiu resolver um dos principais problemas da economia brasileira: 
a inflação descontrolada.

c) Programas como o Bolsa Família tiveram papel importante na redução das desigual-
dades sociais no país.

d) O governo do presidente Michel Temer resolveu o problema do desemprego no país.

1. O governo Collor deu início ao processo de diminuição da presença do Estado na economia e promoveu a 
privatização de várias empresas estatais. Também abriu a economia brasileira, permitindo a entrada de produtos 

estrangeiros e promovendo competição entre produtos importados e nacionais. O 
governo FHC deu continuidade à privatização de empresas e serviços. 

2. Durante os dois governos de Lula, o Brasil cresceu economicamente e conseguiu 
reduzir o desemprego. Além disso, as políticas sociais retiraram parcelas da popula-
ção da condição de pobreza. Porém, no final do governo Dilma, alguns indicadores 
sociais sinalizavam o esgotamento desse movimento, quando se observou, por 

exemplo, um aumento do desemprego no país.

interpretando documentos

hora de refletir

MINHA BIBLIOTECA
O outro lado da moeda, de Anamelia Bueno Buoro, 
Beth Kok e Eliana Aloia Atihé. São Paulo: Ibep, 2007. 
(Coleção Arte na Escola).
Com base em obras dos artistas plásticos Cildo Meireles, 
Jac Leirner e Rubem Grilo, o livro discute os valores do 
cotidiano, especialmente os relativos ao dinheiro.

De olho na corrupção, de 
Ivan Jaf e Rita Biason. São 
Paulo: Ática, 2012.
Por meio de uma história e de 
textos informativos, o livro convida à reflexão 
sobre o tema de forma leve, mas abrangente.

ED
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A 
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A

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor. 

Veja orientações no Manual do Professor. 

a) F; b) V; c) V; d) F.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Interpretando documentos
• Sugere-se, antes de realizar 
essa atividade, analisar a lingua-
gem da charge e identificar os 
principais elementos que com-
põem esse tipo de linguagem.
• 1. Para responder à ques-
tão, espera-se que os alunos 
tenham noção das causas e das 
implicações sociais e econômi-
cas do desemprego em mas-
sa. Com base nisso, eles pode-
rão analisar as consequências 
das políticas neoliberais para 
a população carente, conside-
rando os cortes orçamentários 
na educação pública, na saúde 
pública e em outras áreas de 
investimento social.
• 2. Embora a resposta se-
ja pessoal, oriente os alunos 
a pensar sobre estratégias 
de combate ao desemprego, 
usando as mudanças tecno-
lógicas e científicas e a facili-
dade de comunicação, como 
o uso da internet em larga es-
cala, a favor da empregabi-
lidade. Montar um blog em 
que pessoas do município ou 
da região possam fazer pos-
tagens de oferta e procura de 
vagas, criar uma ONG que for-
neça cursos de computação 
para a população carente, en-
tre outras medidas, são exem-
plos disso.

Hora de refletir
• Na realização da ativida-
de, espera-se que os alunos 
reconheçam que aspectos 
históricos brasileiros, como 
a escravidão, o patriarcalis-
mo e a ditadura civil-militar, 
causaram e causam impactos 
mais profundos sobre gru-
pos socialmente vulneráveis 
da população. Desse modo, 
deve-se entender que o reco-
nhecimento pelo Estado das 
desigualdades, prejuízos e 
violências citados, propiciou 
a elaboração das políticas de 
ações afirmativas e, mesmo 
que sejam medidas paliati-
vas, devem ser associadas a 
formas de superação dos res-
quícios desses aspectos his-
tóricos na atualidade.

dantes cuja renda familiar 
per capta não passe de um sa-
lário mínimo e meio, R$ 1.431 
no valor atual. Então as cotas 
não possuem critério racial?

Possuem sim. Mais uma 
vez, as cotas são divididas, 
mas não pela metade – desta 
vez, o valor varia de estado 
para estado. A lei determina 

que as cotas mantenham 
a proporção da população 
negra e indígena de cada re-
gião, de acordo com o IBGE.

GERMANO, Felipe. Afinal, 
como funciona a Lei de Cotas? 

Superinteressante, São Paulo, 22 
ago. 2018. Disponível em: <https://
super.abril.com.br/sociedade/afinal-

como-funciona-a-lei-de-cotas/>. 
Acesso em: 29 set. 2018.

245

D2-HIS-F2-2056-V9-U04-MP-G20-AV.indd   245 11/23/18   4:38 PM



 Documento 2: Gráfico

 1. Descreva o cartum e explique de que modo ele aborda o problema da equidade.

 2. O que o gráfico informa sobre a situação da desigualdade no Brasil atualmente?

 3. Com base nos documentos e seus conhecimentos sobre o assunto, o que significa dizer 
que uma sociedade cria situações de equidade entre seus cidadãos?

 4. Os ativistas que lutam pelos direitos das pessoas com deficiência defendem que 
as políticas de acessibilidade e inclusão são formas de promover a equidade entre 
pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Com base nessa informação, 
elabore um cartum que aborde a importância da equidade para as pessoas com 
deficiência. Ao final, afixe essa produção no mural da escola de modo a chamar 
a atenção para o problema. Resposta pessoal.

Veja orientações no Manual do Professor. 

2. O gráfico destaca a posição do Brasil entre os países mais desiguais do mundo. Nesse caso, o Brasil é o décimo 
país mais desigual e se encontra atrás de países latino-americanos, da América Central e da África.
3. Criar situações de equidade significa ada ptar as regras a um caso específico, a fim de deixá-las mais justa 

a todos. Por essa razão, o conceito de equidade se diferencia do 
conceito de igualdade, já que em muitas situações o tratamento igua-
litário, sem adaptação das regras, cria inequidades sociais.

Os países mais desiguais do mundo

Ranking do índice de Gini, indicador de disparidade de renda. Quanto maior, mais desigual

0,634África do Sul

0,608Haiti

0,610Namíbia

0,605Botsuana

0,562República Centro-Africana

0,556Zâmbia

0,542Lesoto

0,535Colômbia

0,517Paraguai

0,515Brasil

0,515 Suazilândia

0,507Guiné-Bissau

0,507Panamá

0,506Honduras

0,505Chile

0,504Ruanda

0,489Congo

0,487Guatemala

0,485Costa Rica

0,485Quênia

Fonte: ORGANIZAÇÃO das Nações Unidas. Relatório de Desenvolvimento Humano, 2017.
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fechando a unidade

Os dois documentos que vamos analisar a seguir permitem discutir a 
questão da equidade no Brasil. 

O primeiro documento é, um cartum, de autoria desconhecida. O 
segundo, um gráfico com dados de uma pesquisa feita em 2017 que coloca 
o Brasil como uma das nações mais desiguais do mundo. Para chegar a esses 
dados, os pesquisadores analisaram o Índice de Gini, um instrumento que 
permite calcular a concentração de renda das nações. 

Com base na análise dos documentos, responda ao que se pede.

CO
LE

ÇÃ
O 

PA
RT

IC
UL

AR

  Os animais passarão por um teste para obter uma vaga. O tamanho e a forma de cada animal permitem 
dizer que todos têm condições iguais de subir na árvore?

 Documento 1: Cartum

PARA UMA SELEÇA~O JUSTA, 
TODOS TE^M DE FAZER A MESMA 

PROVA: POR FAVOR, 
SUBAM NAQUELA ÁRVORE.

Autor desconhecido
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2, 3, 4, 7, 9 e 10
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 5 e 6
• Específicas de História: 1, 3, 4 
e 5 

HABILIDADES
• EF09HI23
• EF09HI24
• EF09HI25
• EF09HI27
• EF09HI36

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

Fechando a unidade
• Os dois instrumentos moti-
vadores, um cartum e um grá-
fico de barras, podem ser uti-
lizados para a formalização 
do conceito de equidade que 
vem sendo discutido ao longo 
da unidade. 
• No caso do primeiro, de-
senvolva com os alunos a críti-
ca que o cartum apresenta ao 
critério único aplicado a indi-
víduos diferentes. Ela aborda 
como a sociedade estabelece 
métricas nem sempre justas e 
valoriza algumas habilidades 
em detrimento de outras – fa-
zendo assim com que aqueles 
que não as detêm sejam pre-
judicados. Em seguida, ao co-
mentar sobre o gráfico, expli-
que aos alunos o que é o ín-
dice de Gini e quais dados são 
levados em conta no cálculo 
final relativo a cada país.
• Auxilie os alunos a relacio-
nar as discussões iniciais feitas 
na abertura e as que acom-
panharam o desenvolvimento 
das aulas às informações apre-
sentadas nesses instrumentos. 
É importante que os alunos te-
nham clareza, nesse momen-
to, do histórico da política e 
da sociedade brasileira ao lon-
go dos séculos XX e XXI que 
levou ao Brasil a tamanha de-
sigualdade social demonstra-
da no gráfico.

TEXTO DE APOIO 

Para o professor

Brasil despenca 19 posições 
em ranking de desigualdade 
social da ONU

As desigualdades social 
e de gêneros se acentuaram 
no Brasil. Esse é o diagnós-

tico revelado pelo Programa 
das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), o 
Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH), com dados 
de 2015 [...]. O país ocupa o 
79o lugar entre 188 nações 
no ranking de IDH, que leva 
em conta indicadores de 
educação, renda e saúde, 

mas despencou 19 posições 
na classifi cação correspon-
dente à diferença entre ri-
cos e pobres.

Enquanto a nota de 
0,754 do Brasil se mantém 
estagnada, preservando-o 
em um patamar conside-
rado alto pela ONU, o nú-
mero cai para 0,561 no in-
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 Documento 2: Gráfico

 1. Descreva o cartum e explique de que modo ele aborda o problema da equidade.

 2. O que o gráfico informa sobre a situação da desigualdade no Brasil atualmente?

 3. Com base nos documentos e seus conhecimentos sobre o assunto, o que significa dizer 
que uma sociedade cria situações de equidade entre seus cidadãos?

 4. Os ativistas que lutam pelos direitos das pessoas com deficiência defendem que 
as políticas de acessibilidade e inclusão são formas de promover a equidade entre 
pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Com base nessa informação, 
elabore um cartum que aborde a importância da equidade para as pessoas com 
deficiência. Ao final, afixe essa produção no mural da escola de modo a chamar 
a atenção para o problema. Resposta pessoal.

Veja orientações no Manual do Professor. 

2. O gráfico destaca a posição do Brasil entre os países mais desiguais do mundo. Nesse caso, o Brasil é o décimo 
país mais desigual e se encontra atrás de países latino-americanos, da América Central e da África.
3. Criar situações de equidade significa ada ptar as regras a um caso específico, a fim de deixá-las mais justa 

a todos. Por essa razão, o conceito de equidade se diferencia do 
conceito de igualdade, já que em muitas situações o tratamento igua-
litário, sem adaptação das regras, cria inequidades sociais.

Os países mais desiguais do mundo

Ranking do índice de Gini, indicador de disparidade de renda. Quanto maior, mais desigual

0,634África do Sul

0,608Haiti

0,610Namíbia

0,605Botsuana

0,562República Centro-Africana

0,556Zâmbia

0,542Lesoto

0,535Colômbia

0,517Paraguai

0,515Brasil

0,515 Suazilândia

0,507Guiné-Bissau

0,507Panamá

0,506Honduras

0,505Chile

0,504Ruanda

0,489Congo

0,487Guatemala

0,485Costa Rica

0,485Quênia

Fonte: ORGANIZAÇÃO das Nações Unidas. Relatório de Desenvolvimento Humano, 2017.
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fechando a unidade

Os dois documentos que vamos analisar a seguir permitem discutir a 
questão da equidade no Brasil. 

O primeiro documento é, um cartum, de autoria desconhecida. O 
segundo, um gráfico com dados de uma pesquisa feita em 2017 que coloca 
o Brasil como uma das nações mais desiguais do mundo. Para chegar a esses 
dados, os pesquisadores analisaram o Índice de Gini, um instrumento que 
permite calcular a concentração de renda das nações. 

Com base na análise dos documentos, responda ao que se pede.

CO
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AR

  Os animais passarão por um teste para obter uma vaga. O tamanho e a forma de cada animal permitem 
dizer que todos têm condições iguais de subir na árvore?

 Documento 1: Cartum

PARA UMA SELEÇA~O JUSTA, 
TODOS TE^M DE FAZER A MESMA 

PROVA: POR FAVOR, 
SUBAM NAQUELA ÁRVORE.

Autor desconhecido
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• 1. Nesse período do Ensi-
no Fundamental, em prepara-
ção para o ingresso no Ensino 
Médio, espera-se que os alu-
nos tenham desenvolvido sua 
capacidade argumentativa, o 
raciocínio lógico e as habilida-
des de escrita para a constru-
ção de um texto com clareza e 
coerência. 
• Considere, assim, propor 
que, em vez de responderem 
a cada uma das três primeiras 
perguntas, elaborem um texto 
único que contemple as res-
pectivas respostas. Espera-se, 
com isso, estimular a articula-
ção dos dados, das opiniões e 
dos conhecimentos dos alunos 
no desenvolvimento de uma 
redação, que poderá ser ava-
liada de forma escrita ou com-
partilhada oralmente em uma 
conversa com a turma.

dicador social. Analisando 
somente esse fator, o país 
seria rebaixado para a es-
cala de países com índice 
médio. O IDH varia entre 
0 (valor mínimo) e 1 (va-
lor máximo). Quanto mais 
próximo de 1, maior é o 
índice de desenvolvimento 
do país. Pela primeira vez 

desde 1990 [...] o Brasil não 
elevou sua nota no ranking. 

[...]

PIRES, Breiller. Brasil despenca 19 
posições em ranking de desigualdade 
social da ONU. El País, São Paulo, 21 

mar. 2017. Disponível em: <https://
brasil.elpais.com/brasil/2017/03/21/

politica/1490112229_963711.html> 
Acesso em: 21 out. 2018.
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como se faz...

 Vídeo

Com a popularização da internet e das tecnologias de comunicação, tornou-se muito mais 
fácil gravar vídeos sobre os mais diversos assuntos. Atualmente, algumas das redes sociais mais 
populares são espaços nos quais é possível compartilhar vídeos, que vão de gravações curtas até 
longas apresentações sobre temas diversos.

Um dos aspectos interessantes desses vídeos on-line é que eles podem tratar temas variados, 
inclusive conteúdos educacionais. É possível criar vídeos que abordem temas históricos e outras 
questões discutidas em sala de aula. Para isso, é importante seguir algumas etapas de trabalho, 
que devem ser discutidas e planejadas previamente. 

 1o passo

Providenciar equipamentos
Façam um levantamento das condições técnicas para a produção do vídeo. Verifiquem quais 

aparelhos podem ser utilizados para as gravações (aparelhos celulares e câmeras de computador 
são as opções mais práticas) e se há acesso à internet na escola e entre os integrantes do grupo, 
para que os vídeos possam ser carregados e exibidos. 

Procurem saber se alguém do grupo já produziu vídeos antes e como foi a experiência. 

 2o passo

Escolher os temas
Discutam em conjunto os temas a serem abordados no vídeo. Anotem todas as ideias dis-

cutidas. Cada pessoa do grupo pode ficar responsável pela elaboração de uma parte ou seção 
do vídeo, levantando informações e materiais em diferentes fontes para enriquecer o trabalho. 

 3o passo

Providenciar outros materiais
É interessante pesquisar imagens, músicas, outros vídeos e materiais diversos que podem 

ser incluídos no vídeo que está sendo produzido. Porém, é importante que esse material tenha 
relação com o conteúdo proposto e esteja devidamente identificado.

• Toda e qualquer utilização de material não produzido pelo grupo deve ter indicação de 
autor e fonte (livro, jornal, revista etc., em que o material foi publicado ou veiculado) e a 
data de publicação ou produção (em caso de filme, música ou fotografia).

 4o passo

Elaboração do roteiro
Após a organização das ideias e dos materiais complementares que serão utilizados, é impor-

tante elaborar um roteiro para a filmagem. Incluir nesse roteiro ideias para o cenário da filmagem, 
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as pessoas que participarão da gravação, a forma como os elementos complementares serão 
organizados junto com as imagens produzidas pelo grupo e as falas que serão utilizadas para 
compor o vídeo. 

 5o passo

Filmagem
Após o roteiro ficar pronto, é possível iniciar as filmagens. O grupo pode dividir as tarefas e 

filmar partes separadas do vídeo. Ao final, todas elas poderão ser reunidas. Durante as filmagens, 
é fundamental que as imagens estejam claras e o áudio também. Por isso, é importante selecionar 
um ambiente iluminado e silencioso para a realização dessa parte. 

 6o passo

Edição
Após a filmagem, é possível editar as imagens, isto é, fazer cortes e interrupções, juntar outros 

elementos e finalmente unir todas as partes. Para isso, é possível utilizar aplicativos de celulares 
ou programas de computador gratuitos e de fácil utilização. Quando o vídeo estiver pronto, basta 
carregá-lo na internet e apresentá-lo aos colegas em sala de aula.  
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  Homem filma evento com celular, 2018.
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as pessoas que participarão da gravação, a forma como os elementos complementares serão 
organizados junto com as imagens produzidas pelo grupo e as falas que serão utilizadas para 
compor o vídeo. 

 5o passo

Filmagem
Após o roteiro ficar pronto, é possível iniciar as filmagens. O grupo pode dividir as tarefas e 

filmar partes separadas do vídeo. Ao final, todas elas poderão ser reunidas. Durante as filmagens, 
é fundamental que as imagens estejam claras e o áudio também. Por isso, é importante selecionar 
um ambiente iluminado e silencioso para a realização dessa parte. 

 6o passo

Edição
Após a filmagem, é possível editar as imagens, isto é, fazer cortes e interrupções, juntar outros 

elementos e finalmente unir todas as partes. Para isso, é possível utilizar aplicativos de celulares 
ou programas de computador gratuitos e de fácil utilização. Quando o vídeo estiver pronto, basta 
carregá-lo na internet e apresentá-lo aos colegas em sala de aula.  
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 Dramatização

Dramatização é uma apresentação teatral, que pode ser 
feita na escola ou em outro lugar com espaço suficiente para 
o aluno ou um grupo se apresentar para uma plateia. Esta ati-
vidade contribui para a compreensão dos conteúdos e para a 
socialização, estimula a criatividade e facilita a memorização.

A apresentação pode ser individual ou envolver alguns 
alunos. Pode ser também uma representação coletiva, da 
qual todos os alunos da turma participam.

A base de uma dramatização é um tema ou um texto, 
que pode ser improvisado ou elaborado e adaptado especial-
mente para os objetivos a serem alcançados.

A dramatização na escola promove o enriquecimento 
cultural e estimula a linguagem oral e corporal, além de favo-
recer o convívio entre os alunos.

Veja a seguir algumas etapas que podem auxiliar na 
realização de uma dramatização.

 1o passo

Escolha do tema e definição dos objetivos e funções
Com base nas discussões em sala de aula e nas orientações do professor, escolher o tema 

da dramatização. Para isso, deve-se levar em conta:
• se há condições para que ela seja encenada;
• se ela é coerente com o objetivo do trabalho.
Nessa etapa, é importante decidir:
• a mensagem que o grupo pretende transmitir;
• os recursos materiais e humanos disponíveis;
• o tempo que se tem para realizar a dramatização;
• o local onde ela será encenada. 

 ✓ Estabelecido o objetivo da dramatização, é preciso determinar as funções de cada inte-
grante do grupo, de acordo com o talento de cada um (diretor, roteirista, ator, cenógrafo).

 2o passo

Escolha do texto
Os integrantes decidem que tipo de texto servirá de base para a apresentação. Ele pode ser:
• um texto já existente; nesse caso, ele pode sofrer cortes ou acréscimos;
• um texto dramático criado pelos alunos com base em conteúdos já estudados; 
• uma adaptação de um texto narrativo transformado em texto dramático. 
A transformação de um texto narrativo em texto dramático deve levar em conta os seguintes 

aspectos:
• existência ou não de um narrador;
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  Os atores Lázaro Ramos e Taís 
Araújo na peça O Topo da 
montanha. São Paulo (SP), 2015.
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• distinção entre personagens principais e secundárias;

• adaptação do texto narrativo em falas das personagens.

 3o passo

Elaboração do roteiro 
O roteiro deve conter todas as informações sobre a dramatização: resumo da história, des-

crição dos cenários e das personagens, suas falas, divisão de cenas etc.
Na elaboração do roteiro deve-se considerar:
• a definição dos momentos mais representativos da ação;

• as personagens (protagonistas e coadjuvantes);

• as caracterizações física e psicológica das personagens, que devem ser bem definidas; 

• a utilização de trajes, adereços, modos de falar e andar que possam ajudar na caracteri-
zação das personagens.

A adaptação de um texto narrativo a um texto dramático deve levar em conta os seguintes 
aspectos:

• existência ou não de um narrador;

• distinção entre personagens principais e secundárias;

• o texto narrativo deve ser transformado em falas das personagens.

 4o passo

Preparação da dramatização 
Esta etapa envolve:
• a distribuição de papéis;

• a escolha e a preparação de adereços e montagem do espaço cênico;

• a construção do cenário, a confecção das roupas e a instalação de som e luz, entre outros 
recursos audiovisuais;

• a organização do espaço onde será feita a representação, com o espaço cênico e a plateia.

 5o passo

Ensaio 
Antes da apresentação para o público, é necessário ensaiar a dramatização, exercitando as 

falas e ações das personagens, e testando cenários e equipamentos. 
• O diretor e o roteirista devem aproveitar esse momento para fazer os ajustes necessários. 

• A troca de opiniões e as sugestões de todos são importantes nesta etapa da montagem.

• O ambiente dos ensaios e da apresentação deve ser calmo e organizado.

 6o passo

Encenação da dramatização para o público
É importante divulgar o evento com antecedência, informando dia, horário e local, para que 

as pessoas possam se programar.
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 7o passo

Discussão sobre a dramatização 
Após a exibição, é importante organizar uma roda de conversa para ouvir sugestões e críticas 

do público. O grupo pode avaliar se os resultados alcançados estão de acordo com o objetivo 
inicial do trabalho e falar sobre a experiência de representar.

 Entrevista
Entrevista é uma conversa na qual uma pessoa – o entrevistador – pede informações e opini-

ões a outra – o entrevistado – sobre um assunto ou sobre a vida do entrevistado. Por meio dessa 
atividade é possível conhecer opiniões de diferentes pessoas sobre determinado tema, ampliando 
as possibilidades de debate em sala de aula.

Uma vez definido o tema a ser abordado, é necessário preparar com antecedência as per-
guntas e a ordem em que elas serão feitas ao entrevistado. Isso evita que alguma informação 
deixe de ser obtida. Ao preparar o roteiro da entrevista, deve-se considerar o tema a ser tratado, 
o objetivo, o tempo de que se dispõe para realizar a entrevista e o local em que ela será feita. 

Leia a seguir alguns passos que podem auxiliar na realização de uma entrevista.

 1o passo
Elaboração do plano da entrevista 

Uma vez definido o tema, é preciso pensar nas informações que se pretende obter (ou seja, 
qual é o objetivo da entrevista). Depois, é necessário escolher a pessoa que dará a entrevista para 
fornecer as informações.

O meio de registro da entrevista também deve ser definido: se ela será anotada, filmada ou 
gravada em áudio. 

 2o passo
Roteiro de perguntas

Evidentemente, as perguntas devem estar relacionadas ao tema escolhido. Para obter res-
postas mais completas, procure elaborar questões às quais não se pode responder apenas com 
“sim” ou “não”. 

As perguntas devem ser simples e escritas com clareza para evitar dúvidas.
O número de questões não deve ser exagerado, para que a entrevista não se torne cansativa.
Evite começar as perguntas usando “Na sua opinião...”, pois as respostas são obviamente 

opiniões do entrevistado.

 3o passo
Preparação da entrevista

Verifique a disponibilidade do entrevistado e marque a entrevista com antecedência. Nesse 
momento, deve ser informado ao entrevistado quais assuntos serão abordados. 

Peça autorização da pessoa para filmar ou gravar a entrevista (se for o caso).
Combine o horário e o local onde ocorrerá a entrevista. Escolha um local calmo e silencioso 

para que não haja interferência na conversa. 
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Prepare e teste os equipamentos necessários (gravador, câmera). Não se esqueça de levar 
papel e caneta para anotações, caso ocorram falhas no equipamento ou mesmo para tomar nota 
de pontos que considere importantes.

 4o passo
Treinamento 

Procure fazer uma entrevista-teste com alguém que possa avaliar as perguntas e também sua 
atitude como entrevistador. Essa é mais uma oportunidade para testar os equipamentos.

Tente memorizar as perguntas para facilitar a conversa com o entrevistado, assim você evita 
que o encontro se torne um questionário. Não é necessário seguir rigorosamente a ordem das 
perguntas. O rumo da conversa pode mudar de acordo com as declarações do entrevistado. 
Mesmo assim, não deixe de ter à mão o roteiro escrito, caso esqueça alguma pergunta. 

 5o passo
Entrevista

Não se esqueça de anotar a data e o local da entrevista. 
Atenção com a postura (modo de se sentar) e o vocabulário durante a entrevista. Não use 

gírias ao falar com o entrevistado. 
Faça uma pergunta de cada vez e ouça atentamente as respostas enquanto faz os registros 

(anotando ou gravando). 
Procure deixar que as perguntas e respostas ocorram naturalmente, como em um diálogo, 

evitando que a entrevista assuma um caráter de “interrogatório policial”. Se durante a conversa 
surgir um fato novo e interessante, não previsto no roteiro, procure explorar a questão.

Evite dar suas opiniões sobre o assunto e respeite as opiniões do entrevistado. Ao final da 
conversa, agradeça ao entrevistado e se despeça.

Dica:  Procure chegar ao local da entrevista mais cedo do que o combinado, para preparar o ambiente 
e os materiais. Não deixe de levar as perguntas escritas, folhas em branco, caneta e demais 
equipamentos (filmadora, gravador ou celular, se necessário).
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  Jovem entrevista senhora 
em São Paulo (SP), 2016.
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 7o passo
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As perguntas devem ser simples e escritas com clareza para evitar dúvidas.
O número de questões não deve ser exagerado, para que a entrevista não se torne cansativa.
Evite começar as perguntas usando “Na sua opinião...”, pois as respostas são obviamente 
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Preparação da entrevista

Verifique a disponibilidade do entrevistado e marque a entrevista com antecedência. Nesse 
momento, deve ser informado ao entrevistado quais assuntos serão abordados. 

Peça autorização da pessoa para filmar ou gravar a entrevista (se for o caso).
Combine o horário e o local onde ocorrerá a entrevista. Escolha um local calmo e silencioso 
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Mesmo assim, não deixe de ter à mão o roteiro escrito, caso esqueça alguma pergunta. 
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Evite dar suas opiniões sobre o assunto e respeite as opiniões do entrevistado. Ao final da 
conversa, agradeça ao entrevistado e se despeça.

Dica:  Procure chegar ao local da entrevista mais cedo do que o combinado, para preparar o ambiente 
e os materiais. Não deixe de levar as perguntas escritas, folhas em branco, caneta e demais 
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 6o passo

Redação da entrevista 
Depois da entrevista é preciso organizar as respostas colhidas (se a entrevista foi gravada ou 

anotada) e transcrevê-las para o computador ou para o papel.
O entrevistador não deve adulterar o pensamento do entrevistado. Se alguma ideia não 

estiver clara, procure esclarecê-la consultando novamente o entrevistado. Se não for possível 
fazê-lo, o melhor é não publicar essa ideia. 

A entrevista deve ter uma abertura, na qual o entrevistado é apresentado, isto é, são infor-
mados seu nome, sua idade, sua profissão, o tema principal da entrevista e o que a motivou. 

Elimine as respostas repetidas, aquelas em que o entrevistado diz a mesma coisa com outras 
palavras. O mesmo deve ser feito em relação às perguntas.

As respostas não devem começar repetindo os mesmos termos das perguntas. Por exemplo, 
se a pergunta for “Quais são os principais pontos do novo projeto?”, a resposta não deve ser 
iniciada por “Os principais pontos são...”. Prefira escrever “Segundo o entrevistado, o novo projeto 
apresenta as seguintes propostas...”.

Sempre que o entrevistado não responder a uma pergunta ou a deixar incompleta, você 
pode usar reticências.

 Fichamento 
O fichamento é uma forma de coletar e organizar as informações de um texto para melhor 

compreendê-lo e para utilizá-lo em consultas posteriores. Você pode fazer isso em fichas soltas 
ou nas páginas de seu caderno. A ficha pode ser em papel, cartão ou outro suporte. É possível 
encontrar fichas em papelarias. Escreva no alto da ficha seus dados e os do assunto estudado.

Após o primeiro momento da leitura, em que se busca entender o texto como um todo, é 
necessário registrar na ficha os principais conceitos e ideias do autor.

Também é importante procurar e anotar num canto da ficha o significado dos termos des-
conhecidos. Esse procedimento permite organizar melhor o conhecimento. 

 1o passo

Leitura atenta do texto 
Procure compreender os conceitos utilizados e as principais ideias do autor. Identifique termos 

e palavras desconhecidos, pesquise seu significado em um dicionário e anote na ficha.

 2o passo

Estrutura do fichamento
Para melhor organizar as informações e o conhecimento obtido na leitura, elabore o ficha-

mento com a seguinte estrutura:

1. Referências bibliográficas da obra: sobrenome do autor (em letras maiúsculas); nome do autor; 
título da obra (em itálico); cidade onde foi publicada: nome da editora, ano da publicação e 
número de páginas. 

2. Pequeno resumo do texto: pode ser escrito ao final da leitura do texto e das anotações feitas 
na ficha (ou no caderno). Com base nessa leitura, redija um pequeno resumo.
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As cidades perdidas da Amazônia
Arqueólogos estão descobrindo que uma parte da floresta já foi “urbana”, com 

cidades enormes conectadas por estradas.

Entre os anos de 1000 e 1400, verdadeiras superaldeias interligadas por boas estra-
das dominavam certas regiões. Em outras, grupos de até 15 mil erguiam aterros com até 
10 metros de altura para construir suas casas sobre eles e dar um chapéu nas inunda-
ções. “Existiam sociedades complexas no rio Amazonas quase inteiro, no médio e baixo 
Orinoco, na Bolívia e em outras áreas”, diz o arqueólogo americano Michael Heckenberger, 
que há anos estuda um conjunto de agrupamentos desse tipo no Alto Xingu. “Em 1500, 
a Amazônia provavelmente era uma área de enorme variabilidade cultural, com grupos 
regionalmente interligados.”

A ideia de uma Amazônia “urbanizada” na verdade é antiga. Quando os primeiros 
exploradores espanhóis desceram o rio Amazonas vindos dos Andes, em 1542, o cronista 
da missão – um frade dominicano chamado Gaspar de Carvajal – descreveu-a como um 
lugar densamente povoado. “Quando nos viram, saíram para nos encontrar no meio do 
rio mais de 200 pirogas [canoas], cada uma com 20, 30 ou 40 índios”, escreveu o frade. 
“Em terra firme, era maravilhoso ver os esquadrões que existiam nas vilas, todos tocando 
instrumentos e dançando.”

Do século 17 em diante, descrições desse tipo tornaram-se raras, o que levou muitos 
céticos a considerar que Carvajal e outros exploradores exageravam bastante nos relatos. 
Com o advento da arqueologia científica, no século 19, ganhou força a hipótese de que 
o calor excessivo, as chuvas constantes e o solo pobre em nutrientes inviabilizariam o 
surgimento de qualquer tipo de civilização na Amazônia, já que seria impossível produzir 
alimentos para sustentar grandes populações.

A partir da década de 1980, porém, essa visão começou a ser questionada. As desco-
bertas começaram na foz do Amazonas, onde trabalhava a arqueóloga americana Anna 
Roosevelt, da Universidade de Illinois. Na Ilha de Marajó, ela estudou os chamados tesos – 
morros cuja origem é parcial ou totalmente artificial. Concluiu que eles haviam sido 
construídos por uma grande população marajoara por volta do ano 1000. Os chefes tribais 
teriam usado os tesos como fortalezas e postos de observação. Foi desse povo também a 
ideia de construir aterros anti-inundação. Pelo volume de material encontrado nos sítios 
arqueológicos, acredita-se que podem ter vivido ali cerca de 15 mil pessoas no século 16.

LOPES, Reinaldo José. As cidades perdidas da Amazônia. Superinteressante. 13 abr. 2018.  
Disponível em: <https://super.abril.com.br/historia/as-cidades-perdidas-da-amazonia/>.  

Acesso em: 14 nov. 2018.

3. Anotação das partes específicas que compõem o texto e as referências das páginas: procure 
tomar nota dos trechos mais importantes, que resumam as ideias centrais do autor. Se copiar 
uma frase mais longa, utilize aspas. Ao anotar, indique sempre a(s) página(s) correspondente(s) 
do documento original.
Veja a seguir um modelo de fichamento de uma matéria publicada no site da revista 

Superinteressante, em 13 de abril de 2018.
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 6o passo
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Depois da entrevista é preciso organizar as respostas colhidas (se a entrevista foi gravada ou 

anotada) e transcrevê-las para o computador ou para o papel.
O entrevistador não deve adulterar o pensamento do entrevistado. Se alguma ideia não 
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ou nas páginas de seu caderno. A ficha pode ser em papel, cartão ou outro suporte. É possível 
encontrar fichas em papelarias. Escreva no alto da ficha seus dados e os do assunto estudado.

Após o primeiro momento da leitura, em que se busca entender o texto como um todo, é 
necessário registrar na ficha os principais conceitos e ideias do autor.

Também é importante procurar e anotar num canto da ficha o significado dos termos des-
conhecidos. Esse procedimento permite organizar melhor o conhecimento. 
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Leitura atenta do texto 
Procure compreender os conceitos utilizados e as principais ideias do autor. Identifique termos 

e palavras desconhecidos, pesquise seu significado em um dicionário e anote na ficha.
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Estrutura do fichamento
Para melhor organizar as informações e o conhecimento obtido na leitura, elabore o ficha-

mento com a seguinte estrutura:

1. Referências bibliográficas da obra: sobrenome do autor (em letras maiúsculas); nome do autor; 
título da obra (em itálico); cidade onde foi publicada: nome da editora, ano da publicação e 
número de páginas. 

2. Pequeno resumo do texto: pode ser escrito ao final da leitura do texto e das anotações feitas 
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Arqueólogos estão descobrindo que uma parte da floresta já foi “urbana”, com 
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surgimento de qualquer tipo de civilização na Amazônia, já que seria impossível produzir 
alimentos para sustentar grandes populações.

A partir da década de 1980, porém, essa visão começou a ser questionada. As desco-
bertas começaram na foz do Amazonas, onde trabalhava a arqueóloga americana Anna 
Roosevelt, da Universidade de Illinois. Na Ilha de Marajó, ela estudou os chamados tesos – 
morros cuja origem é parcial ou totalmente artificial. Concluiu que eles haviam sido 
construídos por uma grande população marajoara por volta do ano 1000. Os chefes tribais 
teriam usado os tesos como fortalezas e postos de observação. Foi desse povo também a 
ideia de construir aterros anti-inundação. Pelo volume de material encontrado nos sítios 
arqueológicos, acredita-se que podem ter vivido ali cerca de 15 mil pessoas no século 16.
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Fichamento:

1. Referências bibliográficas da obra:
LOPES, Reinaldo José. As cidades perdidas da Amazônia. Superinteressante. 13/04/2018. 

Disponível em: <https://super.abril.com.br/historia/as-cidades-perdidas-da-amazonia/>. Acesso em: 
16 jul. 2018.

2. Resumo do texto:
A matéria, publicada em abril de 2018, informa sobre recentes descobertas arqueológicas 

que demonstram terem existido grandes aldeias na região amazônica entre os anos 1000 e 1400. 
Estas descobertas demonstram que as descrições feitas por exploradores europeus no século XVI 
estavam corretas e que as teses do século XIX sobre a inviabilidade do surgimento de grandes 
grupos humanos na região estavam incorretas.

3. Anotações e citações de trechos da matéria:

• “Entre os anos de 1000 e 1400, verdadeiras superaldeias interligadas por boas estradas 
dominavam certas regiões. Em outras, grupos de até 15 mil erguiam aterros com até 
10 metros de altura para construir suas casas sobre eles e dar um chapéu nas inundações.” 

• “A ideia de uma Amazônia “urbanizada” na verdade é antiga. Quando os primeiros explo-
radores espanhóis desceram o rio Amazonas vindos dos Andes, em 1542, o cronista da 
missão – um frade dominicano chamado Gaspar de Carvajal – descreveu-a como um lugar 
densamente povoado.”

• “Com o advento da arqueologia científica, no século 19, ganhou força a hipótese de que 
o calor excessivo, as chuvas constantes e o solo pobre em nutrientes inviabilizariam o 
surgimento de qualquer tipo de civilização na Amazônia, já que seria impossível produzir 
alimentos para sustentar grandes populações.”

• “A partir da década de 1980, porém, essa visão começou a ser questionada. As desco-
bertas começaram na foz do Amazonas, onde trabalhava a arqueóloga americana Anna 
Roosevelt, da Universidade de Illinois.”

 Jornal 

Elaborar um jornal da turma ou da escola pode ser um trabalho divertido e ao mesmo tempo 
importante, no sentido de desenvolver habilidades e competências, tais como as de investigar 
e compreender melhor o contexto escolar, conhecer procedimentos internos de um meio de 
comunicação importante em nossa sociedade, e ser capaz de expressar com clareza pontos de 
vista individuais e coletivos.

A prática de pesquisa e a redação de diferentes tipos de texto também são bastante apri-
moradas na elaboração de um jornal.
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O texto jornalístico é caracterizado por uma linguagem clara e direta. A estrutura da notícia 
é composta por abertura, desenvolvimento e conclusão. Já na abertura do texto de uma notícia 
(chamado de lide, do inglês lead) encontramos respostas para seis questões básicas: o quê, quem, 
quando, onde, como e por quê.
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 Mãe e filha lendo jornal, 2018.

Fazer rascunhos sobre fatos ocorridos na escola pode ajudar na elaboração de uma notícia.
Veja a seguir alguns passos que podem auxiliar na elaboração de um jornal:

 1o passo

Perfil do jornal e perfil do leitor

• Definição do perfil temático do jornal:

 ✓ será porta-voz dos alunos ou da direção da escola?

 ✓ vai abordar temas gerais e atualidades de toda a comunidade ou somente da escola?

 ✓ vai debater assuntos polêmicos?
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Fichamento:

1. Referências bibliográficas da obra:
LOPES, Reinaldo José. As cidades perdidas da Amazônia. Superinteressante. 13/04/2018. 

Disponível em: <https://super.abril.com.br/historia/as-cidades-perdidas-da-amazonia/>. Acesso em: 
16 jul. 2018.

2. Resumo do texto:
A matéria, publicada em abril de 2018, informa sobre recentes descobertas arqueológicas 

que demonstram terem existido grandes aldeias na região amazônica entre os anos 1000 e 1400. 
Estas descobertas demonstram que as descrições feitas por exploradores europeus no século XVI 
estavam corretas e que as teses do século XIX sobre a inviabilidade do surgimento de grandes 
grupos humanos na região estavam incorretas.

3. Anotações e citações de trechos da matéria:

• “Entre os anos de 1000 e 1400, verdadeiras superaldeias interligadas por boas estradas 
dominavam certas regiões. Em outras, grupos de até 15 mil erguiam aterros com até 
10 metros de altura para construir suas casas sobre eles e dar um chapéu nas inundações.” 

• “A ideia de uma Amazônia “urbanizada” na verdade é antiga. Quando os primeiros explo-
radores espanhóis desceram o rio Amazonas vindos dos Andes, em 1542, o cronista da 
missão – um frade dominicano chamado Gaspar de Carvajal – descreveu-a como um lugar 
densamente povoado.”

• “Com o advento da arqueologia científica, no século 19, ganhou força a hipótese de que 
o calor excessivo, as chuvas constantes e o solo pobre em nutrientes inviabilizariam o 
surgimento de qualquer tipo de civilização na Amazônia, já que seria impossível produzir 
alimentos para sustentar grandes populações.”

• “A partir da década de 1980, porém, essa visão começou a ser questionada. As desco-
bertas começaram na foz do Amazonas, onde trabalhava a arqueóloga americana Anna 
Roosevelt, da Universidade de Illinois.”

 Jornal 

Elaborar um jornal da turma ou da escola pode ser um trabalho divertido e ao mesmo tempo 
importante, no sentido de desenvolver habilidades e competências, tais como as de investigar 
e compreender melhor o contexto escolar, conhecer procedimentos internos de um meio de 
comunicação importante em nossa sociedade, e ser capaz de expressar com clareza pontos de 
vista individuais e coletivos.

A prática de pesquisa e a redação de diferentes tipos de texto também são bastante apri-
moradas na elaboração de um jornal.
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• Definição do leitor da publicação:

 ✓ colegas, pais, professores e funcionários?

 ✓ toda a comunidade?

Essas definições são importantes para estabelecer o modo pelo qual os textos serão 
elaborados.

 2o passo

Projeto gráfico
Projeto gráfico é um esboço inicial das características visuais que o jornal deve ter. Ele define, 

por exemplo, o tamanho e o formato do jornal, se ele deve ter duas, três ou quatro colunas, se 
terá imagens coloridas ou só em preto e branco etc.

• Decisão em grupo dos detalhes do projeto gráfico para definir a aparência do jornal:

 ✓ Escolha do nome e da forma de divulgação do jornal (impresso, mural ou meio eletrônico);

 ✓ Escolha do tipo das letras para os títulos, textos e legendas;

 ✓ Definir o uso ou não de cores;

 ✓ Definir o uso de imagens e os tipos (fotografia, ilustração etc.);

 ✓ Escolha das seções do jornal;

 ✓ Indicar em um quadro a relação dos responsáveis pela produção do jornal.

Dica:  Analisar o projeto gráfico de outros jornais ajuda na escolha dos elementos acima.

 3o passo

Definição das seções do jornal
Definam quais seções farão parte do jornal, para distribuí-las entre os membros do grupo: 

capa, editorial, atualidades, entrevista, artes plásticas / literatura, quadrinhos / charges, cinema, 
teatro etc.

 4o passo

Divisão das tarefas
Dividam as tarefas entre os integrantes do grupo de acordo com os temas propostos e as
datas de entrega dos trabalhos.

Dica:  Avalie a disponibilidade de recursos materiais, como papel, máquinas fotográficas, gravadores para 
entrevista, computadores etc.

 5o passo

Entender a linguagem jornalística
• Destacamos, a seguir, alguns termos da linguagem jornalística que podem ajudar na ela-

boração do trabalho:

 ✓ Artigo: texto que transmite a opinião e a interpretação do autor sobre um fato. 
Geralmente é assinado e não reflete necessariamente a opinião da publicação.
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 ✓ Editorial: é a opinião da empresa que publica o periódico sobre temas importantes. 
Esse texto não é assinado.

 ✓ Entrevista: contato pessoal entre o repórter e uma ou mais pessoas (fontes) para coleta 
de informações. Também designa um tipo de matéria jornalística redigida sob a forma 
de perguntas e respostas (conhecida igualmente como pingue-pongue).

 ✓ Legenda: texto curto colocado ao lado, abaixo ou dentro de foto ou ilustração que 
acrescenta informações à imagem.

 ✓ Lide: abertura de um texto jornalístico. Pode apresentar sucintamente o assunto, des-
tacar o fato principal ou criar um clima que atraia o leitor para o texto. O tradicional 
responde a seis questões básicas: o quê, quem, quando, onde, como e por quê.

 ✓ Manchete: título principal, em letras grandes, no alto da primeira página de um jornal. 
Indica o fato jornalístico de maior importância entre as notícias contidas na edição. 
Também pode ser o título de maior destaque no alto de cada página.

 ✓ Nota: pequena notícia.

 ✓ Notícia: relato de fatos atuais, de interesse e de importância para a comunidade e para 
o público leitor.

 ✓ Pauta: agenda ou roteiro dos principais assuntos a serem investigados e noticiados em 
uma publicação jornalística.

 ✓ Reportagem: conjunto de providências necessárias à elaboração de uma notícia jor-
nalística: pesquisa, cobertura de eventos, apuração, seleção dos dados, interpretação e 
tratamento.

Dica:  É importante buscar a procedência e exatidão das informações a serem divulgadas, e discutir as 
consequências e implicações relacionadas ao fato narrado.

Fonte: AUGUSTO, Agnes. Jornal na sala de aula: leitura e assunto novo todo dia. Nova Escola,  
1o set. 2004. Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/324/leitura-de-jornal-na-sala-de-aula>.  

Acesso em: 14 nov. 2018. 

 Linha do tempo 

A elaboração de uma linha do tempo é uma atividade de pesquisa e ordenação de aconteci-
mentos históricos para localizá-los cronologicamente em meio a um grande número de períodos. 

Não existe um padrão único para a representação gráfica de uma linha de tempo. Ela pode 
ser apresentada numa linha horizontal, numa linha vertical, em espiral, em formato de árvore ou 
em outros formatos. 

Ao relacionarmos fatos significativos em uma linha do tempo, podemos refletir sobre o tempo 
e sobre a importância de nossas próprias experiências históricas.

A produção e a análise de uma linha do tempo nos fazem perceber que o conhecimento 
histórico nunca está concluído, pois novos dados ou outros enfoques sempre podem contribuir 
para sua reconstrução.

A seguir, alguns passos que podem ajudar na elaboração de uma linha do tempo.
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• Definição do leitor da publicação:

 ✓ colegas, pais, professores e funcionários?

 ✓ toda a comunidade?

Essas definições são importantes para estabelecer o modo pelo qual os textos serão 
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 2o passo
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Projeto gráfico é um esboço inicial das características visuais que o jornal deve ter. Ele define, 

por exemplo, o tamanho e o formato do jornal, se ele deve ter duas, três ou quatro colunas, se 
terá imagens coloridas ou só em preto e branco etc.

• Decisão em grupo dos detalhes do projeto gráfico para definir a aparência do jornal:

 ✓ Escolha do nome e da forma de divulgação do jornal (impresso, mural ou meio eletrônico);

 ✓ Escolha do tipo das letras para os títulos, textos e legendas;

 ✓ Definir o uso ou não de cores;

 ✓ Definir o uso de imagens e os tipos (fotografia, ilustração etc.);

 ✓ Escolha das seções do jornal;

 ✓ Indicar em um quadro a relação dos responsáveis pela produção do jornal.

Dica:  Analisar o projeto gráfico de outros jornais ajuda na escolha dos elementos acima.

 3o passo

Definição das seções do jornal
Definam quais seções farão parte do jornal, para distribuí-las entre os membros do grupo: 

capa, editorial, atualidades, entrevista, artes plásticas / literatura, quadrinhos / charges, cinema, 
teatro etc.

 4o passo

Divisão das tarefas
Dividam as tarefas entre os integrantes do grupo de acordo com os temas propostos e as
datas de entrega dos trabalhos.

Dica:  Avalie a disponibilidade de recursos materiais, como papel, máquinas fotográficas, gravadores para 
entrevista, computadores etc.

 5o passo

Entender a linguagem jornalística
• Destacamos, a seguir, alguns termos da linguagem jornalística que podem ajudar na ela-

boração do trabalho:

 ✓ Artigo: texto que transmite a opinião e a interpretação do autor sobre um fato. 
Geralmente é assinado e não reflete necessariamente a opinião da publicação.
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 ✓ Editorial: é a opinião da empresa que publica o periódico sobre temas importantes. 
Esse texto não é assinado.

 ✓ Entrevista: contato pessoal entre o repórter e uma ou mais pessoas (fontes) para coleta 
de informações. Também designa um tipo de matéria jornalística redigida sob a forma 
de perguntas e respostas (conhecida igualmente como pingue-pongue).

 ✓ Legenda: texto curto colocado ao lado, abaixo ou dentro de foto ou ilustração que 
acrescenta informações à imagem.

 ✓ Lide: abertura de um texto jornalístico. Pode apresentar sucintamente o assunto, des-
tacar o fato principal ou criar um clima que atraia o leitor para o texto. O tradicional 
responde a seis questões básicas: o quê, quem, quando, onde, como e por quê.

 ✓ Manchete: título principal, em letras grandes, no alto da primeira página de um jornal. 
Indica o fato jornalístico de maior importância entre as notícias contidas na edição. 
Também pode ser o título de maior destaque no alto de cada página.

 ✓ Nota: pequena notícia.

 ✓ Notícia: relato de fatos atuais, de interesse e de importância para a comunidade e para 
o público leitor.

 ✓ Pauta: agenda ou roteiro dos principais assuntos a serem investigados e noticiados em 
uma publicação jornalística.

 ✓ Reportagem: conjunto de providências necessárias à elaboração de uma notícia jor-
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Dica:  É importante buscar a procedência e exatidão das informações a serem divulgadas, e discutir as 
consequências e implicações relacionadas ao fato narrado.

Fonte: AUGUSTO, Agnes. Jornal na sala de aula: leitura e assunto novo todo dia. Nova Escola,  
1o set. 2004. Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/324/leitura-de-jornal-na-sala-de-aula>.  
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A elaboração de uma linha do tempo é uma atividade de pesquisa e ordenação de aconteci-
mentos históricos para localizá-los cronologicamente em meio a um grande número de períodos. 

Não existe um padrão único para a representação gráfica de uma linha de tempo. Ela pode 
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em outros formatos. 
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e sobre a importância de nossas próprias experiências históricas.

A produção e a análise de uma linha do tempo nos fazem perceber que o conhecimento 
histórico nunca está concluído, pois novos dados ou outros enfoques sempre podem contribuir 
para sua reconstrução.

A seguir, alguns passos que podem ajudar na elaboração de uma linha do tempo.
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 1o passo
Com base nas orientações do professor sobre o tema e o período a serem representados na 

linha do tempo, defina o formato e o modo de apresentação de sua linha do tempo (caderno, 
cartolina, computador).

Dica:  No site <www1.uol.com.br/bibliot/linhadotempo/> (acesso em: 20 nov. 2018), é possível acessar 
uma linha do tempo com fatos e personagens da História, que pode ser modelo para a sua linha 
do tempo.

 2o passo
Selecione as fontes de pesquisa referentes ao tema ou período histórico que você vai trabalhar: 

livros, enciclopédias, sites, jornais, documentos pessoais, entrevistas com pessoas mais velhas etc. 
Escolha também documentos, como fotografias, mapas, pinturas ou outros materiais que 

possam acrescentar informações importantes à linha do tempo que você vai construir.
Se preferir elaborar uma linha do tempo sobre sua vida, relacione os acontecimentos que 

você considera mais importantes e informe a data e o local deles. Além de suas lembranças, 
consulte documentos pessoais, como sua certidão de nascimento, diários, fotografias e objetos 
como roupas, brinquedos e livros, para obter mais detalhes ou descobrir novos fatos. Conversar 
com membros da família e amigos também pode enriquecer sua pesquisa.

 3o passo
Depois da leitura e da investigação das fontes e dos materiais, faça um resumo dos aconte-

cimentos e marque o período de duração (início e fim). 

Entrada
na creche

Primeiro anoAno de 
nascimento

Marcos Pontes foi o primeiro 
astronauta brasileiro a ir ao espaço.

Uma epidemia de gripe causou 
grande preocupação em 
diferentes regiões do mundo.
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Exemplo de linha do tempo de uma pessoa nascida em 2006
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 4o passo
Elabore um texto para apresentar sua linha do tempo, destacando seu tema, o período 

representado e os principais acontecimentos registrados.

 5o passo
Represente graficamente os acontecimentos e seus respectivos períodos (em meses, anos, 

décadas ou séculos) no modelo de linha do tempo escolhido. Você pode destacar os aconteci-
mentos que julgar mais importantes em cores diferentes.

Dica:  A representação gráfica dos períodos deve ser proporcional e coerente. Por exemplo: o espaço que 
representa cem anos deve ter o dobro do espaço que representa cinquenta anos.

 6o passo
Fotografias, imagens e demais documentos podem ser relacionados aos fatos registrados na 

linha do tempo por meio de setas ou quadros com informações sobre esses documentos (assunto, 
autor, data). 

Dica:  Se optar por fazer uma linha do tempo sobre a sua vida, procure relacionar acontecimentos 
históricos de sua cidade ou de seu país no mesmo período em que algo importante aconteceu com 
você – uma grande descoberta científica, um fato relativo a alguma personalidade, um evento 
político ou esportivo importante etc.

Veja a seguir um exemplo de linha do tempo. 

Cerimônia de assinatura do 
tratado de paz entre o governo 
da Colômbia e as Farc.

Sexto ano Oitavo ano

Jogos Olímpicos de Londres.

2017 2019

LE
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 N
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L/
AF

P
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 Mural 

A organização de um mural é uma atividade que permite selecionar e debater temas especí-
ficos ligados aos conteúdos estudados nas aulas. Essa atividade, desenvolvida pela turma dividida 
em grupos, contribui para a contextualização dos temas e para a construção do conhecimento. 

Textos jornalísticos e científicos também podem ser incorporados ao mural, mas todo o 
conteúdo deve ser muito bem organizado de modo a atrair a atenção das pessoas e tornar mais 
claros os aspectos dos temas estudados.

O mural deve ser colocado em um lugar visível e de fácil acesso para a leitura.
Sugerimos, a seguir, alguns passos que podem auxiliar na organização de um mural.

 1o passo

Definição das características do mural

É importante decidir, em conjunto com a classe, o perfil do mural:

• Qual será seu título? 
• Como o conteúdo estudado será relacionado com as informações expostas no mural? 

(produção de artigos ou resumos, exposição de notícias de jornais e revistas, charges, 
pesquisas, entrevistas, gráficos etc.).

• Que materiais serão utilizados no mural?
• Em que lugar será colocado o mural?
• Qual deve ser a ordem de exposição dos trabalhos? 
• Quanto tempo cada trabalho ficará exposto?
• Haverá uma apresentação oral dos temas e materiais expostos pelos grupos?

 2o passo

Levantamento de materiais 
De acordo com o tema em debate e com as orientações do professor, façam um levanta-

mento do material que pode compor o mural ou que sirva de fonte para a atividade solicitada 
(resumos, pequenos artigos, entrevistas, pesquisas). 

As fontes podem ser jornais, revistas, enciclopédias, livros, sites, imagens, mapas etc. 
Lembrem-se de pesquisar em fontes variadas e informar todos os dados bibliográficos dessas 
fontes: título, autor, local e data de publicação, legendas e autoria das imagens. Essas informações 
dão maior credibilidade ao material exposto.

 3o passo

Pesquisa e organização das informações 
É necessário ler com atenção todo o material selecionado, identificando as principais ideias 

de cada texto, resumindo os conteúdos mais importantes e debatendo com os colegas os temas 
a serem expostos. No processo de leitura e discussão, procurem identificar o material (texto, 
imagem, gráfico, mapa etc.) que melhor explique o assunto em questão.
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É importante pesquisar e expor diferentes pontos de vista sobre o mesmo tema para que os 
leitores tenham condições de refletir e tirar suas próprias conclusões.

Dica:  Na produção e organização do material a ser exposto, são fundamentais a correção e a clareza dos 
textos. Os textos devem ser escritos com letras grandes para facilitar a leitura.

 4o passo

Construção do mural 
O material deve ser bem distribuído pelo mural para chamar a atenção dos leitores. Os 

assuntos podem ser divididos em seções (por exemplo: atualidades, pesquisas, entrevistas), sempre 
no mesmo espaço, para que os leitores se habituem com sua distribuição no mural e tenham 
facilidade para encontrá-los.

O uso harmonioso de diferentes cores também ajuda a 
chamar a atenção para os temas.

O conteúdo do mural deve ser renovado com frequ-
ência, mantendo assim o interesse dos leitores. Os temas 
expostos (artigos, reportagens, entrevistas etc.) não devem 
ser muito extensos para que a leitura seja dinâmica e agra-
dável. Deve-se evitar a repetição dos assuntos abordados.

Os nomes dos responsáveis pelo mural devem ser 
informados no rodapé.

 Resumo
Resumo é a apresentação, com suas palavras, das principais ideias de um texto. Eliminar os 

aspectos secundários do texto, ou seja, retirar informações que não comprometam seu entendi-
mento, ajuda na tarefa de resumir e compreender o assunto em questão.

Um bom resumo deve destacar as informações fundamentais do texto, respeitando o pen-
samento do autor e a ordem das ideias apresentadas.

Veja a seguir os passos para a elaboração de um resumo.

 1o passo

Leitura e compreensão do texto
Procure identificar as principais ideias em cada parágrafo do texto. Sublinhe e anote essas 

informações para depois elaborar seu próprio texto.

 2o passo

Redação do resumo
Informe, no cabeçalho, o título do texto, o nome do autor, o local e a data de publicação.
As ideias ou conceitos repetidos podem ser substituídos por uma ideia-chave que resuma todas 

as outras. Busque eliminar as informações que não sejam essenciais para o entendimento do texto.
Procure respeitar o conteúdo do texto e as ideias do autor e elabore um resumo com suas 

palavras, evitando colocar suas opiniões ou julgamento sobre o assunto.

  Mural elaborado por alunos 
em escola.
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 3o passo

Leitura e revisão do resumo
Leia o texto que você escreveu e verifique se é possível identificar as principais ideias do autor.
Observe se a linguagem está clara e correta. Faça as correções necessárias.
Exemplo de resumo
Matéria original:

Escavações podem revelar cemitério  
de escravos africanos no Rio

O local ficava perto do mercado de escravos da Praça XV 
e distante do Largo da Carioca, onde ficava a nobreza

por Agência Brasil

Quem atravessa o Largo de Santa Rita, no centro da 
cidade do Rio de Janeiro, depara-se com uma das heranças 
da escravidão de africanos no Brasil. Ali, a sociedade civil e 
os historiadores apontam o que pode ser um dos primeiros 
cemitérios para africanos recém-chegados ao país, os chama-
dos pretos novos.

Os registros indicam que os africanos mortos nos tum-
beiros ou ao chegarem eram enterrados em frente à Igreja de 
Santa Rita, atual Largo de Santa Rita, entre 1722 e 1769. O local 
ficava perto do mercado de escravos da Praça XV e distante do 
Largo da Carioca, onde ficava a nobreza.

Os corpos teriam sido descartados em covas rasas, muitos, 
cobertos de doenças, como as bexigas de varíola, provocadas 
pelas péssimas condições do translado. A igreja serviria como 
local de triagem dos negros, antes de serem vendidos no Cais 
do Valongo, na zona portuária do Rio.

Essa é uma das versões que pode vir à tona com as esca-
vações arqueológicas no local, que antecedem a instalação do 
último trecho do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), ligando a 
Central do Brasil à Avenida Marechal Floriano.

As obras estão previstas para começar no próximo mês e 
aguardam a autorização do Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan). O local foi interditado há uma 
semana e a igreja está sendo escorada para não sofrer danos.

Ainda não está claro, no entanto, como as peças arqueoló-
gicas e o próprio sítio serão tratados, questões que preocupam 
organizações do movimento negro. “Entendemos que todo o 
local é um espaço de referência para nossa ancestralidade. 
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Elaboração do resumo:

1. Fonte de publicação da matéria original:
ESCAVAÇÕES podem revelar cemitério de escravos africanos no Rio. Exame, 1o  jul. 2018. 

Disponível em: <https://exame.abril.com.br/brasil/escavacoes-podem-revelar-cemiterio-de-escravos-
africanos-no-rio/>. Acesso em: 14 nov. 2018.

2. Resumo:
Na região do atual Largo de Santa Rita, no centro da cidade do Rio de Janeiro, existiu 

um cemitério de africanos escravizados recém-chegados no Brasil, segundo pesquisadores e a 
sociedade civil. Nesse local, um grande número de africanos foi enterrado, já que era próximo 
ao mercado de escravos da Praça XV e a região ficava distante dos locais frequentados pelas 
camadas mais ricas da cidade.

Com as atuais obras de construção do último trecho do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), 
é possível que surjam vestígios arqueológicos do cemitério na região. Por isso, pesquisadores e 
ativistas defendem que a região deve ser preservada, como forma de proteger a memória da 
escravidão e a ancestralidade das populações negras do Brasil. 

  Escavações para a construção dos 
trilhos do Veículo Leve sobre Trilhos 
(VLT), no Largo de Santa Rita, 
na cidade do Rio de Janeiro (RJ), 
2018. Nesse local, pesquisadores 
apontam que pode ter existido um 
cemitério de africanos escravizados.
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Passando por cima, ou passando por baixo [o VLT], escavando 
ou não escavando, é uma área sensível para nós e quere-
mos, de cara, a preservação”, disse o presidente do Conselho 
Estadual dos Direitos do Negro (Cedine), Luiz Eduardo Oliveira 
Negrogun. [...]

ESCAVAÇÕES podem revelar cemitério de escravos africanos no Rio. 
Exame, 1o jul. 2018. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/brasil/

escavacoes-podem-revelar-cemiterio-de-escravos-africanos-no-rio/>. 
Acesso em: 14 nov. 2018. 
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