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Aos professores
Vivemos em um tempo de exposição excessiva a informações e contrainformações midiatizadas 

e muitos revisionismos da História. Em tal quadro, o papel do professor, assim como a construção do 
saber histórico escolar crítico, ganha ainda mais importância para a formação de cidadãos capazes 
de selecionar, ler e analisar as narrativas e se posicionar criticamente diante delas.

É com esse sentido que esta coleção de História pretende auxiliá-lo em seu trabalho de desenvolver 
nos alunos a capacidade de serem leitores críticos do mundo. Buscamos mais que uma abordagem 
exaustiva de fatos e datas, pois ela privilegia recortes espaciais e temporais da História do Brasil e 
do mundo de forma crítica e reflexiva, visando, sempre que possível, à compreensão das relações 
desses eventos com o presente. Além disso, ela serve como mote para o desenvolvimento de uma 
série de habilidades ao longo de toda coleção.

Esta coleção tem compromisso com a formação de estudantes para uma sociedade que respeite 
a democracia, que amplie os direitos civis, políticos e sociais e os direitos humanos, que seja respon-
sável com a sustentabilidade do planeta e que combata as desigualdades sociais.

Esperamos e torcemos para que ela seja um apoio efetivo no trabalho desafiador de formar 
cidadãos.

Os autores

Apresenta•‹o

III
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VMANUAL DO PROFESSOR - PARTE GERAL

1 Sobre a coleção

Orientações gerais

Ensinar e aprender exigem hoje muito mais flexibilidade, 
espaço-temporal, pessoal e de grupo, menos conteúdos fixos 
e processos mais abertos de pesquisa e de comunicação. Uma 
das dificuldades atuais é conciliar a extensão da informação, a 
variedade das fontes de acesso, com o aprofundamento da sua 
compreensão, em espaços menos rígidos, menos engessados. 
Temos informações demais e dificuldade em escolher quais 
são significativas para nós e conseguir integrá-las dentro da 
nossa mente e da nossa vida.1

Neste Manual buscamos manter um diálogo com você, profes-
sor, que, com autonomia e criatividade, escolheu esta coleção de 
História para desenvolver seu trabalho em sala de aula. 

Já é lugar-comum constatar que, no século XXI, a informação 
chega pelas mídias eletrônicas e digitais com uma rapidez jamais 
vivida na história humana e que boa parte dos pré-adolescentes e 
adolescentes acessa a rede por celulares, tablets, notebooks e/ou 
computadores. Nesse contexto, além de os educadores enfrenta-
rem o desafio de mediar o trabalho com essas inúmeras informa-
ções, acrescenta-se a questão da confiabilidade das fontes e dos 
dados que chegam até os alunos e/ou mesmo de como se posicio-
nam diante do que vivemos. Completando esse quadro, nossos 
alunos conectados têm cada vez menos paciência para ficar sen-
tados ouvindo aulas expositivas sem a oportunidade de interação.

Os materiais didáticos buscam incorporar tais mudanças, sem 
negar o papel fundamental da escola: um lugar por excelência da 
construção de conhecimento significativo. Nesta coleção você en-
contrará informações atualizadas e um projeto didático-pedagógico 
que visa proporcionar aos alunos maior participação no processo 
de aprendizagem.

Nossa proposta pedagógica busca responder às demandas 
atuais dos professores por conteúdos mais críticos e atividades 
mais atraentes. A fim de auxiliar você no trabalho com o livro-texto, 
elaboramos este Manual. Ele traz textos que discutem o ensino de 
História, apresenta reflexões sobre a avaliação e explicita nosso 
projeto pedagógico, além de conter textos e atividades complemen-
tares, contribuindo para o planejamento de aulas mais dinâmicas 
e significativas.

Pretendemos que este Manual seja um espaço de diálogo, por 
meio dos textos complementares, das orientações sobre formação 
leitora, da oferta de uma série de atividades complementares, in-
dicações bibliográficas e sites que possam enriquecer suas aulas. 

Acreditamos que a História ensinada por meio do questiona-
mento, da pesquisa – que estimula o aluno a construir conheci-
mentos –, permite a formação de um indivíduo crítico, socialmente 
responsável, mais aberto à reflexão em relação ao processo de 
ensino-aprendizagem não apenas da disciplina de História, mas 
também de outras áreas do conhecimento. Foi com base nessas 
reflexões que esta coleção foi desenvolvida. Procuramos elaborar 

1 MORAN, José Manuel. O uso das novas tecnologias da informação e da comunicação na EAD – uma leitura crítica dos meios. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/
pdf/T6%20TextoMoran.pdf>. Acesso em: 27 ago. 2018.

um material que visa não somente desenvolver o raciocínio lógico 
do aluno, mas também formá-lo de modo mais abrangente, envol-
vendo, entre outros aspectos, a capacidade de interpretar e analisar 
criticamente a realidade.

Este Manual está organizado nas seguintes seções:

• Sobre a coleção: trata das especificidades do componente cur-
ricular de História.

• Fundamentos da coleção: expõe os recursos que esta coleção 
traz para contribuir com seu ensino, incluindo o processo de 
avaliação.

• Estrutura da coleção: apresenta a organização interna dos vo-
lumes, das seções e dos objetivos. 

• Quadros de conteúdo: organizados por volume, permitem ter 
uma visão panorâmica das possibilidades que a coleção oferece 
para os quatro anos de curso.

• Manual do Professor específico: consiste na parte do Manual 
do Professor em que são apresentados materiais e orientações 
específicos para cada volume. Dividido por unidades (subdivi-
didas em capítulos), contém: 

 – os objetivos a serem atingidos no capítulo;

 – as habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
desenvolvidas no capítulo;

 – orientações ao professor a respeito do conteúdo presente 
em cada página do Livro do Aluno;

 – respostas das atividades presentes no livro do aluno;

 – sugestões de livros, filmes e sites, entre outras, tanto para 
o aluno quanto para o professor;

 – textos complementares para o professor;

 – sugestões de atividades complementares;

 – sugestões bibliográficas.

 Formação para a cidadania: desafios
É evidente a importância da escolarização de crianças e jovens 

como condição essencial – mas não única – tanto para o crescimen-
to pessoal como para o desenvolvimento social do país. Na era da 
informação, é fundamental garantir que crianças e jovens adquiram 
as bases do conhecimento e da formação cidadã, traduzida em 
consciência crítica, postura socialmente atuante e capacidade de 
continuar o aprendizado de modo autônomo e permanente depois 
de concluída a formação básica. 

O ensino de História é um dos caminhos para atingir esses ob-
jetivos. Componente curricular escolar com longa tradição, nos 
últimos anos ganhou novas dimensões, resultado de renovações 
acadêmicas na própria disciplina (novos temas, novas abordagens, 
entre outros), assim como na área de ensino, e também de mudan-
ças no âmbito escolar.
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A História ensinada em sala de aula deixou de ser um relato 
único e linear sobre a trajetória da humanidade ao longo de séculos 
ou milênios. Passou a ser vista, em especial, como instrumento de 
reflexão sobre o tempo presente. Em outras palavras, o ensino da 
História tem como propósito constituir-se como um importante me-
canismo de análise e compreensão do mundo em que o aluno vive.

No entanto, essa não é uma tarefa fácil no mundo contemporâ-
neo. O historiador Eric Hobsbawm, em seu livro de memórias Tempos 

interessantes2, destaca que as novas gerações parecem mergulha-
das em uma espécie de presente contínuo, de laços rompidos com 
o passado. O novo parece ser a principal marca da sociedade, na 
qual tudo envelhece rapidamente para ser superado, substituído.

Essa dinâmica, apontada pelo historiador, acaba por naturalizar 
os fenômenos sociais, como se eles não tivessem história, como 
se existissem apenas no tempo presente: surgem, se manifestam 
e acabam sem vínculos com o passado. Um exemplo seria tomar 
a corrupção sistêmica que marca várias instâncias da vida polí-
tica brasileira como característica exclusiva dos tempos atuais. 
É o contrário disso. Entre muitas causas, as raízes da corrupção 
estão presentes desde o nosso passado colonial e escravista, em 
uma longa tradição das elites que percebiam o Estado como objeto 
pessoal, instrumento para conquistar poder, riqueza, distinção. 

Os embates em torno de mudanças constitucionais para a di-
minuição da maioridade penal; em torno dos direitos reprodutivos 
das mulheres; da demarcação de terras indígenas e quilombolas; 
da reforma agrária; dos direitos trabalhistas; da soberania nacional 
relacionados à partilha do pré-sal; todos eles são alguns exemplos 
de disputas de projetos políticos e concepções de sociedade que 
vivemos na contemporaneidade brasileira. No entanto, apesar de 
sua longa história, são interpretados muitas vezes por um discurso 
midiático de modo reducionista, partidarizado e sem historicidade. 
Assim, em pleno século XXI, apesar de vivermos em um país de 
grande concentração latifundiária, a luta pelo direito à terra, que 
vem de alguns séculos na história brasileira, é por vezes reduzida 
a uma disputa partidária por diferentes setores da sociedade. 

Cabe ao historiador, segundo Eric Hobsbawm, refazer os elos en-
tre diversas dimensões temporais. Ao fazer isso, ele acaba por mos-
trar muito mais que permanências. Por mais que algumas situações 
de desigualdade pareçam imutáveis ou que direitos já conquistados 
pareçam consolidados, o ensino rico em relações entre diferentes 
tempos e espaços deixa claro que qualquer sociedade se caracteriza 
– além de permanências de longa duração – por ritmos de transfor-
mação permeados por rupturas e permanências e em constante 
processo de mudança e reorganização dos vínculos e laços sociais. 

Assim, ao analisar a história em uma perspectiva diacrônica e 
sincrônica, ao entrar em contato com a história de outros povos, em 
outros tempos, ou ao estudar uma sociedade ao longo do tempo, 
o aluno pode perceber a historicidade da sociedade em que está 
inserido; historicidade composta de múltiplas temporalidades, 
múltiplos discursos, múltiplos olhares, múltiplas interpretações, 
múltiplos sujeitos.

Trata-se também de apreender a enorme diversidade que caracte-
riza o tempo presente e as sociedades atuais. Mais do que isso: com-

2 HOBSBAWM, Eric. Tempos interessantes. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

3 THOMPSON, E. P. A misŽria da teoria. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.

preender que as sociedades resultam da dinâmica entre diferentes 
propósitos de variados grupos sociais, ou seja, estão bem distantes 
de ser algo determinado, muito menos imutável. São, antes de tudo, 
resultado de um fazer cotidiano, em que variados sujeitos se movem 
em uma busca incessante para realizar seus sonhos e desejos3.

Nessa perspectiva, o ensino da História tem apresentado grandes 
desafios ao professor, que exigem nova postura no ambiente escolar 
e na sociedade. Em uma sociedade informacional, esses desafios são 
imensos, e o papel do educador ganha centralidade no processo de 
auxiliar a construção da autonomia das crianças e dos jovens.

Os conteúdos trabalhados em sala de aula não se reduzem a con-
ceitos, tampouco o papel do professor à transmissão de conceitos. Os 
conteúdos são mais amplos, incorporam procedimentos de leitura, 
análise e interpretação e visam ao desenvolvimento das competên-
cias necessárias para a construção de uma sociedade democrática. 
Essas competências envolvem saberes e práticas cognitivas, emocio-
nais e sociais; por isso, a educação visa ao desenvolvimento tanto dos 
conteúdos propriamente curriculares como também de competências 
mais amplas, incluindo as competências socioemocionais. Enfim, 
para além de saber fatos, o ensino da História no mundo contem-
porâneo objetiva que o aluno seja capaz de construir relações entre 
diferentes tempos e espaços e de se posicionar criticamente diante 
da realidade imediata, compreendendo a si mesmo e aos outros. 

Esse novo perfil do educador, sem dúvida, é conquista do pro-
fessor, fruto de suas inquietações e de seus questionamentos, 
mas também resulta de estudos que promoveram o redimensio-
namento do conhecimento e das práticas da área. Esse esforço 
incorporou ao ensino de História novas abordagens historiográficas 
e contribuições de outras áreas, como a Sociologia, a Semiótica, a 
Antropologia, a Literatura, a Linguística, entre outras.

 Entre tradições e mudanças

Como alerta Silva, T. (1996), o currículo deixou de ser, há 
muito tempo, um assunto meramente técnico. Existe, hoje, 
uma tradição crítica do currículo, orientada por questões so-
ciológicas, políticas e epistemológicas. O currículo não é uma 
simples transmissão desinteressada do conhecimento social, 
ou seja, está implicado em relações de poder, transmite visões 
sociais particulares e interessadas, produz identidades indivi-
duais e sociais particulares. Ele também não é transcendente e 
atemporal. Possui uma história, vinculada a formas específicas 
e contingentes de organização da sociedade e da educação.

[...]

O currículo é, portanto, uma arena política e um território em 
disputa, como nos diz Arroyo (2011). Estando profundamente 
envolvido em um processo cultural, é, consequentemente, um 
campo de produção ativo da cultura. Mesmo que tenhamos uma 
política curricular centralizadora e diretiva repleta de intenções 
oficiais de transmissão de determinada ideologia e cultura ofi-
ciais, na prática pedagógica, quando esse currículo se realiza 
na escola, essas intencionalidades podem ser transgredidas, 
alteradas, transformadas pelos sujeitos nas relações sociais.

É importante reconhecer que a implementação do currí-
culo se dá num contexto cultural que significa e ressignifica 
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o que chega às escolas. Entra em ação não apenas aquilo que 

se transmite, mas aquilo que se faz com o que se transmite.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica.  

Diretoria de Currículos e Educação Integral. Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais da Educação Básica. Brasília, 2013. p. 461.

A produção de livros didáticos não ficou alheia ao quadro de 

mudanças nas pesquisas acadêmicas, seja na área de História, seja 

na área de ensino da História, tampouco aos debates em torno das 

propostas curriculares. Os livros tiveram de se transformar para 

servir como ferramenta eficiente e facilitadora das novas aprendi-

zagens, bem como para oferecer aos professores e alunos textos, 

imagens, mapas, atividades e outros recursos a fim de propiciar 

aulas estimulantes e dinâmicas, capazes de alcançar os objetivos 

estabelecidos e promover espaços efetivos de aprendizagem em 

sala de aula. E, igualmente, foram feitas escolhas em relação às 

abordagens teóricas, aos recortes, às seleções e aos valores que 

seus autores consideram importantes.

O ensino de História está presente nas escolas brasileiras desde 

meados do século XIX. Naquela época, tinha entre seus principais 

objetivos estudar a formação da nação e desenvolver uma identidade 

nacional inserida nos intentos de consolidação da jovem nação que se 

construía sob os auspícios de uma monarquia. Isso se dava por meio 

da valorização de heróis e de acontecimentos considerados marcos 

na história do país, como o Sete de Setembro. Assim, as aulas eram 

marcadas pela memorização de eventos, dados e figuras históricas4.

Nas primeiras décadas do século XX vieram mudanças. Conso-

lidava-se um conteúdo voltado para o estudo da chamada História 

da civilização, dividida em quatro grandes períodos e recheada por 

datas, fatos e sujeitos isolados. O Estado-nação continuava como 

fio condutor, mas o foco se deslocava: passava a ser a Europa, 

considerada berço da civilização ocidental. Todos os demais povos 

do Ocidente, incluindo os brasileiros, gravitavam no seu entorno.

Nos anos 1930 a defesa de uma escola pública democrática e 

voltada para todos foi pauta de intelectuais progressistas no país, 

como os que assinaram o Manifesto dos Pioneiros.

Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Paschoal Lemme, 

Cecília Meireles, entre outros signatários do Manifesto, foram 

intelectuais preocupados com as mudanças sociais e a necessi-

dade de construção de um novo país, com homens e mulheres 

de mentalidade moderna, o que exigia a superação de muitos 

preconceitos e uma nova forma de educação, com qualidade 

social ainda não experimentada no Brasil que substituísse a 

ministrada exclusivamente às elites. A educação precisava ser 

democrática, para ser para todos; popular, para interessar à 

maioria; e de qualidade, para contribuir com o desenvolvi-

mento da jovem República.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Articulação  

com os Sistemas de Ensino. O Sistema Nacional de Educação:  

diversos olhares 80 anos após o Manifesto.  

Brasília, 2014. p. 2-3.

Nos anos 1950 e 1960, período de intenso desenvolvimen-

to industrial e urbano, começou a ganhar espaço o currículo dito 

“científico”, que privilegiava a formação de profissionais da área 

4 Para uma retrospectiva do ensino de História, consultar: BITTENCOURT, Circe M. F. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2004.

5 Os Parâmetros Curriculares Nacionais podem ser obtidos no site do Ministério da Educação (MEC). Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/33038>. Acesso 

em: 27 ago. 2018.

de tecnologia. O ensino continuava voltado para a formação dos 

grupos de elite e criou-se uma suposta “neutralidade” do ensino 

e do professor, que, em última instância, reforçava a ideologia do-

minante ao fechar os muros da escola para o questionamento dos 

problemas da realidade social do país. 

A carga horária do ensino de História, reduzida, contribuía para 

que o conteúdo ensinado assumisse caráter enciclopédico. Havia 

também grupos resistentes que davam continuidade à tradição 

dos intelectuais que assinaram o Manifesto dos Pioneiros. Tais 

grupos esboçaram iniciativas pela extensão da educação a outros 

grupos sociais, em nome do direito à cidadania. Em sala de aula, 

ampliavam-se os suportes do ensino de História, com uso de filmes 

e peças de teatro, por exemplo.

Essas tendências mais progressistas, inclusivas e democráti-

cas ganharam força nos anos 1970. A forte repressão da ditadura 

militar no período não conseguiu barrar as pressões pela univer-

salização do ensino, com a inclusão de um número cada vez maior 

de alunos no sistema educacional. A partir daquele momento, as 

transformações na escola se aceleraram. 

Em grande parte, os livros didáticos foram pautados por es-

sas vertentes e esses acontecimentos. Nos anos 1980, por exem-

plo, durante as lutas pela redemocratização do país, várias obras 

apresentavam uma abordagem por vezes simplificadora de teorias 

marxistas. Com isso, o passado tratado nas escolas ganhava novos 

personagens e era caracterizado pelo conflito entre dois grandes 

grupos sociais: de um lado os “opressores” e de outro os “oprimidos”.

Em meados dos anos 1990, a elaboração pelo governo dos Parâ-

metros Curriculares Nacionais (PCN)5 iniciou um intenso movimento 

de mudanças nas práticas escolares, que incluiu o ensino de História. 

No lugar de um arranjo cronológico, passava-se a incentivar a orga-

nização temática dos conteúdos, com os objetivos centrados no 

desenvolvimento de habilidades e competências específicas. Em vez 

de dar destaque aos acontecimentos, valorizava-se a aprendizagem 

dos fundamentos básicos do conhecimento histórico, privilegiando 

a construção dos conceitos como o de espaço e tempo histórico, su-

jeitos históricos, permanências e mudanças. Ampliava-se a noção de 

sujeito, com incentivo ao estudo das chamadas “minorias”, conside-

rando a baixa representação nas estruturas de poder de grupos que, 

embora majoritários em termos populacionais, como as mulheres e 

os negros, são apartados das instituições de poder.

Nas últimas décadas, programas e currículos passaram igual-

mente por uma grande efervescência de debates no bojo da re-

democratização da sociedade brasileira. Uma profusão de docu-

mentos oficiais foi publicada após ricas discussões, seja no meio 

acadêmico, seja como resultado de lutas de movimentos sociais 

que disputavam o protagonismo na formação de jovens cidadãos. 

Assim, direitos dos povos indígenas e dos quilombolas, as lutas 

pela igualdade de gênero, pelo direito ao reconhecimento de múl-

tiplas identidades de gênero e sexualidade, pela educação para a 

igualdade étnico-racial e pelo combate ao racismo, pela educação 

inclusiva e voltada para as pessoas com deficiência e para a edu-

cação socioambiental, pela defesa dos diretos humanos e pela 
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educação no campo foram temas significativos incorporados de 
algum modo aos planos, às diretrizes, aos programas curriculares 
e à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no Brasil. 

Os desafios para a construção de uma verdadeira sociedade 
democrática, assim como os objetivos centrais dos currículos de 
diferentes disciplinas, estiveram em debate na formulação e na 
reformulação de muitos desses documentos, como as Diretrizes 
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica6, as Diretri-
zes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) 
anos, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
-Brasileira e Africana, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Escolar Indígena, as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Escolar Quilombola e as Diretrizes Nacionais para 
a Educação em Direitos Humanos no Plano Nacional de Educação7, 
entre outros. 

Entre avanços e retrocessos nos documentos oficiais, vale des-
tacar os princípios centrais das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, com os quais esta 
coleção está em consonância. São eles: princípios éticos, políticos 
e estéticos a saber:

Princípios éticos: de justiça, solidariedade, liberdade e auto-
nomia; de respeito à dignidade da pessoa humana e de com-
promisso com a promoção do bem de todos, contribuindo para 
combater e eliminar quaisquer manifestações de preconceito 
e discriminação.

Políticos: de reconhecimento dos direitos e deveres de cida-
dania, de respeito ao bem comum e à preservação do regime 
democrático e dos recursos ambientais; de busca da equidade 
no acesso à educação, à saúde, ao trabalho, aos bens culturais 
e outros benefícios; de exigência de diversidade de tratamento 
para assegurar a igualdade de direitos entre os alunos que 
apresentam diferentes necessidades; de redução da pobreza e 
das desigualdades sociais e regionais.

Estéticos: de cultivo da sensibilidade juntamente com o da 
racionalidade; de enriquecimento das formas de expressão 
e do exercício da criatividade; de valorização das diferentes 
manifestações culturais, especialmente as da cultura brasileira; 
de construção de identidades plurais e solidárias.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria 
de Currículos e Educação Integral. Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Brasília, 2013. p. 107-108.

Esses princípios permeiam propostas desenvolvidas em se-
ções específicas desta coleção, como na seção interdisciplinar 
Conexões (veja, por exemplo, o trabalho proposto para analisar a 
questão da globalização no mundo contemporâneo, apresentada 
no capítulo 5 do volume do 8o ano), ou nos Projetos do semestre, 
em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável propostos pela 

6 Além das Diretrizes Gerais para Educação Básica e das suas respectivas etapas – Educação Infantil, Fundamental e Média –, integram esse amplo documento: as Diretrizes e res-
pectivas Resoluções para a Educação no Campo, a Educação Indígena, a Educação Quilombola, a Educação Especial, a Educação de Jovens e Adultos em Situação de Privação de 
Liberdade nos Estabelecimentos Penais e a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Incluem ainda as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, 
Educação Ambiental, Educação em Direitos Humanos e Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Consulte: BRASIL. Minis-
tério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. Brasília, 2013. p. 562.

7 O texto sobre a educação para a igualdade de gênero e combate à homofobia foi retirado da redação do Plano Nacional de Educação pela bancada religiosa do Congresso Nacio-
nal. Ver, por exemplo: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2014-04/discussao-de-genero-trava-votacao-do-pne> e <http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/ 
noticia/2014-04/comissao-da-camara-aprova-texto-base-do-pne-e-retira-questao-de-genero>. Acesso em: 27 ago. 2018.

ONU. Mas também estão presentes ao longo de todos os volumes 
desta coleção, seja na abordagem dos textos didáticos, seja nas 
propostas de inúmeras atividades.

Além disso, outro princípio importante com o qual esta coleção 
está em consonância é aquele proposto na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), a saber:

Além disso, desde as décadas finais do século XX e ao 
longo deste início do século XXI, o foco no desenvolvimen-
to de competências tem orientado a maioria dos Estados 
e Municípios brasileiros e diferentes países na construção 
de seus currículos. É esse também o enfoque adotado nas 
avaliações internacionais da Organização para a Coopera-
ção e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que coordena 
o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa, na 
sigla em inglês), e da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco, na sigla em inglês), 
que instituiu o Laboratório Latino-americano de Avaliação 
da Qualidade da Educação para a América Latina (LLECE, 
na sigla em espanhol).

Ao adotar esse enfoque, a BNCC indica que as decisões pe-
dagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de 
competências. Por meio da indicação clara do que os alunos 
devem “saber” (considerando a constituição de conhecimentos, 
habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo, do que devem “sa-
ber fazer” (considerando a mobilização desses conhecimentos, 
habilidades, atitudes e valores para resolver demandas com-
plexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do 
mundo do trabalho), a explicitação das competências oferece 
referências para o fortalecimento de ações que assegurem as 
aprendizagens essenciais definidas na BNCC.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. 
Brasília: MEC, 2017. p. 13.

Isso significa que as propostas desenvolvidas ao longo dos 
textos dos capítulos, das atividades e das seções, e também do 
material audiovisual e digital, visam garantir momentos de apren-
dizagem significativa, nos quais os alunos possam dominar um 
conjunto de saberes e práticas visando à vida em sociedade e ao 
pleno exercício da cidadania, além de possibilitar uma ação de trans-
formação efetiva do mundo no qual estão inseridos.

 Educar para uma sociedade livre, justa e solidária

Os estereótipos geram os preconceitos, que se constituem em 
um juízo prévio a uma ausência de real conhecimento do outro. 
A presença dos estereótipos nos materiais pedagógicos e espe-
cificamente nos livros didáticos pode promover a exclusão, a 
cristalização do outro em funções e papéis estigmatizados pela 
sociedade, a autorrejeição e a baixa autoestima, que dificultam 
a organização política do grupo estigmatizado. O professor 
pode vir a ser um mediador inconsciente dos estereótipos se 
for formado com uma visão acrítica das instituições e por 
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uma ciência tecnicista e positivista, que não contempla outras 
formas de ação e reflexão.8

Os documentos legais, como as Diretrizes Curriculares Nacio-
nais e a Base Nacional Comum Curricular, também orientam para 
a obrigatoriedade do ensino da cultura e da história indígena, 
africana e afro-brasileira. Em consonância com a Lei de Diretrizes 
e Bases (LDB), Lei no 9.394/96, e a Constituição Federal de 1988, 
que assegura a igualdade de raça, sexo, cor e idade, coíbem os 
preconceitos e quaisquer outras formas de discriminação, obje-
tivando a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, 
que garanta o desenvolvimento nacional e que busque “erradicar 
a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais 
e regionais”9.

§ 2o O ensino de História do Brasil levará em conta as con-
tribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do 
povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana 
e europeia (art. 26, § 4º, da Lei no 9.394/96).

§ 3o A história e as culturas indígena e afro-brasileira, pre-
sentes, obrigatoriamente, nos conteúdos desenvolvidos no 
âmbito de todo o currículo escolar e, em especial, no ensino 
de Arte, Literatura e História do Brasil, assim como a História 
da África, deverão assegurar o conhecimento e o reconheci-
mento desses povos para a constituição da nação (conforme 
art. 26-A da Lei no 9.394/96, alterado pela Lei no 11.645/2008). 
Sua inclusão possibilita ampliar o leque de referências culturais 
de toda a população escolar e contribui para a mudança das 
suas concepções de mundo, transformando os conhecimentos 
comuns veiculados pelo currículo e contribuindo para a cons-
trução de identidades mais plurais e solidárias.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria 
de Currículos e Educação Integral. Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Brasília, 2013. p. 133.

Além disso, como afirma a BNCC:

A inclusão dos temas obrigatórios definidos pela legislação 
vigente, tais como a história da África e das culturas afro-bra-
sileira e indígena, deve ultrapassar a dimensão puramente 
retórica e permitir que se defenda o estudo dessas populações 
como artífices da própria história do Brasil. A relevância da 
história desses grupos humanos reside na possibilidade de os 
estudantes compreenderem o papel das alteridades presentes 
na sociedade brasileira, comprometerem-se com elas e, ain-
da, perceberem que existem outros referenciais de produção, 
circulação e transmissão de conhecimentos, que podem se 
entrecruzar com aqueles considerados consagrados nos espa-
ços formais de produção de saber.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. 
Brasília, 2017. p. 399.

É nosso papel como educadores nos comprometermos com 
uma educação de combate ao racismo, ao sexismo, à homofobia, 
aos preconceitos de origem regional, à xenofobia, na defesa dos 
direitos humanos e na valorização das experiências de alteridade 
e diversidade cultural.

8 SILVA, Ana Célia. Desconstrução da discriminação no livro didático. In: MUNANGA, Kabengele (Org.). Superando o racismo na escola. 2. ed. Brasília: Ministério da Educação; Secretaria 
de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. p. 24.

9 BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) 

anos. Brasília, 2013. p. 108.

10 Lei no 11.645/08. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm>. Acesso em: 27 ago. 2018.

As Diretrizes Curriculares para a Educação Básica têm um ca-
derno inteiro sobre a Lei no 10.639/03, que estabelece a obrigato-
riedade do ensino da cultura e da história africana e afro-brasileira 
nas instituições de ensino do Brasil, especialmente na Educação 
Básica, fruto de uma longa luta de intelectuais, educadores e ativis-
tas de combate ao racismo no país. Assim, em janeiro de 2003, a lei 
foi publicada e, em 2008, reeditada para incluir a obrigatoriedade 
do ensino da cultura e da história indígena na Lei no 11.645/0810.

Assim, essa incorporação da história e da cultura afro-brasilei-
ra e indígena responde à formação de nossa sociedade plural e é 
fundamental para o ensino de História no nosso país, ao lado das 
diversas culturas advindas de processos históricos.

Dessa forma, trazer para os currículos escolares a riqueza e a 
complexidade das culturas e da história do continente africano e 
as imensas contribuições da população negra para a formação do 
país é cumprir preceitos constitucionais, garantir princípios do Es-
tatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e fazer valer a LDB, assim 
como o Plano Nacional de Educação, incorporando reivindicações 
históricas de ativistas que lutam contra o racismo e para educação 
pela igualdade étnico-racial.

É nesse sentido que Silva chama a atenção para o cuidado que 
autores de materiais didáticos devem ter no combate ao racismo e 
no favorecimento de uma educação para a igualdade étnico-racial:

[...] torna-se necessário refletir até que ponto as culturas 
oriundas dos grupos subordinados na sociedade, cujas con-
tribuições não são consideradas como tradição e passado sig-
nificativo e, por isso, são invisibilizadas e minimizadas nos 
currículos, poderão vir a ser objeto de investigação e consti-
tuir-se na prática educativa dos professores.

Por outro lado, os sujeitos dessas culturas são representados, 
em grande parte, nos meios de comunicação e materiais peda-
gógicos, sob forma estereotipada e caricatural, despossuídos 
de humanidade e cidadania.

SILVA, Ana Célia. Desconstrução da discriminação no livro didático. 
In: MUNANGA, Kabengele (Org). Superando o racismo na escola. 2. ed. 

Brasília: Ministério da Educação; Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade, 2005. p. 21.

Compartilhando tais preocupações, procuramos abordar essas 
temáticas nos quatros volumes desta coleção. Acreditamos que 
realçamos a importância da articulação entre o ensino de História e 
a questão da alteridade, tomando a pluralidade de nossa formação 
e de nossa sociedade atual. Procuramos enfrentar os estereótipos 
não apenas nos capítulos mais tradicionais, comuns à literatura 
didática, a exemplo do capítulo 11 do volume do 9o ano, sobre a des-
colonização da Ásia e da África, como também na apresentação de 
documentos e abordagens teóricas e temáticas sobre a população 
afro-brasileira, assim como dos povos indígenas do Brasil, buscan-
do não apenas cumprir as determinações das leis no 10.639/03 e 
no 11.645/08, mas também dar visibilidade a práticas culturais 
(em suas permanências e transformações), artefatos da cultura 
material, registros escritos, formas de resistência, entre outros.
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Veja, por exemplo: o capítulo 3 do volume do 6o ano, sobre a his-
tória de alguns dos primeiros povos que ocuparam nosso território; 
os capítulos 4 e 5 do mesmo volume, sobre os primeiros povos e 
civilizações africanos; os capítulos 10 e 11 do 7o ano, sobre alguns 
povos africanos no período medieval e na transição para a Idade 
Moderna e o processo histórico de escravização no contexto da 
colonização. Já no capítulo 15 do 8o ano, exploram-se as ações 
afirmativas que visam minimizar a exclusão social que a escravidão 
e o pós-abolição legaram aos negros e afrodescendentes no Bra-
sil; no capítulo 3 do volume de 9o ano, os textos sobre a Imprensa 
Negra; no capítulo 6, os que se referem à Frente Negra Brasileira; 
no capítulo 9, sobre a valorização da cultura negra; assim como 
outras abordagens ao longo dos Livros do Aluno e as orientações 
específicas no Manual de cada volume.

Outro aspecto valorizado nesta coleção é o papel das mulheres 
na história e as relações de gênero, tendo sido propostos temas 
para a discussão em sala de aula em diversos contextos. Desta-
camos aqui algumas dessas abordagens: o capítulo 8 do 6o ano 
traz um tópico sobre as mulheres de Atenas; e o capítulo 10 traz 
outro tópico com a temática das mulheres em Roma. No 7o ano, no 
capítulo 6, o tópico Vivendo no tempo das mulheres do Antigo Regi-

me aprofunda a abordagem do papel das mulheres nesse período. 
Evidenciamos, ainda, a atuação de algumas personalidades histó-

ricas femininas: Joana d’Arc, na seção Conheça mais do capítulo 1; 
a imperatriz bizantina Teodora, no capítulo 11 do 6o ano; e a rainha 
africana Nzinga Mbandi, no capítulo 10 do 7o ano. 

Do 8o ano, destacamos os tópicos As mulheres na guerra de 

libertação, no capítulo 6, e As Mulheres no período imperial, no ca-
pítulo 13. Por fim, no 9o ano ressaltamos as conquistas e violências 
que ainda perduram em nossa sociedade, a exemplo dos tópicos A 

saia, a bicicleta e a Primeira Guerra: outras mudanças, do capítulo 
1, e a discussão sobre as mulheres durante a redemocratização, 
do capítulo 13, entre outras referências. 

Os direitos dos idosos e os aspectos de suas vivências foram 
apresentados em abordagens específicas em cada um dos ma-
nuais, como propostas para o professor apresentar em sala de aula. 
Outros conteúdos trabalhados ao longo da coleção apresentam 
aspectos relacionados ao idoso, como as discussões presentes 
no tópico Vivendo no tempo dos griôs, que aborda a valorização do 
legado cultural e da transmissão dos saberes pelos membros mais 
velhos de cada comunidade entre os povos africanos, pertencente 
ao capítulo 5 do 6o ano.

Além das seções e dos conteúdos específicos sobre essas te-
máticas, os textos principais de cada capítulo foram elaborados 
com o objetivo de integrar e contextualizar os sujeitos históricos, 
por meio de suas contribuições aos processos sociais.

2 Fundamentos da cole•‹o

Formas contemporâneas de responsabilidade estão ameaçan-

do enfraquecer as fronteiras entre o conhecimento escolar e o 

não escolar, com a alegação de que essas fronteiras inibem um 

currículo mais acessível e economicamente mais relevante. Eu 

me reporto à análise de Basil Bernstein para sugerir que seguir 

esse caminho pode ser negar as condições para a aquisição de 

conhecimento poderoso aos alunos que já são desfavorecidos 

pelas suas circunstâncias sociais. Resolver os problemas dessa 

tensão entre demandas políticas e realidades educativas, eu diria, 

é uma das maiores questões educativas dos nossos tempos.11

Nesse longo processo de embates e transformações em torno 
dos currículos escolares e do ensino de História no Brasil, os livros 
didáticos ganharam em diversidade, incluindo diferentes sujeitos 
históricos e tratando de variadas interpretações do passado. Ao 
mesmo tempo, os profissionais da área viram a consolidação de vá-
rias práticas, como o arranjo cronológico dos conteúdos e a divisão 
da História em períodos – ambos largamente aceitos e utilizados 
no dia a dia da sala de aula –, apesar dos questionamentos a es-
sas práticas, que podem suscitar reflexões críticas interessantes, 
inclusive com os alunos.

Entre os principais objetivos desta obra está o de levar os alunos 
a compreender os variados processos históricos em uma pers-
pectiva abrangente, que trata de aspectos econômicos, políticos, 
sociais e culturais, fazendo-os perceber o encadeamento dos acon-
tecimentos ao longo do tempo.

Nossa coleção optou por desenvolver os conteúdos de forma 

11 YOUNG, Michael. Para que servem as escolas? Educ. Soc., Campinas, v. 28, n. 101, p. 1287-1302, set./dez. 2007. Disponível em: <www.scielo.br/pdf/es/v28n101/a0228101.pdf>. 
Acesso em: 27 ago. 2018.

cronológica, reunindo o estudo da História do Brasil com o da His-
tória Geral. O recorte cronológico, mais do que citação de datas, é 
o caminho escolhido para que os alunos possam ampliar seus co-
nhecimentos sobre noções de tempo como diacronia (anterioridade 
e posterioridade), duração e simultaneidade.

É certo que, como em qualquer interpretação histórica, a cons-
trução dos processos resulta de recortes feitos de determinados 
pontos de vista, valorizando uma ou outra dinâmica social. Em ou-
tras palavras, são estudos e interpretações que carregam marcas 
da subjetividade. Não por acaso, nesta coleção, busca-se deixar 
explícito para os alunos como se constrói o conhecimento histórico, 
incentivando, por exemplo, a comparação de diferentes abordagens 
históricas e mostrando como um mesmo tema possibilita várias 
interpretações.

Quanto à seleção de conteúdos, optamos por um repertório 
cultural e socialmente reconhecido há um bom tempo no âmbito 
escolar.

O historiador Carlos Vesentini cunhou a expressão “genealogia 
da nação”, que desvenda a seleção e o encadeamento de episódios 
considerados emblemáticos e essenciais para explicar a trajetória 
da sociedade brasileira, assim como a construção da nação:

[...] se seu conjunto forma o passado mítico da nação, esses 
temas resistem à crítica e continuam a reproduzir-se. Organi-
zam-se como pequenos “nós”, pontos centrais, em torno dos 
quais todo um conjunto de temas passa a ser referido através 
dessa rede de relações, articulando vários temas de um “nó”, 
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cada um deles torna-se definidor e periodizador. O livro di-
dático não os criou, nem os selecionou, antes os reproduziu.

VESENTINI, C. A. Escola e livro didático de História. In: SILVA, M. 
(Org.). Repensando a História. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1984. p. 76.

Longe de reproduzir uma genealogia da nação, o recorte cronoló-
gico e a seleção de conteúdos se justificam aqui ao considerarmos 
que o Brasil é parte da sociedade ocidental. Nossa longa história 
colonial e de dependência política e/ou econômica em relação a 
Portugal, à Inglaterra e, posteriormente, aos Estados Unidos da 
América explica em parte a preponderância de conteúdos da his-
tória ocidental. No entanto, é importante ressaltar que esta obra 
considera que a história do Brasil não começou com a chegada dos 
europeus a nosso território, tampouco se restringe a uma aborda-
gem etnocêntrica. Há seleção de conteúdos para o conhecimento de 
povos de outros continentes, como capítulos dedicados à história 
anterior à chegada dos europeus na América e na África.

A abordagem da história dos africanos – presente em todos os 
volumes – possibilita ao professor construir alternativas à ideia 
de um passado eurocêntrico, destacando o papel que esses povos 
tiveram principalmente na construção da sociedade brasileira. O 
mesmo ocorre com os temas relacionados às diversas culturas 
indígenas.

O passado, ao ser tratado de forma crítica, possibilita com-
preender não somente a formação cultural dos brasileiros, mas, 
sobretudo, redimensioná-la. Nessa perspectiva, a coleção busca 
criar estratégias para que os alunos desenvolvam uma visão crítica 
desse passado, identificando outras possibilidades. Os textos, as 
imagens e as atividades de cada volume trabalham, por exemplo, 
noções como semelhanças e diferenças, representações, práticas 
culturais, imaginário, memória e cultura material.

Nesta obra, acontecimentos como o Sete de Setembro, o Quin-
ze de Novembro e a Revolução de 1930, entre outros, não são 
abandonados, mas tampouco se constrói uma memória triunfal 
sobre eles. São apresentados como parte de um processo carac-
terizado por conflitos, no qual diversos grupos sociais atuaram 
e vários propósitos sociais estavam em jogo. Ao final, um deles 
prevaleceu, o que definiu determinados rumos para a sociedade 
brasileira. Não interessa a data apresentada isoladamente, mas 
sim o que ela representa, o que reúne em torno de si, confor-
mando e dando significado ao acontecimento histórico e suas 
consequências.

 Compromisso com a educação integradora
Como argumentamos no início deste Manual, o grande desafio e 

o principal papel dos educadores hoje é ensinar conteúdos relevan-
tes em uma era na qual jamais tivemos tanto acesso à informação. 
Ensinar a pensar, tratar as informações, pesquisar e, com base na 
coleta dessas informações, a selecionar, comparar, relacionar e 
produzir conhecimento significativo.

Giroux, referindo-se ao contexto estadunidense, tece dura crí-
tica à dicotomia entre os sujeitos de produção do conhecimento 
e currículos, especialmente a academia, as instituições governa-

12 Transmissão, no sentido utilizado por Young, não significa um processo mecânico de ensino, mas sim que o professor, no território escolar, é o ator por excelência do “conhecimento 
poderoso”, ou seja, o profissional com formação, capacitado para exercer o principal papel da escola, para ensinar os conhecimentos fundamentais acumulados pela humanidade 
que não podem ser aprendidos fora da escola e, em última instância, para garantir os conhecimentos essenciais à formação de todos os alunos, especialmente daqueles que fora 
da escola não têm acesso a capitais culturais. Disponível em: <www.scielo.br/pdf/es/v28n101/a0228101.pdf>. Acesso em: 28 ago. 2018.

mentais e os educadores envolvidos na prática escolar. Ele propõe 
que sejam evitados reducionismos e que sejam estabelecidos o 
diálogo e a troca entre esses diferentes sujeitos e conhecimentos 
produzidos. O desafio estaria em romper algumas dicotomias:

Presos a limites disciplinares tradicionais e reciclando velhas 
ortodoxias, muitos educadores críticos correm o risco de se 
transformar em velhas sombras dançando na parede de uma 
obscura conferência acadêmica, esquecidos de um mundo 
externo repleto de ameaças reais à democracia, à sociedade e 
às escolas. Também tenho testemunhado, entre um enorme 
número de educadores nos Estados Unidos, um crescente anti-  
-intelectualismo, que é levemente codificado em apelos a uma 
prática “real”, à linguagem acessível e a políticas superficiais. 
[...] Em alguns casos, o próprio criticismo educacional tem se 
transformado em uma celebração reducionista da experiência, 
que ressuscita a oposição binária entre teoria e prática, com 
esta última tornando-se uma categoria não problemática para 
invocar a voz da autoridade pedagógica. Neste caso a teoria 
é rejeitada como incidental à reforma educacional, ou, sim-
plesmente, como o discurso de acadêmicos pedantes que têm 
pouco a dizer àqueles que trabalham no campo.

GIROUX, Henry. Cruzando as fronteiras do discurso educacional. Porto 
Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. p. 12.

Gestores, educadores e acadêmicos são produtores de cur-
rículos e de conhecimento. No entanto, nem sempre a prática 
escolar está em sintonia com as propostas curriculares, nem o 
conhecimento acadêmico é ressignificado nas salas de aulas, 
assim como o cotidiano exaustivo dos professores acaba por 
consumir boa parte de seu tempo, dificultando o aprimoramento 
do seu trabalho e ampliando o distanciamento entre esses dife-
rentes sujeitos.

Em seu artigo “Para que servem as escolas?”, Michel Young 
traça a ideia de que a escola, para cumprir efetivamente o seu papel 
de transmissão12 de conhecimentos significativos, precisa assu-
mir o papel de que é território da construção de saberes. Mais que 
isso, precisa ter clareza de quais conhecimentos/conteúdos são 
de fato significativos e não podem ser sonegados à grande massa 
de alunos que adentra seu espaço e nela permanece boa parte de 
sua vida.

De acordo com Young:

O conhecimento poderoso nas sociedades modernas, no 
sentido em que usei o termo, é, cada vez mais, o conhecimento 
especializado. Assim, as escolas acabam precisando de profes-
sores com esse conhecimento especializado. Além disso, se o 
objetivo das escolas é “transmitir conhecimento poderoso”, as 
relações professor-aluno acabam tendo características especí-
ficas em virtude desse objetivo. Por exemplo:

• Serão diferentes das relações entre colegas e, portanto, hie-
rárquicas.

• Diferentemente do que sugerem algumas políticas gover-
namentais recentes, elas não serão baseadas em escolhas do 
aluno, pois, em muitos casos, o mesmo não terá o conheci-
mento prévio necessário para fazer tais escolhas.
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Isso não significa que as escolas não devam levar muito em 
conta o conhecimento que os alunos trazem, ou que a autoridade 
pedagógica não precise ser desafiada. Significa que alguns tipos 
de relação de autoridade são intrínsecos à pedagogia e às escolas.

YOUNG, Michael. Para que servem as escolas? Educ. Soc., Campinas,  
v. 28, n. 101, p. 1287-1302, set./dez. 2007. Disponível em: <www.scielo.br/

pdf/es/v28n101/a0228101.pdf>. Acesso em: 28 ago. 2018.

Em síntese, Young propõe a reflexão de gestores, produtores 

de currículos e, especialmente, educadores, para que aceitem o 

desafio de criar e produzir conhecimento. Os professores são, e 

não devem abrir mão de ser, os protagonistas da transmissão deste 

conhecimento especializado. Young provoca os professores para 

que assumam seu papel de produtor de conhecimento e de for-

mador na sociedade, recuperando seu papel de “autoridade”, no 

sentido utilizado por Hannah Arendt13 ao cobrar do mundo adulto 

a responsabilidade da formação das novas gerações.

Há conceitos, procedimentos, conteúdos específicos de cada 

componente curricular razoavelmente aceitos como conteúdos 

essenciais para serem aprendidos durante a Educação Básica. E 

há desafios a serem enfrentados pelas instituições escolares, pela 

academia e por agentes do Estado, para que a escola seja o lugar 

por excelência de aprendizado desses conhecimentos essenciais 

à formação de todos. Um desses desafios, e talvez dos mais im-

portantes, é a construção de uma prática educacional integradora.

As abordagens interdisciplinares são um caminho para uma 

educação integradora, mas não o único:

O que se pode afirmar no campo conceitual é que a interdis-
ciplinaridade será sempre uma reação alternativa à abordagem 
disciplinar normalizadora (seja no ensino ou na pesquisa) 
dos diversos objetos de estudo. Independente da definição 
que cada autor assuma, a interdisciplinaridade está sempre 
situada no campo onde se pensa a possibilidade de superar a 
fragmentação das ciências e dos conhecimentos produzidos 
por elas e onde simultaneamente se exprime a resistência sobre 
um saber parcelado.

THIESEN, Juares da Silva. A interdisciplinaridade como um movimento 
articulador no processo ensino-aprendizagem. Rev. Bras. Educ.,  

Rio de Janeiro, v. 13, n. 39, set./dez. 2008. Disponível em: <http://www.
scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782008000300010>.  

Acesso em: 16 ago. 2018.

As Diretrizes Curriculares Nacionais coadunam com as questões 

propostas por Young, no que diz respeito aos desafios da escola 

como o espaço de direito e de dever, no qual pode ocorrer essa 

formação integradora e tão necessária para o aprendizado:

Os esforços de integração têm buscado maior conexão com 
os problemas que os alunos e sua comunidade enfrentam, ou 
ainda com as demandas sociais e institucionais mais amplas 
que a escola deve responder. Nesse processo, é preciso que 
os conteúdos curriculares não sejam banalizados. Algumas 
escolas, por vezes, têm caído em extremos: a valorização ape-
nas dos conteúdos escolares de referência disciplinar ou certa 
rejeição a esses conteúdos, sob o pretexto de que é preciso evitar 
o “conteudismo”. A literatura educacional tem mostrado que, 
em nome de um ensino que melhor responda às exigências de 
competitividade das sociedades contemporâneas, é frequente 
que a escola termine alijando os alunos pertencentes às cama-

13 ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 1992.

das populares do contato e do aprendizado de conhecimentos 
essenciais à sua formação, porque desconhece o universo ma-
terial e simbólico das crianças, adolescentes, jovens e adultos 
e não faz a ponte de que necessitam os alunos para dominar 
os conhecimentos veiculados.

Por sua vez, alguns currículos muito centrados nas culturas 
dos alunos, ao proporem às camadas populares uma educação 
escolar calcada sobretudo na espontaneidade e na criatividade, 
terminam por reservar apenas para as elites uma educação que 
trabalha com abstrações e estimula a capacidade de raciocínio 
lógico. Assim sendo, vale repetir que os segmentos populares, 
ao lutarem pelo direito à escola e à educação, aspiram apossar-
-se dos conhecimentos que, transcendendo as suas próprias 
experiências, lhes forneçam instrumentos mais complexos de 
análise da realidade e permitam atingir níveis mais universais de 
explicação dos fenômenos. São esses conhecimentos que os me-
canismos internos de exclusão na escola têm reservado somente 
às minorias, mas que é preciso assegurar a toda a população.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica.  
Diretoria de Currículos e Educação Integral. Diretrizes Curriculares  

Nacionais Gerais da Educação Básica. Brasília, 2013. p. 119.

Nos documentos oficiais, desde os PCN, a proposta de um 

ensino mais integrador que tenha como prática não fragmentar 

o conhecimento, fazendo uso de uma abordagem interdisciplinar 

e transdisciplinar, já estava presente. E, em quase duas décadas, 

tais parâmetros vêm produzindo alguns efeitos tanto nas práticas 

como na produção da literatura didática.

Nos Parâmetros, a interdisciplinaridade é um princípio, dado 

que o conhecimento histórico é parte de um conhecimento inter-

disciplinar. Assim, por meio dele é possível ressignificar diferentes 

conteúdos sob novas perspectivas, conferindo-lhes historicidade: 

O diálogo da História com as demais Ciências Humanas 
tem favorecido, por outro lado, estudos de diferentes proble-
máticas contemporâneas em suas dimensões temporais. Por 
meio de trabalhos interdisciplinares, novos conteúdos podem 
ser considerados em perspectiva histórica, como no caso da 
apropriação, atuação, transformação e representação da na-
tureza pelas culturas, da relação entre trabalho e tecnologia e 
das políticas públicas de saúde com as práticas sociais, além 
da especificidade cultural de povos e das inter relações, diver-
sidade e pluralidade de valores, práticas sociais, memórias e 
histórias de grupos étnicos, de sexo e de idade.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação  
Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais:  

História. Brasília, 1998. p. 33.

Além disso, essa perspectiva integradora foi reafirmada na 

BNCC:

Nesse contexto, a BNCC afirma, de maneira explícita, o seu 
compromisso com a educação integral. Reconhece, assim, que 
a Educação Básica deve visar à formação e ao desenvolvimento 
humano global, o que implica compreender a complexidade 
e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com 
visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual 
(cognitiva) ou a dimensão afetiva. Significa, ainda, assumir 
uma visão plural, singular e integral da criança, do adoles-
cente, do jovem e do adulto – considerando-os como sujeitos 
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de aprendizagem – e promover uma educação voltada ao seu 
acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas 
suas singularidades e diversidades. Além disso, a escola, como 
espaço de aprendizagem e de democracia inclusiva, deve se 
fortalecer nas práticas de não discriminação, não preconceito 
e respeito às diferenças e diversidades.

Independentemente da duração da jornada escolar, o concei-
to de educação integral com o qual a BNCC está comprometida 
se refere à construção intencional de processos educativos que 
promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as 
possibilidades e os interesses dos estudantes e, também, com os 
desafios da sociedade contemporânea. Isso supõe considerar as 
diferentes infâncias e juventudes, as diversas culturas juvenis 
e seu potencial de criar novas formas de existir.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional  
Comum Curricular. Brasília, 2017. p. 14.

Concordamos com essa abordagem e, por isso, na proposta 
pedagógica desta coleção buscamos oferecer caminhos e possibi-
lidades para garantir o direito de todas as crianças e adolescentes 
a aprender de forma integral, garantindo o pleno desenvolvimento 
de suas competências e habilidades. 

Nas diferentes seções em que está organizada a coleção, 
assim como nas propostas de condução das atividades, procu-
ramos sempre contribuir para que seu trabalho possa garantir 
este direito a todos os estudantes. Essa intencionalidade está 
presente quando orientamos o passo a passo necessário para 
executar atividades de produção de relatos, de leitura de dife-
rentes gêneros textuais e de procedimentos importantes para a 
pesquisa. O diálogo interdisciplinar também é favorecido quando 
propomos que determinado conteúdo estudado seja retomado, 
ampliado e aprofundado, especialmente nas sequências didáticas 
propostas na seção Conexão com..., por meio de um rico diálogo 
entre História e outras áreas de conhecimento, como Geografia 
e Música, por exemplo. 

Neste Manual, na parte específica, você encontrará também a 
seção Leitura complementar. Trata-se de excertos de especialistas 
sobre o saber histórico, com uma série de problematizações – que 
vão desde procedimentos importantes para o trabalho com diferen-
tes gêneros textuais na disciplina de História até procedimentos 
para leituras e interpretações de imagens. 

Alinhadas às concepções curriculares que valorizam uma edu-
cação integradora, ao longo deste Manual, na parte específica de 
cada volume, você encontrará ainda diferentes sugestões para o 
desenvolvimento do trabalho interdisciplinar.

 Formação leitora na sala de aula
A descrição que reproduzimos a seguir faz parte das memórias 

do poeta Carlos Drummond de Andrade sobre o momento em que 
o narrador despertou para o poder da escrita. É possível que todos 
nós tenhamos sentido algo parecido quando, em algum momento 
de nossa formação escolar, percebemos que havíamos nos tornado 
capazes de nos comunicar por meio dessa linguagem.

Foi aí que nasci. Nasci na sala do 3o ano, sendo professora  
D. Emerenciana Barbosa, que Deus tenha. Até então, era 
analfabeto e despretensioso. Lembro-me: nesse dia de julho, 
o sol que descia da serra era bravo e parado. A aula era de 
Geografia, e a professora traçava no quadro-negro nomes 

de países distantes. As cidades vinham surgindo na ponte 

dos nomes, e Paris era uma torre ao lado de uma ponte e de 

um rio, a Inglaterra não se enxergava bem no nevoeiro, um 

esquimó, um condor surgiam misteriosamente, trazendo 

países inteiros. Então, nasci. De repente nasci, isto é, senti 

vontade de escrever. Nunca pensara no que podia sair do 

papel e do lápis, a não ser bonecos sem pescoço, com cinco 

riscos representando as mãos. 

Nesse momento, porém, minha mão avançou para a carteira 

à procura de um objeto, achou-o, apertou-o irresistivelmente, 

escreveu alguma coisa parecida com a narração de uma viagem 

de Turmalinas ao Polo Norte.

ANDRADE, Carlos Drummond de. Contos de aprendiz. Rio de Janeiro: 

José Olympio, 1975. p. 153-154.

Mas este não é um processo natural, ele precisa ser ensinado.

Teóricos da alfabetização e do letramento são unânimes na 
defesa de que o trabalho de formação leitora não se restringe à 
área de Língua Portuguesa nem aos anos iniciais do Ensino Funda-
mental. Assim, independentemente da área, é importante investir 
no desenvolvimento das habilidades leitoras dos estudantes, fun-
damentais para o sucesso do aprendizado em qualquer disciplina. 
Trata-se, portanto, de uma questão a ser assumida por todos os 
professores, reconhecendo que cada área do conhecimento tem 
características textuais específicas.

Ler e escrever são atividades que implicam sempre compreen-
der, analisar e interpretar diferentes suportes, sejam textos es-
critos de inúmeros gêneros, sejam as linguagens cartográfica e 
estatística, sejam músicas e filmes. Neste sentido, aprender a ler 
documentos históricos é um procedimento tão básico para a dis-
ciplina quanto o é a construção de seus conceitos estruturantes.

Podemos partir da concepção de que a leitura é um meio de 

aprendizagem de conteúdos históricos e, portanto, aprender a 

ler e a questionar historicamente um texto deve ser encarado 

como objeto de ensino e aprendizagem. A leitura torna-se, 

assim, um conteúdo procedimental, e, com isso, é responsa-

bilidade do professor de História planejar e desenvolver estra-

tégias didáticas voltadas especificamente para formar leitores 

e para permitir que, pela leitura, os estudantes se apropriem 

de informações e aprendam a pensar historicamente.

Dessas premissas, a proposta é incluir, nas aulas de Histó-

ria, estudos de referência que possibilitem ao aluno adquirir 

domínios para ser um leitor ativo e saber formular questões 

que o levem a questionar o contexto do texto como obra e 

seu conteúdo histórico: identificar o autor, inferir, criar hi-

póteses, estabelecer relações com conhecimentos históricos 

e de mundo, discernir o real do ficcional, confrontar textos 

e autores, reconhecer estilos, distinguir marcas textuais, 

perceber e relativizar valores etc. Essa opção metodológica 

sustenta-se no princípio de que a disciplina de História na 

escola é entendida em sua especificidade, com objetivos e 

métodos próprios, que se articulam com outros saberes, mas 

sem perder a autonomia na construção de suas finalidades 

educativas. Uma das principais metas do ensino de História 

é, por exemplo, fazer o estudante pensar historicamente, e, 

desse ponto de vista, os diferentes textos e obras estudados 

deixam de ser apenas ilustrações de épocas ou substitutos do 

real e se transformam, pela mediação do professor, em do-
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cumentos históricos para serem questionados, confrontados, 
comparados e contextualizados.

SECRETARIA Municipal de Educação. Referencial de expectativas para o 
desenvolvimento da competência leitora e escritora no ciclo II: caderno de 

orientação didática de História. São Paulo: SME/DOT, 2006. p. 20-21.

Para o componente curricular de História, ler e escrever com 
propriedade é condição necessária para compreensão e produ-
ção do conhecimento histórico. Os textos teóricos da área apre-
sentam diferentes níveis de abstração que exigem cuidados. Por 
isso, o trabalho com a leitura desta coleção não se faz apenas por 
meio de atividades no Livro do Aluno – que orientam a leitura de 
documentos, concentrando-se em habilidades específicas como 
descrever, comparar, confrontar, analisar, relacionar –, mas conta 
também com orientações de apoio na parte específica do Manual do 
Professor e também em atividades e propostas do Manual Digital.

Além das orientações sobre as atividades ao longo de todos 
os volumes, há nos manuais diferentes estratégias de mediação 
de leitura, como: antecipação do tema; localização de passagens; 
levantamento de hipóteses que mobilizam os conhecimentos pré-
vios; entre outras.

Ao longo dos quatro volumes desta coleção e também nos ma-
nuais, são propostas atividades que favorecem a aprendizagem e 
o desenvolvimento de múltiplas habilidades e competências, em 
especial aquelas indispensáveis para o conhecimento histórico, 
como leitura de textos, imagens e documentos; elaboração de en-
trevistas; coleta e comparação de informações; pesquisas; semi-
nários; produção de sínteses, resumos, fichamentos e resenhas. 
Várias dessas sugestões também podem ser utilizadas no processo 
de avaliação, que destacamos em seguida.

 O processo de avaliação
A avaliação é um dos processos que mais preocupa os educa-

dores. Atualmente, há um intenso debate sobre o assunto, do qual 
resultam algumas certezas. Por exemplo, não há como defender 
sistemas de avaliação que afiram apenas o volume de informação 
memorizada pelos alunos. Mesmo porque, na área de ensino de 
História, a memorização como prática pedagógica exclusiva já se 
encontra superada há algum tempo.

Como estabelece a LDB em seus princípios mais gerais e como 
ressaltam as propostas curriculares expressas nos parâmetros, 
nas orientações e nas diretrizes, a avaliação é parte do processo 
de ensino-aprendizagem e deve ser pensada do início ao final do 
curso, de modo a indicar ao professor a melhor estratégia para 
que o aprendizado realmente se concretize. Assim, além de ser 
quantitativa, a avaliação deve ser qualitativa e contemplar as múl-
tiplas dimensões do saber: os conteúdos factuais, conceituais, 
procedimentais e atitudinais. Trata-se de uma concepção que en-
tende a avaliação como instrumento auxiliar na compreensão de 
múltiplas vivências, cujo objetivo é favorecer o desenvolvimento 
global do educando.

A avaliação do aluno, a ser realizada pelo professor e pela 
escola, é redimensionadora da ação pedagógica e deve as-
sumir um caráter processual, formativo e participativo, ser 
contínua, cumulativa e diagnóstica. A avaliação formativa, 
que ocorre durante todo o processo educacional, busca diag-
nosticar as potencialidades do aluno e detectar problemas de 
aprendizagem e de ensino. A intervenção imediata no senti-

do de sanar dificuldades que alguns estudantes evidenciem 

é uma garantia para o seu progresso nos estudos. Quanto 

mais se atrasa essa intervenção, mais complexo se torna o 

problema de aprendizagem e, consequentemente, mais difícil 

se torna saná-lo.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria 

de Currículos e Educação Integral. Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais da Educação Básica. Brasília, 2013. p. 123.

Na disciplina História não se pode comparar duas sociedades 
ou dois tempos distintos sem que o aluno possua repertório para 
tecer essa comparação. Para aferir as aprendizagens essenciais 
esperadas, segundo as habilidades apontadas pela BNCC, é preciso 
considerar que nenhuma habilidade se desenvolve e se expressa 
desprovida de um conjunto de informações/conceitos. É preciso, 
portanto, utilizar diferentes estratégias para construir tais apren-
dizagens. No entanto, a avaliação não deve ser realizada apenas 
no final do processo para checar se o aluno se apropriou ou não de 
determinado conhecimento. Ela não pode se restringir ao aspecto 
quantitativo. Em outras palavras, além de possibilitar conhecer o 
que os alunos efetivamente aprenderam, boas avaliações permitem 
que os próprios alunos percebam seu aprendizado na disciplina, 
assim como a apropriação de novas competências e habilidades e 
o aprimoramento delas. 

As avaliações devem, sobretudo, ser instrumentos para os pro-
fessores avaliarem sua prática pedagógica e intervirem ao longo de 
todo o processo de ensino-aprendizagem para que todos aprendam. 
Como prática contínua e sistemática, a avaliação deve funcionar 
como investigação, interrogação e identificação dos conhecimen-
tos desenvolvidos, tendo como base não só os conhecimentos 
adquiridos, mas também os prévios, em um processo de construção 
e reconstrução do saber. 

É interessante programar um sistema de avaliação permanente, 
que, vale reforçar, tem inúmeras vantagens, como o fato de tornar 
possível a percepção da apreensão dos conteúdos pelos alunos em 
momentos variados da aula.

O processo de avaliação também deve contar com múltiplos 
instrumentos, como provas, produções textuais, imagéticas e 
audiovisuais, relatórios, exposições orais, expressões corporais, 
práticas coletivas e autoavaliações. Essa multiplicidade permite 
ao professor aferir as competências e habilidades esperadas, bem 
como perceber o domínio por parte dos alunos de diversos conteú-
dos, linguagens e formas de expressão, além de garantir que eles 
encontrem e desenvolvam sua melhor forma de expressão, sem 
menosprezar as demais. Algumas pessoas se expressam melhor 
por meio da linguagem escrita, outras fazendo uso da oralidade, 
algumas por meio de desenhos, outras usando a linguagem corpo-
ral. O importante é elaborar, de acordo com os objetivos propostos, 
o sistema mais adequado de avaliação. Nesse sentido, a coleção 
dispõe, em cada volume, de uma variada gama de seções e ativi-
dades diversificadas que abrem ao professor e ao aluno caminhos 
para conhecer suas dificuldades e suas aptidões.

É importante, igualmente, que esses processos sejam explicita-
dos aos alunos, para que possam ter consciência dos critérios uti-
lizados para sua avaliação. Desse modo, os próprios adolescentes 
vão se apropriando do processo, percebendo o que aprenderam e 
o que devem melhorar.
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Como orientam muitos pesquisadores especialistas em ava-
liação e como expressam as Diretrizes Curriculares Nacionais, o 
educador precisa ter clareza de que qualquer processo avaliativo 
é um julgamento de valor. Por isso, devemos sempre estar atentos 
para que não façamos prejulgamentos, evitando a chamada profe-
cia autorrealizadora14. Quanto mais claros forem os critérios esta-
belecidos, menos injusto e excludente se tornará esse processo:

Considerando que a avaliação implica sempre um julgamen-

to de valor sobre o aproveitamento do aluno, cabe, contudo, 

alertar que ela envolve frequentemente juízos prévios e não 

explicitados pelo professor acerca do que o aluno é capaz de 

aprender. Esses pré-julgamentos, muitas vezes baseados em 

características que não são de ordem cognitiva e sim social, 

conduzem o professor a não estimular devidamente certos 

alunos que, de antemão, ele acredita que não irão correspon-

der às expectativas de aprendizagem. O resultado é que, por 

falta de incentivo e atenção docente, tais alunos terminam por 

confirmar as previsões negativas sobre o seu desempenho. 

Mas a avaliação não é apenas uma forma de julgamento sobre 

o processo de aprendizagem do aluno, pois também sinaliza 

problemas com os métodos, as estratégias e abordagens utiliza-

dos pelo professor. Diante de um grande número de problemas 

na aprendizagem de determinado assunto, o professor deve ser 

levado a pensar que houve falhas no processo de ensino que 

precisam ser reparadas.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação  

Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica.  

Brasília, 2013. p. 124.

Também é importante que as avaliações contemplem questões 
que verifiquem o desenvolvimento das habilidades leitoras dos 
alunos, tanto de pequenos textos como dos próprios enunciados 
das questões. A prática demonstra como é expressivo o número 
de alunos que se equivocam em uma avaliação porque não con-
seguiram compreender enunciados. Neste Manual há sugestões 
de atividades que podem ser realizadas nesse sentido e de mo-
mentos interessantes para desenvolver processos avaliativos de 
modo formativo. Há momentos de avaliação de conhecimentos 
prévios, outros em que a atividade em grupo fortalece um ambiente 
de construção coletiva do conhecimento e momentos de avaliação 
individual. Há, também, ao final de cada unidade, propostas de ava-
liações orientadas muitas vezes para permitir que os estudantes 
sistematizem o que estudaram.

 A aprendizagem

Eleger pressupostos teóricos e metodológicos talvez não seja a 
parte mais árdua da elaboração de uma obra didática para os anos 
finais do Ensino Fundamental. O mais difícil é colocar em prática tais 
pressupostos, trilhar um caminho capaz de atender às aspirações 
do projeto original.

Nesta coleção, o resultado desse esforço pode ser percebido na 
forma de organização do conteúdo, que mescla texto informativo, 
atividades, imagens, mapas, entre outros recursos. Procurou-se 

14 Tal conceito foi cunhado na Psicologia; as primeiras pesquisas surgiram na década de 1950, aprofundadas por Robert Rosenthal no final da década de 1960. No Brasil ganhou 
relevância com as pesquisas de Maria Helena Souza Patto. Para mais informações, consulte: BRITTO, Vera Maria Vedovelo de; LOMONACO, José Fernando Bitencourt. Expectati-
va do professor: implicações psicológicas e sociais. Psicol. Cienc. Prof. [on-line]. Brasília, v. 3, n. 2, p. 59-79, 1983. Disponível em: <www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext& 
pid=S1414-98931983000100005>. Acesso em: 29 ago. 2018.

buscar a maior conexão possível entre as partes, de modo a conferir 
dinâmica ao estudo dos conteúdos propostos. 

Outro foco da coleção é o trabalho com conteúdos conceituais. 
A seção Construindo conceitos é uma ferramenta importante para 
o desenvolvimento de noções centrais ao pensamento histórico. 
Ela explora e discute conceitos importantes para a compreensão 
de diferentes processos históricos.

Dentro da perspectiva de uma aprendizagem significativa, 
muitos educadores já chamaram a atenção para a importância do 
trabalho com conceitos no processo de ensino-aprendizagem. O 
tema merece, assim, atenção especial por parte dos professores. 
Como ressalta a historiadora Maria Auxiliadora Schmidt, 

Na relação ensino-aprendizagem de História é importante 
que esteja presente a construção de um conjunto de ferra-
mentas que possam ajudar os alunos a fazerem uma análise 
mais profunda da realidade social. Estas ferramentas são os 
conceitos históricos. Trata-se de um trabalho importante, pois 
o conceito histórico não se origina diretamente da observação 
e da percepção, “ele não é dado”, mas como o nome indica, é 
“construído” a partir dos dados da experiência individual, do 
conteúdo, da observação e da percepção. [...] Se o trabalho com 
a construção de conceitos históricos deve fazer parte do pro-
cesso ensino-aprendizagem de História, é preciso ter cuidado 
para não transformar este objetivo no uso abusivo de termos 
técnicos ou na imposição de definições abstratas e memori-
zações formais de palavras e do seu significado. Aprender 
conceitos não significa acumular definições ou conhecimentos 
formais, mas construir uma grade que auxilie o aluno na sua 
interpretação e explicação da realidade social.

SCHMIDT, Maria Auxiliadora. Construindo conceitos no ensino de 

História: “a captura lógica” da realidade social. Revista História & Ensino –  

UEL. Londrina, v. 5, p. 149, out. 1999. Disponível em: <www.uel.br/

revistas/uel/index.php/histensino/article/viewFile/12443/10933>.  

Acesso em: 29 ago. 2018.

Conceitos podem ser entendidos como construções lógicas, 
estabelecidas de acordo com um quadro de referências, de modo 
que seu significado possa se alterar conforme um ou outro esque-
ma de pensamento. Assim, por exemplo, o conceito de “relações 
sociais” – central nas Ciências Humanas – terá um sentido quando 
visto dentro dos referenciais marxistas e outro nos estudos feitos 
por teóricos liberais.

Todo conceito é sempre uma abstração e, por isso, generaliza-
ção. Reside exatamente nesse aspecto uma tensão importante 
quando tratamos de conceitos no ensino de História, uma vez que 
é própria da área a busca das singularidades, do reconhecimento 
de particularidades de cada tempo e sociedade. 

É preciso estar sempre atento para o significado que os concei-
tos assumem em cada contexto histórico. Em outras palavras, os 
conceitos são dinâmicos, têm historicidade. Assim, por exemplo, 
escravismo no Mundo Antigo não se confunde com o escravismo 
colonial, do mesmo modo que democracia e república assumiram 
sentidos próprios na Antiguidade e na Idade Contemporânea. Nem por 
isso esses conceitos deixam de ser centrais no ensino da disciplina.
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Buscou-se, ainda, desenvolver uma linguagem capaz de dar 
clareza aos conceitos, às ideias e às interpretações. Para incentivar 
a reflexão, o texto focaliza problemas, apresenta interrogações, 
sugere questões, indica pontos de partida.

Outra característica da obra é a ampla utilização de diferentes 
fontes históricas, sejam elas escritas, iconográficas ou objetos da 
cultura material. Por meio dessas fontes, procurou-se favorecer 
a aprendizagem de procedimentos de pesquisa, a elaboração de 
indagações, análises e interpretações, criando, assim, para o aluno 
uma dinâmica próxima ao trabalho do historiador.

Nas atividades em que se estimula a pesquisa, o referencial 
são conceitos e problemáticas de natureza histórica e temas per-
tencentes ao cotidiano das sociedades atuais. Para essas ativida-
des, sempre que possível, foram elaborados roteiros e questões 
que incentivam a aprendizagem de uma metodologia de estudo e 
procedimentos (seção Como fazer), com levantamento de infor-
mações, estabelecimento de relações e seleção, sistematização e 
apresentação dos resultados de diversas formas (textos, murais, 
fichamentos, linhas do tempo, cartazes, exposições, etc.).

Na coleção, adotou-se também o uso de diferentes gêneros tex-
tuais, como textos literários, artigos de jornais e revistas, relatos, 
depoimentos, letras de música, assim como mapas e reproduções 
de obras de arte. As atividades em que esses documentos apa-
recem solicitam a identificação, a exploração, a comparação e a 
sistematização de informações e a análise do contexto de produção.

Outra preocupação, como já vimos, é estabelecer constante 
relação entre presente e passado. Isso ocorre sempre que possível 
na exposição do conteúdo, nas atividades, nos boxes Conheça mais, 
nos Projetos do semestre, nas seções Conexões e nas imagens e 
perguntas no início de cada unidade e capítulo.

Por meio de conteúdos específicos da disciplina, as atividades 
propostas visam desenvolver diferentes competências e habili-
dades, como ler e interpretar textos, imagens, mapas e gráficos; 
comparar informações; relacionar presente e passado; levantar hi-
póteses. Elas se localizam logo após o texto central e começam com 
a subseção Retome, que convida os alunos a reler o texto-base e a 
sistematizar as informações e os principais conceitos do capítulo. 

É importante ressaltar que em todas as unidades há atividade de 
leitura de imagem, especialmente na seção Lendo imagens. Com isso, 
buscou-se familiarizar os alunos com a linguagem visual, entendida 
não apenas como objeto de fruição artística ou de entretenimento, 
mas também como forma de expressão e fonte de informações. Foto-
grafias, charges, histórias em quadrinhos, obras de arte, iconografias 
diversas, entre outras, são utilizadas com essa finalidade. 

Os documentos históricos, por sua vez, recebem atenção espe-
cial, contando com uma seção específica: Trabalhando com docu-

mentos. Há também uma seção destinada ao trabalho de autoava-
liação dos alunos, bem como uma seção que retoma os principais 
temas trabalhados no capítulo na forma de um esquema intitulado 
Mapeando saberes, que se subdivide em dois tópicos: Atenção a 

estes itens e Por quê?. Tais tópicos estabelecem uma relação im-
portante entre objeto e objetivo de aprendizagem. Servem como 
orientação para professores e alunos, uma vez que evidenciam e 
justificam quais são os eixos centrais dos capítulos.   

15 BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2017. p. 8.

Outra seção importante é Conexões, por aproximar conceitos da 
disciplina História de conceitos de outras disciplinas, criando um 
espaço interdisciplinar de aprendizado, cada vez mais necessário 
para a integração do conhecimento.

 O trabalho com a BNCC

Um aspecto central da coleção é a preocupação de promover 
um diálogo constante com as propostas de desenvolvimento das 
competências e habilidades previstas na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC). Isso está diretamente relacionado com a maneira 
como foram organizados os pressupostos em torno da aprendiza-
gem e da avaliação, já que as propostas formuladas ao longo dos 
volumes desse material visam garantir o desenvolvimento de com-
petências centrais para a vida em sociedade e para o pleno exercício 
da cidadania em nosso mundo. Isso significa que esta coleção parte 
da definição proposta pela BNCC: “competência é definida como 
a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), 
habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e 
valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do 
pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho”15.

Por essa razão, entendemos que é fundamental articular o 
processo de ensino-aprendizagem no interior dos volumes, de 
modo não somente a promover a produção de conceitos especí-
ficos da disciplina História, mas também para criar espaços nos 
quais os alunos possam, de forma autônoma e crítica, desenvolver 
as Competências Gerais propostas na BNCC, já que estas são 
necessárias para o fortalecimento das práticas de cidadania, de 
autoconhecimento e saúde emocional, de diálogo e respeito, da 
curiosidade intelectual e científica e de outros aspectos impor-
tantes da vida em sociedade.

Além disso, a organização do material, visando ao desenvolvi-
mento das competências centrais para a vida em sociedade, implica 
uma concepção dos temas e conteúdos segundo uma lógica que 
permita aos alunos a aquisição de práticas e saberes que se expres-
sem em ações concretas e cotidianas. Pretendemos, com isso, que 
eles sejam capazes de intervir no mundo em que vivem, na buca por 
transformá-lo, garantindo um exercício mais amplo da cidadania.

Tendo esses aspectos em vista, a coleção apresenta propostas 
de atividades variadas que possibilitam aos alunos a exploração 
e a produção de saberes em uma perspectiva histórica, como or-
ganização de seminários, entrevistas e coleta de depoimentos, 
debates e reflexões sobre o presente, análise de textos e imagens, 
pesquisa em torno de problemas contemporâneos, entre outras 
propostas. A seção Projeto do semestre é especialmente importante 
nessa perspectiva de mobilização das competências gerais, já que 
ela envolve diferentes conhecimentos produzidos ao longo do ano 
letivo para a realização de propostas que promovam a cidadania e 
a reflexão sobre a atualidade.

Essa preocupação de aproximação dos conteúdos e temas com 
competências que visam auxiliar na inserção dos alunos no mundo 
que os rodeia e no exercício da cidadania também está relacionada 
com a exploração das competências específicas de Ciências Hu-
manas propostas na BNCC. Isso ocorre em diversos momentos da 
coleção. Há temas e propostas de ensino-aprendizagem organiza-
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dos de modo a promover a análise das relações de temporalidade e 
espaço, levando os alunos a perceber que estas são fundamentais 
para a compreensão da organização das relações sociais, de poder 
e de conhecimento. São trabalhados, também, conceitos centrais, 
como Estado, direitos e deveres em sociedade, justiça e princípios 
éticos, além de análises sobre a maneira como diferentes socieda-
des se organizaram ao longo do tempo e em diferentes espaços.

Com isso, espera-se que esses temas e conteúdos desempe-
nhem um papel importante na formação ética dos alunos e também 
no desenvolvimento de posturas autônomas de reflexão crítica 
sobre o mundo em que vivemos e a maneira como nossa sociedade 
está organizada. É também por meio disso que se torna possível a 
exploração de noções fundamentais de temporalidade e de respeito 
à diversidade social e cultural.

Essas preocupações estão presentes ao longo dos textos dos 
diversos capítulos da coleção, como na análise de diferentes siste-
mas de organização da experiência do tempo no primeiro capítulo 
do volume do 6o ano, nas discussões feitas sobre a origem das 
monarquias centralizadas no primeiro capítulo do volume do 7o ano, 
ou, ainda, na discussão do alargamento dos direitos sociais e de 
cidadania no Brasil ao longo do século XX em diversos capítulos do 
volume do 9o ano. 

Além disso, as propostas de atividades também retomam es-
sas competências e apresentam orientações para que os alunos 
possam explorar diferentes linguagens, promover a construção de 
argumentos e interpretar processos sociais com base nos conheci-
mentos produzidos pelas Ciências Humanas, comparar diferentes 
temporalidades e espaços para identificar rupturas e permanências 
nas relações sociais, de modo a compreender melhor o próprio tem-
po e a si mesmo, entre muitos outros procedimentos centrais para 
a apropriação dos saberes característicos das Ciências Humanas 
pelos alunos e também para sua aplicação à realidade e ao cotidiano 
no qual estão inseridos.

Outro aspecto que merece destaque é a mobilização recorrente 
dos procedimentos centrais para o pensar histórico, tal como pro-
posto nas competências específicas da disciplina História na BNCC. 
Nesse caso, as atividades e propostas da coleção foram concebidas 
visando retomar frequentemente a identificação, a comparação, a 
contextualização, a interpretação e a análise de fontes históricas 
e práticas sociais de diferentes povos e culturas, em espaços e 
temporalidades distintas. 

Ao lado disso, a coleção foi estruturada de modo a garantir o pleno 
desenvolvimento dos três procedimentos centrais para a estrutura-
ção do ensino de História nos anos finais do Fundamental II, a saber:

1. Pela identificação dos eventos considerados importantes na 
história do Ocidente (África, Europa e América, especialmente 
o Brasil), ordenando-os de forma cronológica e localizando-os 
no espaço geográfico.

2. Pelo desenvolvimento das condições necessárias para que 
os alunos selecionem, compreendam e reflitam sobre os sig-
nificados da produção, circulação e utilização de documentos 
materiais ou imateriais), elaborando críticas sobre formas já 
consolidadas de registro e de memória, por meio de uma ou 
várias linguagens.

3. Pelo reconhecimento e pela interpretação de diferentes ver-
sões de um mesmo fenômeno, reconhecendo as hipóteses e 

avaliando os argumentos apresentados com vistas ao desen-
volvimento de habilidades necessárias para a elaboração de 
proposições próprias.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. 
Brasília: MEC, 2017. p. 414.

Por meio disso, é possível promover um movimento constante 
de reflexão sobre rupturas e permanências ao longo da história e 
também estimular os alunos a refletir sobre as relações sociais, 
com base em uma atitude historiadora, além de possibilitar a apro-
priação dos objetos de conhecimento e das habilidades próprias 
desse campo do saber, fundamentais para a formação plena dos 
alunos nessa etapa de escolarização.

Vale destacar que, ao longo dos capítulos e também no Manual 
Digital, há sempre indicações das correspondências dos conteúdos 
e temas trabalhados com os objetos de conhecimento e as habili-
dades propostos pela BNCC, de modo a garantir que a sequência do 
material ofereça aos alunos um panorama significativo da história 
de nossa sociedade e do mundo em que vivemos.

 A importância das competências 

socioemocionais
No mundo em que vivemos, é cada vez mais importante pro-

mover um processo educativo integrado e no qual as vivências 
cotidianas façam parte das atividades de ensino-aprendizagem. 
Nesse sentido, mais do que simplesmente apresentar conteúdos, 
é fundamental que o espaço escolar promova intensamente e de 
forma integrada um trabalho de desenvolvimento das competên-
cias socioemocionais.

É possível agrupar a multiplicidade de experiências socioemo-
cionais em cinco grandes competências (por isso, essas competên-
cias foram chamadas por pesquisadores de Big 5, Cinco grandes, 
em português), as quais possibilitam a estruturação de atividades 
sistemáticas visando à potencialização dessas competências du-
rante as relações de ensino-aprendizagem: 

Os cinco domínios propostos nos Big 5 são:

• Openness (Abertura a experiências) => estar disposto e 
interessado pelas experiências – curiosidade, imaginação, 
criatividade, prazer pelo aprender…

• Conscientiousness (Conscienciosidade) => ser organizado, 
esforçado e responsável pela própria aprendizagem – per-
severança, autonomia, autorregulação, controle da impul-
sividade…

• Extraversion (Extroversão) => orientar os interesses e ener-
gia para o mundo exterior – autoconfiança, sociabilidade, 
entusiasmo…

• Agreeableness (Amabilidade – Cooperatividade) => atuar 
em grupo de forma cooperativa e colaborativa – tolerância, 
simpatia, altruísmo…

• Neuroticism (Estabilidade emocional) => demonstrar pre-
visibilidade e consistência nas reações emocionais – auto-
controle, calma, serenidade…

ABED, Anita Lilian Zuppo. O desenvolvimento das habilidades 
socioemocionais como caminho para a aprendizagem e o sucesso escolar 

de alunos da educação básica. Construção Psicopedagógica, São Paulo,  
v. 24, n. 25, p. 8-27, 2016. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/ 

scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-69542016000100002&lng= 
pt&nrm=iso>. Acesso em: 29 ago. 2018.
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Nesse sentido, é possível explorar as competências socioe-
mocionais por meio da organização das habilidades e dos objetos 
de conhecimento próprios da disciplina História com estratégias 
pontuais e cotidianas, como a promoção de discussões sobre a 
importância de organizar ações coletivas, lidar com os sentimen-
tos de si próprio e dos outros, refletir de forma ponderada para a 
solução de problemas e dificuldades, ressaltar a importância da 
organização e da autonomia, utilizar a criatividade e estimular a 
curiosidade intelectual, entre outros exemplos.

Também é importante traçar paralelos entre temas históricos 
e o presente e promover situações nas quais os alunos possam 
refletir sobre seus sentimentos e sobre problemas sociais impor-
tantes, bem como instigar situações nas quais os alunos possam 
se posicionar e ponderar sobre os melhores caminhos para a ação 
individual e coletiva.

As competências socioemocionais também podem ser mobi-
lizadas de forma intensa pela análise da diversidade cultural das 
práticas sociais humanas ao longo do tempo, já que isso é muito 
importante para estimular a abertura a novas experiências e a ex-
troversão, e também pelo destaque de valores relacionados com 
a amabilidade e a ação cooperativa.

Um aspecto fundamental para o trabalho com as competências 
socioemocionais é a promoção de discussões e atividades que ex-
plorem múltiplas linguagens, não se limitando apenas ao formato 
textual. Isso é essencial para o desenvolvimento mais complexo 
dos alunos e para experiências, ideias e sentimentos que seriam 
explorados de forma mais limitada de uma perspectiva assentada 
apenas em textos. É por essa razão que a coleção trabalha com 
propostas que possibilitam debates, produções criativas e traba-
lhos em equipe, além de sugerir atividades que envolvem múltiplas 
linguagens e experiências de criação.

 História, entre presente e passado
Como já mencionado, uma preocupação constante dessa cole-

ção é traçar relações entre presente e passado, já que o estudo da 
História não pode nunca se limitar a compreender o passado sim-
plesmente pelo passado. O estudo e a reflexão sobre as diferentes 
experiências humanas ao longo do tempo são uma forma privilegiada 
de promover o alargamento de nossa compreensão sobre o tempo 
em que vivemos e a maneira como nossa sociedade foi organizada.

Isso ocorre por duas razões. Em primeiro lugar, pelo fato de 
que, ao estudarmos o passado, é possível compreender o proces-
so de formação de nossa sociedade identificando os legados e 
as tradições que tornaram possível a organização das relações 
sociais, políticas, culturais e econômicas. Em segundo lugar, ao 
estudarmos outras sociedades ao longo do tempo, podemos exercer 
procedimentos importantes de comparação, contextualização e 
identificação de rupturas e permanências nas experiências hu-
manas, além de incentivar o perspectivismo e a valorização das 
diversidades culturais. Assim, ao analisarmos uma sociedade do 
mundo antigo podemos promover um questionamento da maneira 
como naturalizamos nossas categorias sociais e culturais, o que 
ajuda a refletir criticamente sobre nosso mundo e pensar em pos-
sibilidades de mudança e transformação.

É por essa razão que concordamos com a perspectiva presente 
na BNCC que afirma:

Todo conhecimento sobre o passado é também um conhe-

cimento do presente elaborado por distintos sujeitos. O histo-

riador indaga com vistas a identificar, analisar e compreender 

os significados de diferentes objetos, lugares, circunstâncias, 

temporalidades, movimentos de pessoas, coisas e saberes. As 

perguntas e as elaborações de hipóteses variadas fundam não 

apenas os marcos de memória, mas também as diversas formas 

narrativas, ambos expressão do tempo, do caráter social e da 

prática da produção do conhecimento histórico. 

As questões que nos levam a pensar a História como um 

saber necessário para a formação das crianças e jovens na es-

cola são as originárias do tempo presente. O passado que deve 

impulsionar a dinâmica do ensino-aprendizagem no Ensino 

Fundamental é aquele que dialoga com o tempo atual.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. 

Brasília: MEC, 2017. p. 395.

Nesse sentido, há uma preocupação constante em traçar re-
lações entre passado e presente nos diversos conteúdos e temas 
abordados ao longo da coleção, mas também existe um esforço 
direto de análise de temas que podem ser considerados História 
do tempo presente. Isso fica especialmente claro nos capítulos 
finais do volume do 9o ano, mas também está presente ao longo 
dos demais volumes, especialmente na Abertura dos capítulos, nas 
seções Conexões e Atividades e nos Projetos do semestre.

Além disso, há uma preocupação em explorar a questão da his-
tória do tempo presente no Manual Digital, tanto nas sequências 
didáticas quanto nos projetos integradores, e também no Material 
Audiovisual desta coleção. Com isso tudo, esperamos fornecer fer-
ramentas necessárias para um trabalho que sempre evidencie a 
atualidade e a importância de refletir sobre a história humana como 
uma via privilegiada de compreender o mundo em que vivemos e a 
forma como nos organizamos.

 O papel do Manual Digital e  

do Material Audiovisual
Além do Livro do Aluno e do Manual do Professor, esta coleção 

é composta de materiais complementares: o Manual Digital do Pro-
fessor e o Material Audiovisual. Esses materiais foram pensados 
como recursos adicionais que podem assessorar o trabalho em 
sala de aula. Por isso, apresentaremos brevemente a organização 
desses materiais, de modo a auxiliar no planejamento de ativida-
des em sala de aula.

O Manual Digital do Professor foi organizado em bimestres e 
existe um volume para cada ano letivo. A ideia desse material é for-
necer propostas de sequências didáticas, instrumentos de avalia-
ção, orientações para a organização dos objetos de conhecimento 
e habilidades e propostas de projeto que desenvolvam trabalhos 
interdisciplinares ao longo do bimestre. Para isso, cada bimestre 
foi dividido em quatro partes. 

A primeira, intitulada Plano de desenvolvimento bimestral, 
apresenta sugestões gerais para a distribuição dos conteúdos 
ao longo do bimestre, indicando os objetos de conhecimento 
e as habilidades que podem ser explorados ao longo desses 
meses, além de indicar relações entre as propostas sugeridas 
naquele bimestre e os conteúdos dos diversos capítulos do Livro 
do Aluno.
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Essa primeira parte apresenta ainda sugestões de atividades 
em sala de aula que podem auxiliar no aprofundamento dos temas 
e conteúdos propostos no bimestre. Essas orientações gerais 
foram pensadas na forma de dicas alinhadas com as orientações 
e propostas pedagógicas da coleção e podem funcionar como 
um importante instrumento para a organização de atividades 
em sala de aula.

A segunda parte do material apresenta uma proposta de Pro-

jeto integrador, que combina diferentes disciplinas em torno de 
um problema delimitado com o objetivo de estimular a autonomia 
dos alunos por meio da preparação de um conteúdo determinado. 
Assim, é possível retomar objetos de conhecimento e habilidades 
desenvolvidos ao longo do bimestre e dialogar com aquilo que está 
sendo realizado em outras disciplinas.

A terceira parte do material apresenta três sugestões de Se-

quências didáticas que podem ser desenvolvidas ao longo do bimes-
tre. Elas estão estruturadas de modo a fornecer orientações para a 
divisão das aulas e a organização da dinâmica desses encontros, 
além de oferecer sugestões de atividades, textos complementares, 
sites e um roteiro para avaliar o trabalho e o desenvolvimento dos 
alunos durante a execução da sequência. Assim, é um excelente 
material para aprofundar os temas propostos na coleção impressa 
e criar situações nas quais os alunos possam explorar as diversas 
competências necessárias para o pleno desenvolvimento do pro-
cesso escolar.

É importante ter claro que as Sequências didáticas não foram 
pensadas como fórmulas a serem aplicadas, mas como sugestões e 
orientações de percursos que podem ser seguidas em sala de aula. 
Por isso, é possível adaptá-las, modificá-las ou mesmo criar novas 
propostas com base nas sugestões fornecidas. Assim, esse mate-
rial fornece um conjunto de ferramentas que podem ser utilizadas 
de acordo com as necessidades do grupo e que visam potencializar 
as relações de ensino-aprendizagem em sala de aula.

Outro ponto importante é que tanto as Sequências didáticas 
quanto os Projetos integradores foram pensados para estimular a 
autonomia, o pensamento criativo, o diálogo, o trabalho em equipe 
e as competências socioemocionais dos alunos. Além disso, visam 

oferecer oportunidades de exercitar o pensar histórico por meio 
da análise de fontes documentais diversas e de atividades que 
estabeleçam relações entre o passado e o presente e reflitam 
as condições de cidadania e de transformação do mundo em que 
vivemos.

Por último, a parte final do material, intitulada Ficha de acompa-

nhamento das aprendizagens, apresenta uma ficha com sugestões 
para avaliar o desenvolvimento dos alunos ao longo do bimestre. 
Essa ficha é acompanhada por uma proposta de avaliação com dez 
atividades dissertativas e de múltipla escolha que pode ser utiliza-
da como instrumento de avaliação das atividades desenvolvidas 
ao longo do bimestre.

Assim como as sugestões de sequências didáticas, a ficha e 
a avaliação são inteiramente opcionais e foram pensadas como 
instrumento auxiliar e flexível para organizar as atividades do bi-
mestre, indicando meios de avaliar o desenvolvimento das diversas 
habilidades propostas e trazendo ideias que podem ser aplicadas na 
programação de atividades de recuperação e retomada dos pontos 
nos quais os alunos apresentaram maiores dificuldades.

O Material Audiovisual foi pensado como forma de complementar 
as discussões em sala de aula, por meio de videoaulas. Para isso, 
cada ano letivo conta com quatro vídeos que abordam alguns dos 
principais temas trabalhados naquele ano, explorando os objetos 
de conhecimento e as habilidades previstos na BNCC. No 6o ano, 
por exemplo, existe um vídeo que apresenta a organização das 
civilizações do Mundo Antigo e outro que aborda as principais ca-
racterísticas dos mundos grego e romano. No 8o ano, há um vídeo 
sobre a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa 
e outro sobre a independência das colônias ibéricas na América, 
entre outros temas.

Esse material foi pensado para ser trabalhado diretamente 
com os alunos, fornecendo a oportunidade de organização de es-
tratégias de aula invertida ou outras propostas pedagógicas que 
visem diversificar o trabalho em classe, além de reforçar temas e 
conteúdos trabalhados ao longo do bimestre. Assim como o Manual 
Digital, esse material é inteiramente opcional e foi planejado como 
uma ferramenta para auxiliar o professor em sala de aula.

3 Estrutura da cole•‹o

Esta obra é composta de quatro volumes destinados aos anos 
finais do Ensino Fundamental (6o, 7o, 8o e 9o anos), acompanhados 
de quatro Manuais do Professor.

Cada livro está organizado em quatro unidades, que correspon-
dem a uma unidade temática e pedagógica. Sugere-se que cada 
unidade seja desenvolvida ao longo de um bimestre. No entan-
to, a organização da obra permite que sejam possíveis diferentes 
planejamentos (mensal ou trimestral), de acordo com o projeto 
pedagógico da escola e o andamento de cada sala, respeitando a 
autonomia do professor e as características de cada turma.

Cada livro-texto está organizado conforme exposto a seguir.

 � Por dentro da obra

São duas páginas iniciais para explicar de forma esquemática a 
estrutura do volume, indicando suas principais seções. Com legen-
das curtas e a reprodução de páginas do livro, é um bom começo 

para os leitores se familiarizarem com a obra. Estimule os alunos a 
explorar essas duas páginas, bem como o Sumário, para entender 
a organização do livro.

 � Unidades e capítulos

As quatro unidades de cada volume são compostas de capítulos, 
variando de três a cinco. Cores e tipologia vibrantes marcam uni-
dades e capítulos, colaborando para a organização visual do livro.

Na página dupla de abertura de cada uma das unidades, os alu-
nos são convidados a observar, refletir e discutir sobre uma imagem 
(em geral, de temática contemporânea) relacionada com o tema 
central a ser trabalhado ao longo dos capítulos.

Os capítulos também têm uma abertura que apresenta o tema 
a ser estudado por meio de uma ou duas imagens, acompanha-
das de perguntas. Esses recursos servem para trabalhar com os 
conhecimentos prévios dos alunos e com a leitura de imagens.  
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A sugestão é que essa atividade seja conduzida oralmente, em 
forma de bate-papo informal com os alunos.

Outra característica da abertura de capítulo é a presença de 
uma linha do tempo e de um globo ou planisfério. O objetivo é lo-
calizar o tema no tempo (quando) e no espaço (onde). A linha do 
tempo não esgota todos os fatos analisados no capítulo, pois ela 
funciona como primeira localização temporal. Esses dois elemen-
tos, presentes em todos os capítulos (com exceção do capítulo 1 
do volume 6 e do capítulo 14 do volume 9), ajudam o aluno a criar 
esse hábito ao estudar História.

Os capítulos possuem uma estrutura fixa, com diversas seções 
e boxes, cada um concebido com um propósito pedagógico, como 
veremos a seguir.

 � Introdução

Todo volume inicia-se com um texto que visa retomar o conteúdo 
estudado no volume anterior (no caso do 6o ano está destinado a 
relembrar os estudos do final do ciclo anterior) e preparar o estu-
dante para os novos temas.

 � Texto central

Escrito em uma linguagem clara e acessível, é complementado 
por imagens (fotografias, reproduções de obras de arte, histórias 
em quadrinho, charges, documentos, etc.), mapas e gráficos. 
Em cada capítulo, o assunto está dividido em dois ou mais te-
mas cujos títulos aparecem, em geral, no começo da página. O 
desenvolvimento de cada tema foi pensado para uma aula, mas 
pode e deve ser adequado pelo professor conforme a dinâmica e 
a programação da classe.

Ao lado do texto central, das seções ou dos boxes, há comentá-
rios que procuram facilitar o uso da coleção pelo professor. O mesmo 
acontece com as atividades, que são acompanhadas de sugestões 
de resposta. Esses textos estão impressos em magenta e só podem 
ser visualizados no exemplar do professor.

 � Infográfico

Vários capítulos utilizam infográficos para tratar de aspectos 
mais complexos dos temas abordados, com base em representa-
ções visuais didáticas e esquemáticas. A proposta é fornecer infor-
mações complementares que possam ajudar os alunos a estudar 
e a aprofundar os temas trabalhados nos capítulos. É um material 
que possibilita discussões em sala de aula e que pode ajudar a 
criar uma visão mais detalhada e aprofundada de diversos temas 
estudados ao longo dos volumes.

 � Boxes

Diferentes tipos de boxe acompanham o texto central do  
capítulo:

 – Conheça mais: reúne informações complementares ao as-
sunto que está sendo apresentado.

 – Minha biblioteca, De olho na tela, Mundo virtual e Minha 

playlist: apresentam indicações de livros, filmes, sites e 
músicas que podem ajudar a complementar os assuntos 
estudados no capítulo. No caso dos sites, é importante veri-
ficar a acessibilidade com antecedência, pois as mudanças 
são frequentes. Em relação a leituras, músicas e filmes, cabe 
também avaliar os mais adequados para indicar aos alunos.

 – Vocabulário: quando necessário, alguns termos são explica-
dos na mesma página em que aparecem.

 – Você sabia?: apresenta comentários sobre polêmicas ou dú-
vidas comuns envolvendo interpretações ou concepções 
históricas.

 � Seções

 – Vivendo no tempo

Seção que apresenta aspectos da vida cotidiana em diferen-
tes períodos históricos e fornece informações para que os alunos 
possam compreender melhor como a vida dos indivíduos estava 
organizada em sociedades e épocas distintas. Assim, é uma seção 
que possibilita o aprofundamento de discussões feitas em sala de 
aula e instiga a curiosidade e o interesse dos alunos no estudo dos 
temas propostos em diferentes capítulos.

 – Construindo conceitos

Seção que aprofunda conceitos importantes para a compreen-
são dos períodos históricos estudados, fornecendo informações 
sobre os significados e usos de diversos conceitos importantes 
para a reflexão histórica.

 – Trabalhando com documentos

Presente em todos os capítulos, a seção apresenta uma diversi-
dade de documentos como fonte histórica, ultrapassando o conjun-
to de documentos oficiais ou ligados às autoridades institucionais 
comumente utilizados. Procura oferecer aos alunos situações de 
contato e reflexão sobre os mais variados documentos textuais e 
imagéticos. A seção promove o entendimento do que é um docu-
mento histórico, com exercícios de observação, reconhecimento e 
identificação de características, e aprofunda o trabalho analítico, 
para que o aluno desenvolva a capacidade de extrair informações 
do documento e, ao mesmo tempo, avaliá-las, relacioná-las e com-
pará-las com outros dados.

 – Atividades

Esta seção está no final de cada capítulo, dividida em subseções. 
A primeira delas – Retome – é fixa e traz questões que favorecem 
a síntese dos principais assuntos tratados até aquele momento, 
ajudando o aluno a sistematizar o estudo. Além de questões objeti-
vas, propõe a elaboração de linhas do tempo, esquemas, sínteses, 
quadros comparativos, relação entre conceitos, etc. As subseções 
seguintes procuram trabalhar com imagens e textos variados, esti-
mulando habilidades como pesquisar, comparar, redigir, criar, relacio-
nar, argumentar, fazer exposição oral, levantar hipóteses, trabalhar 
em grupo e analisar textos, mapas e outras fontes de informações. 
A habilidade que está sendo trabalhada vem destacada no título da 
subseção. Esta seção é finalizada com uma proposta de Autoavalia-

ção, com o objetivo de promover uma reflexão autônoma dos alunos 
sobre os resultados alcançados ao longo do trabalho com o capítulo.

 – Mapeando saberes

Seção que finaliza todos os capítulos, apresentando uma sín-
tese dos principais temas trabalhados. Mais do que um simples 
resumo do capítulo, ela é organizada em dois blocos (Atenção a 

estes itens e Por quê?), que explicitam não só o que aluno precisa 
saber, mas por quê. Ajuda a lidar com perguntas comuns feitas pelos 
alunos: Por que tenho de estudar esse assunto? Qual é a relação 
disso com a minha vida?

 – Lendo imagem

Seção presente em todas as unidades. O objetivo é promover 
a leitura de imagens variadas, incluindo reprodução de pinturas e 
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objetos, como cerâmicas, esculturas, etc. É também um trabalho 
com documento, mas especificamente voltado para o imagético, 
propondo a identificação, a análise e a criação de hipóteses e/ou 
a contextualização dos vestígios do passado, reproduzidos em 
imagens que privilegiam a riqueza dos detalhes. A primeira parte 
da seção é uma demonstração desses três passos (identificar, ana-
lisar e criar hipóteses e/ou contextualizar); em seguida, propõe-se 
que o aluno realize uma operação similar com outra imagem. É uma 
forma de estimular a competência analítica de imagens e mesmo 
familiarizar o aluno com as rotinas do ofício historiográfico, mais 
especificamente no que diz respeito ao primeiro contato do pes-
quisador com as fontes imagéticas.

 – Conexões

Seção destinada a promover a abordagem interdisciplinar 
entre a História e outras áreas do conhecimento, como Geo-
grafia, Matemática, Música, Arte. Na interdisciplinaridade com 
Geografia há um rico trabalho com mapas, gráficos e textos nos 
quais as questões históricas são retomadas e ampliadas, espe-
cialmente da óptica da Geografia Física, da Geografia Humana e 
da Geopolítica, com abordagens socioculturais ou econômicas 
da atualidade.

 – Autoavaliação

Seção especial voltada à autoanálise do aprendizado do capítu-
lo. São questões cognitivas e atitudinais. Propõe a reflexão sobre 
em que o aluno teve facilidade e dificuldade.

 – Projeto do semestre

Os objetivos desta seção são contextualizar historicamente 
alguns problemas existentes na atualidade, estabelecer a relação 
entre os conteúdos estudados e as práticas cotidianas e envolver a 
comunidade local em atividades conjuntas e solidárias que possam 
contribuir para o seu desenvolvimento.

Para cada volume desta coleção, propusemos dois projetos. Os 
temas escolhidos se relacionam com os conteúdos trabalhados 
no volume. A proposta é que sejam desenvolvidos um em cada 
semestre, como um pequeno projeto, que pode envolver outras 
disciplinas. Sugerimos que se promova a interação do tema com a 
vida do aluno – seu meio, sua comunidade.

 – Como fazer

Esta seção tem o objetivo de apresentar ao aluno alguns pro-
cedimentos úteis para seus estudos, como leitura de mapas his-
tóricos, leitura de gráficos, realização de pesquisas, fichamentos, 
entre outros.

4 Distribuição das competências e habilidades na coleção

Competências Gerais da Educação Básica  (CG)

Sigla adotada Descrição da competência Volume Capítulos

CG1

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.

6o ano 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

7o ano 1; 2; 3. 5; 6; 8; 11; 12; 13; 14

8o ano 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15

9o ano 1; 2; 5; 7; 8; 9; 12; 13; 14

CG2

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das 
ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação 
e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, 
formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com 
base nos conhecimentos das diferentes áreas.

6o ano 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 

7o ano 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13

8o ano 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15

9o ano 2; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 13; 14

CG3
Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais 
às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção 
artístico-cultural.

6o ano 1; 2; 3; 4; 5; 7; 9; 11; 12; 13; 14

7o ano 3; 4; 5; 6; 8; 10; 11; 13

8o ano 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 15

9o ano 1; 2; 4; 5; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14

CG4

Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, 
e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das 
linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar 
informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 
produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

6o ano 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

7o ano 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 11; 13

8o ano 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 15

9o ano 1; 2; 3; 4; 5; 7; 9; 11; 12; 13; 14

CG5

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 
práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

6o ano 2; 3; 7; 8; 12; 13

7o ano 1; 4; 6; 7; 8; 10; 11; 13

8o ano 2; 5; 7; 8; 9; 14

9o ano 1; 2; 6; 8; 11; 12; 13; 14

CG6

Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações 
próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da 
cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência 
crítica e responsabilidade.

6o ano 4; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

7o ano 3; 4; 5; 6; 8; 10; 11; 12; 13

8o ano 1; 5; 9; 13; 15

9o ano 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14
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Competências Específicas de Ciências Humanas para o Ensino Fundamental (CCH)

Sigla adotada Descrição da competência Volume Capítulos

CCH1

Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a 

exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os 

direitos humanos.

6o ano 1; 5; 8; 11; 12; 13; 14

7o ano 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

8o ano 1; 2; 3; 6; 9; 10; 12; 13; 15

9o ano 1; 2; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14

CCH2

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 posicionar diante de problemas do 

mundo contemporâneo.

6o ano 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14

7o ano 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13

8o ano 1; 2; 3; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15

9o ano 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 13; 14

CCH3

Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza 

e na sociedade, exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que 

contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de modo a 

participar efetivamente das dinâmicas da vida social.

6o ano 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14

7o ano 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

8o ano 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 15

9o ano 2; 3; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

CCH4

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.

6o ano 1; 2; 3; 5; 7; 8; 11; 12; 13; 14

7o ano 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

8o ano 1; 2; 3; 6; 10; 12; 13; 15

9o ano 2; 3; 4; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14

CCH5

Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em 

espaços variados, e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo 

espaço e em espaços variados.

6o ano 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

7o ano 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

8o ano 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15

9o ano 2; 3; 4; 5; 8; 10; 13; 14

CCH6

Construir argumentos, com base nos conhecimentos das Ciências 

Humanas, para negociar e defender ideias e opiniões que respeitem e 

promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental, exercitando 

a responsabilidade e o protagonismo voltados para o bem comum e a 

construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

6o ano 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14

7o ano 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

8o ano 1; 2; 3; 5; 6; 8; 10; 12; 13; 14; 15

9o ano 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14

CCH7

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.

6o ano 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

7o ano 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

8o ano 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15

9o ano 1; 6; 7; 8; 11; 12; 13; 14

CG7

Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para 

formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que 

respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental 

e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posiciona-

mento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

6o ano 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14

7o ano 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13

8o ano 1; 2; 3; 5; 6; 8; 10; 12; 13; 14; 15

9o ano 1; 2; 4; 6; 7; 8; 10; 12; 13; 14

CG8

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.

6o ano 1; 2; 3; 7; 8; 13

7o ano 1; 3; 5; 6; 8; 10; 11

8o ano 1; 2; 5; 7; 8; 9; 14; 15

9o ano 1; 2; 4; 7; 8; 11; 12; 13; 14

CG9

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 

fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos 

humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de 

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

preconceitos de qualquer natureza.

6o ano 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 11; 12; 13; 14

7o ano 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

8o ano 1; 2; 3; 6; 10; 12; 14; 15

9o ano 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14

CG10

Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em 

princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

6o ano 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14

7o ano 1; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

8o ano 1; 2; 3; 5; 6; 7; 10; 12; 15

9o ano 2; 4; 6; 8; 12; 13; 14
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Competências Específicas de História para o Ensino Fundamental (CEH)

Sigla adotada Descrição da competência Volume Capítulos

CEH1

Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos 
e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, 
políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços 
para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo.

6o ano 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

7o ano 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

8o ano 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15

9o ano 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

CEH2

Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando 
acontecimentos e processos de transformação e manutenção das 
estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como 
problematizar os significados das lógicas de organização cronológica.

6o ano 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

7o ano 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

8o ano 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15

9o ano 2; 3; 4; 6; 8; 10; 11; 12; 13; 14

CEH3

Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em 
relação a documentos, interpretações e contextos históricos específicos, 
recorrendo a diferentes linguagens e mídias, exercitando a empatia, o 
diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito.

6o ano 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

7o ano 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

8o ano 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 12; 13; 14; 15

9o ano 1; 2; 4; 6; 7; 8; 9; 11; 13; 14

CEH4

Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, 
culturas e povos com relação a um mesmo contexto histórico, e  
posicionar-se criticamente com base em princípios éticos, democráticos, 
inclusivos, sustentáveis e solidários.

6o ano 1; 2; 3; 5; 6; 7; 11; 12; 13; 14

7o ano 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

8o ano 1; 2; 4; 5; 6; 10; 11; 14; 15

9o ano 2; 3; 4; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

CEH5
Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo 
e no espaço e seus significados históricos, levando em conta o respeito e a 
solidariedade com as diferentes populações.

6o ano 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14

7o ano 1; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

8o ano 1; 5; 6; 10; 13

9o ano 1; 3; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14

CEH6
Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da 
produção historiográfica.

6o ano 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14

7o ano 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12

8o ano 1; 2; 3; 5; 9; 10

9o ano 2; 4; 5; 6; 8; 9; 12; 13; 14

CEH7
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.

6o ano 2; 3; 7; 8; 12; 13

7o ano 1; 3; 4; 6; 7; 8; 10; 11; 12

8o ano 2; 5; 7; 8; 9; 14

9o ano 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14

Habilidades na coleção de História – 6O ano

Capítulo Objeto de conhecimento Habilidades

1. O que é História?

A questão do tempo, sincronias e diacronias: refle-
xões sobre o sentido das cronologias

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

Formas de registro da história e da produção do 
conhecimento histórico

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

2.  A História antes da 
escrita

As origens da humanidade, seus deslocamentos 
e os processos de sedentarização

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

(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.

3.  O povoamento da 
América: povos e 
sociedades

As origens da humanidade, seus deslocamentos 
e os processos de sedentarização

(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. 

(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. 
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Habilidades na coleção de História – 6O ano

Capítulo Objeto de conhecimento Habilidades

4.  A antiga civilização 
egípcia

As origens da humanidade, seus deslocamentos 
e os processos de sedentarização

(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.

Povos da Antiguidade na África (egípcios), no 
Oriente Médio (mesopotâmicos) e nas Américas 
(pré-colombianos)

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

5.  África: diversidade 
de povos e reinos

As origens da humanidade, seus deslocamentos 
e os processos de sedentarização

(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.

Povos da Antiguidade na África (egípcios), no 
Oriente Médio (mesopotâmicos) e nas Américas 
(pré-colombianos)

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

6.  As civilizações da 
Mesopotâmia

Povos da Antiguidade na África (egípcios), no 
Oriente Médio (mesopotâmicos) e nas Américas 
(pré-colombianos)

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

7.  Hebreus, fenícios e 
persas

Povos da Antiguidade na África (egípcios), no 
Oriente Médio (mesopotâmicos) e nas Américas 
(pré-colombianos)

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

8.  O mundo grego 
antigo

O Ocidente clássico: aspectos da cultura na Grécia 
e em Roma

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

As noções de cidadania e política na Grécia e em 
Roma

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

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

O papel da mulher na Grécia e em Roma, e no pe-
ríodo medieval 

(EF06HI19) Descrever e analisar os diferentes papéis sociais das mulheres no 
mundo antigo e nas sociedades medievais.

9.  A Grécia clássica e 
helenística

As noções de cidadania e política na Grécia e em 
Roma

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

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

10. Roma antiga
As noções de cidadania e política na Grécia e em 
Roma

(EF06HI11) Caracterizar o processo de formação da Roma Antiga e suas configu-
rações 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.

11. O Império Romano

As noções de cidadania e política na Grécia e em 
Roma

• Domínio e expansão das culturas grega e romana

• Significados do conceito de “império” e as lógi-
cas de conquista, conflito e negociação dessa 
forma de organização política

As diferentes formas de organização política na 
África: reinos, impérios, cidades-Estados e socie-
dades linhageiras ou aldeias

(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 dife-
rentes formas de equilíbrio e desequilíbrio entre as partes envolvidas.

Senhores e servos no mundo antigo e no medieval

Escravidão e trabalho livre em diferentes tempora-
lidades e espaços (Roma Antiga, Europa medieval 
e África)

Lógicas comerciais na Antiguidade romana e no 
mundo medieval

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

O papel da mulher na Grécia e em Roma, e no pe-
ríodo medieval

(EF06HI19) Descrever e analisar os diferentes papéis sociais das mulheres no 
mundo antigo e nas sociedades medievais.

12.  A Europa e a 
formação do 
feudalismo

A passagem do mundo antigo para o mundo medieval

A fragmentação do poder político na Idade Média
(EF06HI14) Identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou 
exclusão entre populações em diferentes tempos e espaços.

O Mediterrâneo como espaço de interação entre as 
sociedades da Europa, da África e do Oriente Médio

(EF06HI15) Descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, produtos e culturas 
no Mediterrâneo e seu significado.
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Habilidades na coleção de História – 6O ano

Capítulo Objeto de conhecimento Habilidades

12.  A Europa e a 
formação do 
feudalismo

Senhores e servos no mundo antigo e no medieval

Escravidão e trabalho livre em diferentes tempora-
lidades e espaços (Roma antiga, Europa medieval 
e África)

Lógicas comerciais na Antiguidade romana e no 
mundo medieval

(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.

13.  Igreja e cultura na 
Idade Média

O papel da religião cristã, dos mosteiros e da cul-
tura na Idade Média

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

14.  Transformações 
da Europa 
medieval

O Mediterrâneo como espaço de interação entre as 
sociedades da Europa, da África e do Oriente Médio

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

O papel da religião cristã, dos mosteiros e da cul-
tura na Idade Média

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

O papel da mulher na Grécia e em Roma, e no pe-
ríodo medieval

(EF06HI19) Descrever e analisar os diferentes papéis sociais das mulheres no 
mundo antigo e nas sociedades medievais.

Habilidades na coleção de História – 7O ano

Capítulo Objeto de conhecimento Habilidades

1.  A formação das 
monarquias 
centralizadas 
europeias

A formação e o funcionamento das monarquias 
europeias: a lógica da centralização política e os 
conflitos na Europa

(EF07HI07) Descrever os processos de formação e consolidação das monarquias 
e suas principais características com vistas à compreensão das razões da cen-
tralização política.

2.  A Expansão 
Marítima europeia

A construção da ideia de modernidade e seus im-
pactos na concepção de História

A ideia de “Novo Mundo” ante o Mundo Antigo: per-
manências e rupturas de saberes e práticas na 
emergência do mundo moderno

(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.

As descobertas científicas e a expansão marítima
(EF07HI06) Comparar as navegações no Atlântico e no Pacífico entre os séculos 
XIV e XVI.

A formação e o funcionamento das monarquias 
europeias: a lógica da centralização política e os 
conflitos na Europa

(EF07HI07) Descrever os processos de formação e consolidação das monarquias 
e suas principais características com vistas à compreensão das razões da cen-
tralização política.

3.  América: povos, 
reinos e impérios 
antigos

A construção da ideia de modernidade e seus im-
pactos na concepção de História

A ideia de “Novo Mundo” ante o Mundo Antigo: per-
manências e rupturas de saberes e práticas na 
emergência do mundo moderno

(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.

Saberes dos povos africanos e pré-colombianos 
expressos na cultura material e imaterial

(EF07HI03) Identificar aspectos e processos específicos das sociedades africa-
nas e americanas antes da chegada dos europeus, com destaque para as formas 
de organização social e o desenvolvimento de saberes e técnicas. 

4.  O Renascimento 
cultural

Humanismos: uma nova visão de ser humano e 
de mundo 

Renascimentos artísticos e culturais

(EF07HI04) Identificar as principais características dos Humanismos e dos Re-
nascimentos e analisar seus significados.

5. A Reforma religiosa Reformas religiosas: a cristandade fragmentada
(EF07HI05) Identificar e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas 
e os processos culturais e sociais do período moderno na Europa e na América.

6.  O Estado 
absolutista 
europeu

A formação e o funcionamento das monarquias 
europeias: a lógica da centralização política e os 
conflitos na Europa

(EF07HI07) Descrever os processos de formação e consolidação das monarquias 
e suas principais características com vistas à compreensão das razões da cen-
tralização política.

7.  O mercantilismo e 
a colonização da 
América

A ideia de “Novo Mundo” ante o Mundo Antigo: per-
manências e rupturas de saberes e práticas na 
emergência do mundo moderno

(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.

A conquista da América e as formas de organiza-
ção política dos indígenas e europeus: conflitos, 
dominação e conciliação

(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.
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Habilidades na coleção de História – 7O ano

Capítulo Objeto de conhecimento Habilidades

7.  O mercantilismo e 
a colonização da 
América

A estruturação dos vice-reinos nas Américas 

Resistências indígenas, invasões e expansão na 
América portuguesa

(EF07HI10) Analisar, com base em documentos históricos, diferentes interpreta-
ções sobre as dinâmicas das sociedades americanas no período colonial.

As lógicas mercantis e o domínio europeu sobre 
os mares e o contraponto Oriental

(EF07HI13) Caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis visando 
ao domínio no mundo atlântico.

8.  A administração 
na América 
portuguesa

A conquista da América e as formas de organiza-
ção política dos indígenas e europeus: conflitos, 
dominação e conciliação

(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.

Resistências indígenas, invasões e expansão na 
América portuguesa

(EF07HI10) Analisar, com base em documentos históricos, diferentes interpreta-
ções 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.

9.  As fronteiras 
na América 
portuguesa

A conquista da América e as formas de organiza-
ção política dos indígenas e europeus: conflitos, 
dominação e conciliação

(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.

A estruturação dos vice-reinos nas Américas 
Resistências indígenas, invasões e expansão na 
América portuguesa

(EF07HI11) Analisar a formação histórico-geográfica do território da América 
portuguesa por meio de mapas históricos.

10.  Povos africanos 
e a conquista dos 
portugueses

A construção da ideia de modernidade e seus im-
pactos na concepção de História
A ideia de “Novo Mundo” ante o Mundo Antigo: per-
manências e rupturas de saberes e práticas na 
emergência do mundo moderno

(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.

Saberes dos povos africanos e pré-colombianos 
expressos na cultura material e imaterial

(EF07HI03) Identificar aspectos e processos específicos das sociedades africa-
nas e americanas antes da chegada dos europeus, com destaque para as formas 
de organização social e o desenvolvimento de saberes e técnicas.

As lógicas mercantis e o domínio europeu sobre 
os mares e o contraponto Oriental

(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 afri-
canas e analisar suas interações com outras sociedades do Ocidente e do Oriente.

11.  Escravidão, 
tráfico e práticas 
de resistência

A estruturação dos vice-reinos nas Américas 
Resistências indígenas, invasões e expansão na 
América portuguesa

(EF07HI12) Identificar a distribuição territorial da população brasileira em diferen-
tes épocas, considerando a diversidade étnico-racial e étnico-cultural (indígena, 
africana, europeia e asiática).

As lógicas mercantis e o domínio europeu sobre 
os mares e o contraponto Oriental

(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 afri-
canas e analisar suas interações com outras sociedades do Ocidente e do Oriente.

As lógicas internas das sociedades africanas 

As formas de organização das sociedades ame-
ríndias

A escravidão moderna e o tráfico de escravizados

(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.

12.  A produção 
açucareira 
na América 
portuguesa e 
outras atividades

A conquista da América e as formas de organiza-
ção política dos indígenas e europeus: conflitos, 
dominação e conciliação

(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.

A estruturação dos vice-reinos nas Américas

Resistências indígenas, invasões e expansão na 
América portuguesa

(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 diferen-
tes épocas, considerando a diversidade étnico-racial e étnico-cultural (indígena, 
africana, europeia e asiática).
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Habilidades na coleção de História – 7O ano

Capítulo Objeto de conhecimento Habilidades

12.  A produção 
açucareira 
na América 
portuguesa e 
outras atividades

As lógicas mercantis e o domínio europeu sobre 
os mares  e o contraponto Oriental

(EF07HI14) Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades americanas e afri-
canas e analisar suas interações com outras sociedades do Ocidente e do Oriente.

13.  A atividade 
mineradora e 
o dinamismo 
econômico e 
cultural

A estruturação dos vice-reinos nas Américas

Resistências indígenas, invasões e expansão na 
América portuguesa

(EF07HI10) Analisar, com base em documentos históricos, diferentes interpreta-
ções 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 diferen-
tes épocas, considerando a diversidade étnico-racial e étnico-cultural (indígena, 
africana, europeia e asiática).

As lógicas mercantis e o domínio europeu sobre 
os mares e o contraponto Oriental

(EF07HI13) Caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis visando 
ao domínio no mundo atlântico.

A emergência do capitalismo (EF07HI17) Discutir as razões da passagem do mercantilismo para o capitalismo.

Habilidades na coleção de História – 8O ano

Capítulo Objeto de conhecimento Habilidades

1.  O Iluminismo e a 
independência 
das 13 colônias da 
América do Norte

A questão do iluminismo e da ilustração
(EF08HI01) Identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do libe-
ralismo e discutir a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo.

Independência dos Estados Unidos da América
(EF08HI07) Identificar e contextualizar as especificidades dos diversos processos 
de independência nas Américas, seus aspectos populacionais e suas conforma-
ções territoriais.

2.  A Revolução 
Francesa

Revolução Francesa e seus desdobramentos
(EF08HI04) Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus 
desdobramentos na Europa e no mundo.

Independências na América espanhola

• A revolução dos escravizados em São Domingo 
e seus múltiplos significados e desdobramen-
tos: o caso do Haiti

(EF08HI10) Identificar a Revolução de São Domingo como evento singular e des-
dobramento 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 espa-
nhola e no Haiti.

3.  As rebeliões na 
América ibérica

A questão do iluminismo e da ilustração
(EF08HI01) Identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do libe-
ralismo e discutir a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo.

Rebeliões na América portuguesa: as conjurações 
mineira e baiana

(EF08HI05) Explicar os movimentos e as rebeliões da América portuguesa, arti-
culando as temáticas locais e suas interfaces com processos ocorridos na Europa 
e nas Américas.

O discurso civilizatório nas Américas, o silencia-
mento dos saberes indígenas e as formas de in-
tegração e destruição de comunidades e povos 
indígenas

A resistência dos povos e comunidades indígenas 
diante da ofensiva civilizatória

(EF08HI27) Identificar as tensões e os significados dos discursos civilizatórios, 
avaliando seus impactos negativos para os povos indígenas originários e as po-
pulações negras nas Américas.

4.  Napoleão e o 
Congresso de Viena

Revolução Francesa e seus desdobramentos
(EF08HI04) Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus 
desdobramentos na Europa e no mundo.

5.  A Revolução 
Industrial

As revoluções inglesas e o princípio do liberalismo 
(EF08HI02) Identificar as particularidades político-sociais da Inglaterra do século 
XVII e analisar os desdobramentos posteriores à Revolução Gloriosa.

Revolução Industrial e seus impactos na produção 
e circulação de povos, produtos e culturas

(EF08HI03) Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação 
de povos, produtos e culturas.

6.  As independências 
na América 
espanhola

Independências na América espanhola

(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 conforma-
ções territoriais.
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Habilidades na coleção de História – 8O ano

Capítulo Objeto de conhecimento Habilidades

6.  As independências 
na América 
espanhola

Independências na América espanhola

(EF08HI08) Conhecer o ideário dos líderes dos movimentos independentistas 
e seu papel nas revoluções que levaram à independência das colônias hispa-
no-americanas.

(EF08HI09) Conhecer as características e os principais pensadores do Pan- 
-americanismo.

(EF08HI11) Identificar e explicar os protagonismos e a atuação de diferentes 
grupos sociais e étnicos nas lutas de independência no Brasil, na América espa-
nhola e no Haiti.

(EF08HI13) Analisar o processo de independência em diferentes países latino-
-americanos e comparar as formas de governo neles adotadas.

7.  A independência 
da América 
portuguesa

Os caminhos até a independência do Brasil

(EF08HI07) Identificar e contextualizar as especificidades dos diversos processos 
de independência nas Américas, seus aspectos populacionais e suas conforma-
ções territoriais.

(EF08HI11) Identificar e explicar os protagonismos e a atuação de diferentes 
grupos sociais e étnicos nas lutas de independência no Brasil, na América espa-
nhola 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-a-
mericanos e comparar as formas de governo neles adotadas.

A produção do imaginário nacional brasileiro: cul-
tura popular, representações visuais, letras e o 
Romantismo no Brasil

(EF08HI22) Discutir o papel das culturas letradas, não letradas e das artes na 
produção das identidades no Brasil do século XIX.

8.  Os Estados Unidos 
no século XIX

Independência dos Estados Unidos da América 

(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 conforma-
ções territoriais. 

Os Estados Unidos da América e a América Latina 
no século XIX

(EF08HI25) Caracterizar e contextualizar aspectos das relações entre os Estados 
Unidos da América e a América Latina no século XIX.

Pensamento e cultura no século XIX: darwinismo 
e racismo

(EF08HI27) Identificar as tensões e os significados dos discursos civilizatórios, 
avaliando seus impactos negativos para os povos indígenas originários e as po-
pulações negras nas Américas.

9.  A Europa no século 
XIX

Nacionalismo, revoluções e as novas nações eu-
ropeias

(EF08HI23) Estabelecer relações causais entre as ideologias raciais e o determi-
nismo no contexto do imperialismo europeu e seus impactos na África e na Ásia.

10.  O imperialismo na 
África e na Ásia

Nacionalismo, revoluções e as novas nações eu-
ropeias

(EF08HI23) Estabelecer relações causais entre as ideologias raciais e o determi-
nismo no contexto do imperialismo europeu e seus impactos na África e na Ásia.

Uma nova ordem econômica: as demandas do 
capitalismo industrial e o lugar das economias 
africanas e asiáticas nas dinâmicas globais

(EF08HI24) Reconhecer os principais produtos, utilizados pelos europeus, pro-
cedentes do continente africano durante o imperialismo e analisar os impactos 
sobre as comunidades locais na forma de organização e exploração econômica.

O imperialismo europeu e a partilha da África e da 
Ásia

(EF08HI26) Identificar e contextualizar o protagonismo das populações locais na 
resistência ao imperialismo na África e Ásia.

11.  O Primeiro 
Reinado

Brasil: Primeiro Reinado

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

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

12.  O período 
regencial

A tutela da população indígena, a escravidão dos 
negros e a tutela dos egressos da escravidão

(EF08HI14) Discutir a noção da tutela dos grupos indígenas e a participação dos 
negros na sociedade brasileira do final do período colonial, identificando perma-
nências na forma de preconceitos, estereótipos e violências sobre as populações 
indígenas e negras no Brasil e nas Américas.

O Período Regencial e as contestações ao poder 
central

(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.

Políticas de extermínio do indígena durante o 
Império

(EF08HI21) Identificar as políticas oficiais com relação ao indígena durante o 
Império.
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Habilidades na coleção de História – 8O ano

Capítulo Objeto de conhecimento Habilidades

13.  Segundo Reinado: 
economia e 
sociedade

O Brasil do Segundo Reinado: política e economia
• A Lei de Terras e seus desdobramentos na polí-

tica do Segundo Reinado

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

A produção do imaginário nacional brasileiro: cul-
tura popular, representações visuais, letras e o 
Romantismo no Brasil.

(EF08HI22) Discutir o papel das culturas letradas, não letradas e das artes na 
produção das identidades no Brasil do século XIX.

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

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

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

14.  A política no 
Segundo Reinado

O Brasil do Segundo Reinado: política e economia

• Territórios e fronteiras: a Guerra do Paraguai

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

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

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

15.  O fim da 
monarquia no 
Brasil

A tutela da população indígena, a escravidão dos 
negros e a tutela dos egressos da escravidão

(EF08HI14) Discutir a noção da tutela dos grupos indígenas e a participação dos 
negros na sociedade brasileira do final do período colonial, identificando perma-
nências na forma de preconceitos, estereótipos e violências sobre as populações 
indígenas e negras no Brasil e nas Américas.

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

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

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

Habilidades na coleção de História – 9O ano

Capítulo Objeto de conhecimento Habilidades

1.  A Primeira Guerra 
Mundial

O mundo em conflito: a Primeira Guerra Mundial 
(EF09HI10) Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os 
grandes conflitos mundiais e os conflitos vivenciados na Europa.

2.  A Revolução Russa 
e a URSS

O mundo em conflito: a Primeira Guerra Mundial 
(EF09HI10) Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os 
grandes conflitos mundiais e os conflitos vivenciados na Europa.

A Revolução Russa
(EF09HI11) Identificar as especificidades e os desdobramentos mundiais da 
Revolução Russa e seu significado histórico.

3.  Brasil: a construção 
da República

A proclamação da República e seus primeiros des-
dobramentos

(EF09HI01) Descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, 
econômicos e políticos da emergência da República no Brasil.

(EF09HI02) Caracterizar e compreender os ciclos da história republicana, identi-
ficando particularidades da história local e regional até 1954.

A questão da inserção dos negros no período re-
publicano do pós-abolição
Os movimentos sociais e a imprensa negra; a cul-
tura afro-brasileira como elemento de resistência 
e superação das discriminações

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

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

Primeira República e suas características

Contestações e dinâmicas da vida cultural no Bra-
sil entre 1900 e 1930

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

A questão indígena durante a República (até 1964)
(EF09HI07) 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.

Anarquismo e protagonismo feminino

(EF09HI08) 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.

(EF09HI09) Relacionar as conquistas de direitos políticos, sociais e civis à atuação 
de movimentos sociais.
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Habilidades na coleção de História – 9O ano

Capítulo Objeto de conhecimento Habilidades

4.  Crises e 
totalitarismo

A crise capitalista de 1929

(EF09HI10) Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os 
grandes conflitos mundiais e os conflitos vivenciados na Europa.

(EF09HI12) Analisar a crise capitalista de 1929 e seus desdobramentos em re-
lação à economia global.

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

5.  O Brasil nos  
anos 1920

A proclamação da República e seus primeiros des-
dobramentos

(EF09HI02) Caracterizar e compreender os ciclos da história republicana, identi-
ficando particularidades da história local e regional até 1954.

A questão da inserção dos negros no período re-
publicano do pós-abolição
Os movimentos sociais e a imprensa negra; a cul-
tura afro-brasileira como elemento de resistência 
e superação das discriminações

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

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

Primeira República e suas características
Contestações e dinâmicas da vida cultural no Bra-
sil entre 1900 e 1930

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

6. A Era Vargas

A proclamação da República e seus primeiros des-
dobramentos

(EF09HI02) Caracterizar e compreender os ciclos da história republicana, identi-
ficando particularidades da história local e regional até 1954.

A questão da inserção dos negros no período re-
publicano do pós-abolição
Os movimentos sociais e a imprensa negra; a cul-
tura afro-brasileira como elemento de resistência 
e superação das discriminações

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

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

O período varguista e suas contradições
A emergência da vida urbana e a segregação espacial
O trabalhismo e seu protagonismo político

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

7.  A Segunda Guerra 
Mundial e a queda 
de Vargas

A proclamação da República e seus primeiros des-
dobramentos

(EF09HI02) Caracterizar e compreender os ciclos da história republicana, identi-
ficando particularidades da história local e regional até 1954.

A emergência do fascismo e do nazismo 
A Segunda Guerra Mundial
Judeus e outras vítimas do holocausto

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

A Organização das Nações Unidas (ONU) e a ques-
tão dos Direitos Humanos

(EF09HI15) Discutir as motivações que levaram à criação da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) no contexto do pós-guerra e os propósitos dessa organização.

(EF09HI16) Relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo de afirmação 
dos direitos fundamentais e de defesa da dignidade humana, valorizando as insti-
tuições voltadas para a defesa desses direitos e para a identificação dos agentes 
responsáveis por sua violação.

8.  Guerra Fria: o 
mundo dividido

A Guerra Fria: confrontos de dois modelos políticos
A Revolução Chinesa e as tensões entre China e 
Rússia
A Revolução Cubana e as tensões entre Estados 
Unidos da América e Cuba

(EF09HI28) Identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, seus principais con-
flitos e as tensões geopolíticas no interior dos blocos liderados por soviéticos e 
estadunidenses.

9.  Brasil: da 
democracia à 
ditadura

A proclamação da República e seus primeiros des-
dobramentos

(EF09HI02) Caracterizar e compreender os ciclos da história republicana, identi-
ficando particularidades da história local e regional até 1954.

O Brasil da era JK e o ideal de uma nação moderna: 
a urbanização e seus desdobramentos em um país 
em transformação

(EF09HI17) Identificar e analisar processos sociais, econômicos, culturais e po-
líticos do Brasil a partir de 1946.

(EF09HI18) Descrever e analisar as relações entre as transformações urbanas e 
seus impactos na cultura brasileira entre 1946 e 1964 e na produção das desi-
gualdades regionais e sociais.

Os anos 1960: revolução cultural?
A ditadura civil-militar e os processos de resistência
As questões indígena e negra e a ditadura

(EF09HI19) 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.

(EF09HI20) Discutir os processos de resistência e as propostas de reorganização 
da sociedade brasileira durante a ditadura civil-militar.

(EF09HI21) Identificar e relacionar as demandas indígenas e quilombolas como 
forma de contestação ao modelo desenvolvimentista da ditadura.

10.  América Latina: 
em busca de 
soberania

A Guerra Fria: confrontos de dois modelos políticos
A Revolução Cubana e as tensões entre Estados 
Unidos da América e Cuba

(EF09HI28) Identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, seus principais con-
flitos e as tensões geopolíticas no interior dos blocos liderados por soviéticos e 
estadunidenses.
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Habilidades na coleção de História – 9O ano

Capítulo Objeto de conhecimento Habilidades

10.  América Latina: 
em busca de 
soberania

As experiências ditatoriais na América Latina

(EF09HI29) 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.

(EF09HI30) Comparar as características dos regimes ditatoriais latino-america-
nos, 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.

11.  A descolonização 
da Ásia e da África

A questão da Palestina 
(EF09HI09) Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os 
grandes conflitos mundiais e os conflitos vivenciados na Europa.

O colonialismo na África
As guerras mundiais, a crise do colonialismo e o 
advento dos nacionalismos africanos e asiáticos

(EF09HI14) Caracterizar e discutir as dinâmicas do colonialismo no continente 
africano e asiático e as lógicas de resistência das populações locais diante das 
questões internacionais.

Os processos de descolonização na África e na Ásia (EF09HI31) Descrever e avaliar os processos de descolonização na África e na Ásia.

12.  O fim da 
Guerra Fria e a 
globalização

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

(EF09HI32) Analisar mudanças e permanências associadas ao processo de globa-
lização, considerando os argumentos dos movimentos críticos às políticas globais.

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

(EF09HI34) Discutir as motivações da adoção de diferentes políticas econômicas 
na América Latina, assim como seus impactos sociais nos países da região.

Os conflitos do século XXI e a questão do terro-
rismo

(EF09HI35) Analisar os aspectos relacionados ao fenômeno do terrorismo na 
contemporaneidade, incluindo os movimentos migratórios e os choques entre 
diferentes grupos e culturas.

13.  Brasil: 
redemocratização 
e globalização

O processo de redemocratização
A Constituição de 1988 e a emancipação das ci-
dadanias (analfabetos, indígenas, negros, jovens 
etc.)
A história recente do Brasil: transformações po-
líticas, econômicas, sociais e culturais de 1989 
aos dias atuais
Os protagonismos da sociedade civil e as altera-
ções da sociedade brasileira
A questão da violência contra populações mar-
ginalizadas
O Brasil e suas relações internacionais na era da 
globalização

(EF09HI22) Discutir o papel da mobilização da sociedade brasileira do final do 
período ditatorial até a Constituição de 1988.

(EF09HI23) Identificar direitos civis, políticos e sociais expressos na Constituição 
de 1988 e relacioná-los à noção de cidadania e ao pacto da sociedade brasileira 
de combate a diversas formas de preconceito, como o racismo.

(EF09HI24) Analisar as transformações políticas, econômicas, sociais e culturais 
de 1989 aos dias atuais, identificando questões prioritárias para a promoção da 
cidadania e dos valores democráticos.

(EF09HI25) Relacionar as transformações da sociedade brasileira aos protago-
nismos da sociedade civil após 1989.

(EF09HI26) Discutir e analisar as causas da violência contra populações mar-
ginalizadas (negros, indígenas, mulheres, homossexuais, camponeses, pobres 
etc.) com vistas à tomada de consciência e à construção de uma cultura de paz, 
empatia e respeito às pessoas.

(EF09HI27) Relacionar aspectos das mudanças econômicas, culturais e sociais 
ocorridas no Brasil a partir da década de 1990 ao papel do País no cenário inter-
nacional na era da globalização.

14. Nosso tempo

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

(EF09HI35) Analisar os aspectos relacionados ao fenômeno do terrorismo na 
contemporaneidade, incluindo os movimentos migratórios e os choques entre 
diferentes grupos e culturas.

(EF09HI36) Identificar e discutir as diversidades identitárias e seus significados 
históricos no início do século XXI, combatendo qualquer forma de preconceito e 
violência.

Telaris_Hist_PNLD2020_MP_PG_02_32.indd   31 11/4/18   6:23 PM



XXXII MANUAL DO PROFESSOR - PARTE GERAL

 (Org.). O saber histórico na sala de aula. São Paulo: Contexto, 1997.
BLOCH, M. Introdução à História. Lisboa: Europa-América, 1976.
BORGES, V. P. O que é História. São Paulo: Brasiliense, 1980.
BOVO, Marcos C. Interdisciplinaridade e transversalidade como dimen-
sões da ação pedagógica. Revista Urutágua – Revista Acadêmica Multidis-
ciplinar. Maringá, Universidade Estadual de Maringá, n. 7, ago./nov. 2005.
BURKE, P. (Org.). A escrita da História: suas novas perspectivas. São 
Paulo: Ed. da Unesp, 1992.
CABRINI, C. et al. O ensino de História: revisão urgente. São Paulo: Bra-
siliense, 1986.
CARDOSO, C. F.; VAINFAS, R. (Org.). Domínios da História: ensaios de 
metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
CARR, E. H. O que é História. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.
CERRI, Luis Fernando. Ensino de história e nação na propaganda do 
“Milagre econômico” (Brasil, 1969-1973). Tese de Doutoramento na 
Faculdade de Educação da Unicamp, Campinas. 2000.

. Ensino de História: fronteiras interdisciplinares, avanços e 
problemas. Cadernos de História, Uberlândia, v. 1, n. 12/13, p. 7-22, 
2004/2005. Disponível em: <www.seer.ufu.br/index.php/cadernos 
historia/article/download/52/34>. Acesso em: 29 ago. 2018.
CHERVEL, André. História das disciplinas escolares: reflexões so-
bre um campo de pesquisa. Teoria & Educação, Porto Alegre, v. 2,  
p. 177-229, 1990.
CHUEIRI, Mary Stela Ferreira. Concepções sobre a avaliação escolar. 
Estudos em Avaliação Educacional, v. 19, n. 39, p. 49-64, jan./abr. 2008.
COSTA, Candida S. Currículo, relações étnico-raciais e fundamentos 
teóricos da educação escolar. In: OLIVEIRA, I. (Org.). Relações raciais 
no contexto social, na educação e na saúde. Brasil, Colômbia e África 
do Sul. Rio de Janeiro: Quartet, 2012. p. 267-306.
D’ALESSIO, M. M. Reflexões sobre o saber histórico. São Paulo: Ed. da 
Unesp, 1998.
FARIA, A. L. G. de. Ideologia do livro didático. São Paulo: Cortez, 1989.
FERRO, M. A História vigiada. São Paulo: Martins Fontes, 1989.
FONSECA, S. G. Caminhos da História ensinada. Campinas: Papirus, 1993.
FONTANA, J. História: análise do passado e projeto social. Bauru: Edusc, 
1998.

. Introducción al estudio de la Historia. Barcelona: Crítica, 1999.
FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. 3. ed. São Paulo: Loyola, 1996.
FREITAS, Enio Tadeu de. História e cinema: encontro de conhecimento 
em sala de aula. Dissertação (Mestrado em Artes) – Universidade 
Estadual Paulista, Instituto de Artes, São Paulo. 2011. Disponível em: 
<base.repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/86913/frei 
tas_et_me_ia.pdf?sequence=1>. Acesso em: 29 ago. 2018.
FURET, F. A oficina de História. Lisboa: Gradia, [s.d.].
GATTI, Bernardete A. O professor e a avaliação em sala de aula. Estudos 
em Avaliação Educacional, n. 27, p. 97-113, jan./jun. 2003.
GIROUX, Henry. Cruzando as fronteiras do discurso educacional. Porto 
Alegre: Artes Médicas Sul, 1999.
GONÇALVES, Jussemar Weiss. O campo da História na escola pública. 
Cadernos de Educação, Pelotas, v. 10, p. 57-67, jan./jun. 1998.
GONÇALVES, Angela V. Alfabetização: o olhar das crianças sobre o 
aprendizado da língua escrita. Cad. Cedes, Campinas, v. 33, n. 89, 
p. 125-140, jan./abr. 2013. Disponível em: <www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0101-32622013000100008&lng=en
&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 29 ago. 2018.
GOODSON, I. A história social das disciplinas escolares. In: .  
A construção social do currículo. Lisboa: Educa, 1997. p. 17-26.
GOULART, Cecília M. A. Letramento e polifonia: um estudo de aspectos 
discursivos do processo de alfabetização. Revista Brasileira de Edu-
cação, n. 18, p. 5-21, set./out./nov./dez. 2001.
HADJI, Charles. A avaliação desmitificada. Porto Alegre: Artmed, 2001.

HOBSBAWM, E. J. Sobre a História. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

. Tempos interessantes. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

HOFFMANN, J.; ESTEBAN, M. T. (Org.). Práticas avaliativas e aprendi-
zagens significativas: em diferentes áreas do currículo. 3. ed. Porto 
Alegre: Mediação, 2004.

JENKINS, K. A História repensada. São Paulo: Contexto, 2001.

KARNAL, Leandro (Org.). História na sala de aula: conceitos, práticas 
e propostas. 6. ed. São Paulo: Contexto, 2010.

LIMA, Aline Cristina da Silva; AZEVEDO, Crislane Barbosa de. A interdisci-
plinaridade no Brasil e o ensino de História: um diálogo possível. Revista 
Educação e Linguagens, Campo Mourão, v. 2, n. 3, jul./dez. 2013. Dispo-
nível em: <www.fecilcam.br/revista/index.php/educacaoelinguagens/
article/viewFile/644/380>. Acesso em: 29 ago. 2018.

LIMA, Lana Lage da Gama. Fronteiras da História. In: NODARI, E.; PEDRO, 
J.; IOKOI, M. (Org.). História: Fronteiras. XX Simpósio Nacional da ANPUH. 
São Paulo: ANPUH; Humanitas/FFLCH/USP, 1999. p. 17-40.

LOBATO, Anderson Cezar. Contextualização e transversalidade: concei-
tos em debate. Monografia (especialização em educação), Universi-
dade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 2005.

MOLINA, Ana Heloísa. A formação de professores de História. In: PORTO 
JÚNIOR, Gilson (Org.). História do tempo presente. Bauru: Edusc, 2007. 
p. 117-138.

NADAI, Elza. O ensino de História no Brasil: trajetória e perspectiva. 
Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 13, n. 25/26, p. 143-162, 
set.92/ago. 93.

NEVES, M. A. M. Ensinando e aprendendo História. São Paulo: EPU, 1985.

ORTIZ, Renato. Um outro território. Ensaios sobre a mundialização.  
2. ed. São Paulo: Olho d’Água, 2000.

PALLARES-BURKE, M. L. G. As muitas faces da História. São Paulo: Ed. 
da Unesp, 2000.

PÁTARO, Ricardo F.; BOVO, Marcos C. A interdisciplinaridade como possi-
bilidade de diálogo e trabalho coletivo no campo da pesquisa e da edu-
cação. Revista NUPEM, Campo Mourão, v. 4, n. 6, p. 45-63, jan./jul. 2012.

PEREIRA, Amilcar Araujo; MONTEIRO, Ana Maria (Org.). Ensino de história 
e culturas afro-brasileiras e indígenas. Rio de Janeiro: Pallas, 2013.

PINSKY, J. et al. O ensino da História e a criação do fato. São Paulo: 
Contexto, 1990.

QUEIROZ, T. A. P. A História do historiador. São Paulo: Humanitas/
FFLCH-USP, 1999.

SAMPAIO, Maria das M. F. Propostas curriculares e o processo de ensi-
no-aprendizagem. In: SECRETARIA Municipal de Educação. Diretoria de 
Orientação Técnica. Referencial de expectativas para o desenvolvimen-
to da competência leitora e escritora no ciclo II: caderno de orientação 
didática de História. São Paulo: SME/DOT, 2006.

SILVA, F. C. T.; PEREIRA, M. V. M. (Org.). Observatório de cultura escolar: 
estudos e pesquisas sobre escola, currículo e cultura escolar. Campo 
Grande: UFMS, 2013.

SEMINÁRIO Perspectivas do Ensino de História (Anais). São Paulo: 
Faculdade de Educação da USP, 1988.

SILVA, M. Repensando a História. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1984.

SILVA, Tomaz Tadeu da. Os novos mapas culturais e o lugar do currículo 
numa paisagem pós-moderna. In: SILVA, Tomaz Tadeu da; MOREIRA, 
Antonio Flavio B. (Org.). Territórios contestados: o currículo e os novos 
mapas políticos e culturais. Petrópolis: Vozes, 1995.

THIESEN, Juares da S. A interdisciplinaridade como um movimento 
articulador no processo ensino-aprendizagem. Revista Brasileira de 
Educação, v. 13, n. 39, p. 545-598, set./dez. 2008.

THOMPSON, E. P. A miséria da teoria. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.

YOUNG , Michael. Para que servem as escolas? Educ. Soc., Campinas, 
v. 28, n. 101, p. 1287-1302, set./dez. 2007. Disponível em: <www.
scielo.br/pdf/es/v28n101/a0228101.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2018.

Telaris_Hist_PNLD2020_MP_PG_02_32.indd   32 11/4/18   6:23 PM



8
Ensino Fundamental - Anos Finais

COMPONENTE CURRICULAR: HISTîRIA

HISTORIA

1a EDIÇÃO
SÃO PAULO, 2018

Cláudio Vicentino

Bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (USP) 

Professor de História do Ensino Médio e de cursos pré-vestibulares 

Autor de obras didáticas e paradidáticas para Ensino Fundamental e Médio

José Bruno Vicentino

Bacharel e licenciado em História pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP)

Professor de História do Ensino Fundamental, Médio e de cursos pré-vestibulares

Autor de obras didáticas para Ensino Fundamental e Médio

MANUAL DO PROFESSOR 1

Telaris_Hist8_PNLD2020_MP_PE_001_010_Iniciais.indd   1 11/4/18   6:22 PM



2 MANUAL DO PROFESSOR

2

Direção geral: Guilherme Luz

Direção editorial: Luiz Tonolli e Renata Mascarenhas

Gestão de projeto editorial: Mirian Senra

Gestão de área: Wagner Nicaretta

Coordenação: Eduardo Guimarães

Edição: Solange Mingorance, Flávia Merighi Valenciano 
e Carolina Ocampos Alves

Gerência de produção editorial: Ricardo de Gan Braga

Planejamento e controle de produção: Paula Godo,  
Roseli Said e Márcia Pessoa

Revisão: Hélia de Jesus Gonsaga (ger.), Kátia Scaff Marques (coord.), 
Rosângela Muricy (coord.), Ana Curci, Ana Paula C. Malfa, Brenda  

T. M. Morais, Carlos Eduardo Sigrist, Célia Carvalho, Claudia Virgilio, 
Daniela Lima, Flavia S. Vênezio, Gabriela M. Andrade, Luís M. Boa Nova, 
Luiz Gustavo Bazana, Maura Loria, Raquel A. Taveira, Sandra Fernandez; 
Vanessa P. Santos; Amanda T. Silva e Bárbara de M. Genereze (estagiárias) 

Arte: Daniela Amaral (ger.), Claudio Faustino (coord.),  

Yong Lee Kim, Jacqueline Ortolan e Lívia Vitta Ribeiro (edição de arte)

Diagramação: Arte ação

Iconografia: Sílvio Kligin (ger.), Denise Durand Kremer (coord.),  
Iron Mantovanello Oliveira e Thaisi Lima (pesquisa iconográ�ca) 

Licenciamento de conteúdos de terceiros: Thiago Fontana (coord.), 
Luciana Sposito (licenciamento de textos), Erika Ramires, Luciana Pedrosa  
Bierbauer, Luciana Cardoso Sousa e Claudia Rodrigues (analistas adm.)

Tratamento de imagem: Cesar Wolf e Fernanda Crevin

Ilustrações: Carlos Bourdiel e Rodval Matias

Cartografia: Eric Fuzii (coord.), Robson Rosendo da Rocha (edit. arte)  

e Portal de Mapas

Design: Gláucia Correa Koller (ger.), Adilson Casarotti (proj. grá�co e capa), 
Gustavo Vanini e Tatiane Porusselli (assist. arte)

Foto de capa: Photolibrary RM/Getty Images

Todos os direitos reservados por Editora Ática S.A.
Avenida das Nações Unidas, 7221, 3o andar, Setor A

Pinheiros – São Paulo – SP – CEP 05425-902

Tel.: 4003-3061

www.atica.com.br / editora@atica.com.br 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)  

Julia do Nascimento - Bibliotecária - CRB-8/010142

2018
Código da obra  CL 713500

CAE 631697 (AL) / 631698 (PR)

1a edição

1a impressão

Impressão e acabamento

Telaris_Hist8_PNLD2020_MP_PE_001_010_Iniciais.indd   2 11/4/18   6:22 PM



3MANUAL DO PROFESSOR

Apresenta•‹o
Muita gente questiona: por que estudar História? Por que precisamos 

saber o que aconteceu no passado?

Essas perguntas, feitas frequentemente por alguns alunos, nos mo-

tivaram a escrever uma coleção que pretende despertar seu interesse 

pelo estudo dessa disciplina.

Não se trata de decorar datas ou de falar sobre assuntos que parecem 

distantes da sua realidade. Neste estudo da História, você encontrará 

inúmeras oportunidades de relacionar o passado com o presente e com-

preender diferentes formas de pensar e agir do ser humano. Por que isso 

importa? Porque vai ajudar você a compreender melhor o mundo em que 

vivemos, a identificar a necessidade de mudanças e defender a perma-

nência das conquistas sociais, políticas, econômicas e culturais. 

Você faz parte da História, você faz História – e como cidadão preci-

sa construir conhecimento sobre os mais variados assuntos de maneira 

crítica e participativa. Aprender História é um rico caminho para desen-

volver o senso crítico, a capacidade de análise e entendimento, a valori-

zação dos legados culturais e a percepção das permanências e mudanças 

presentes nas diferentes sociedades ao longo do tempo.

Nesta coleção você vai conhecer sujeitos, lugares, períodos, investi-

gações, processos e eventos históricos do Brasil e das diversas regiões 

do mundo, desde os primórdios da humanidade até os dias atuais. Vai 

compreender diferentes conceitos e concepções científicas; interpretar 

documentos escritos e imagéticos; perceber como a História dialoga com 

as outras disciplinas. Vai descobrir que estudar História pode fazer dife-

rença na sua formação.

Bom ano de estudo!

Os autores

3
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CONHEÇA SEU LIVRO

4

UNIDADE 3  •  Centros de poder e dominação colonial da África e da Ásia128

Os Estados Unidos 

no século XIX8
CAPÍTULO

A imagem representa 
o processo de 
expansão dos Estados 
Unidos da América, que 
ocorreu no século XIX. 
Observe-a e responda 
às questões.

1. Aponte os contrastes 
representados na 
obra.

2. Esta obra estimulava 
ou desencorajava as 
pessoas a colonizar 
o oeste da América 
do Norte? Por quê?

Para come•ar

A chamada Marcha para o Oeste nos Estados Unidos foi marcada pela expansão territorial em direção ao 
Pacífico, na segunda metade do século XIX. A litografia de Ernest Grislet, de aproximadamente 1870, 
representa um trem de passageiros atropelando bisões (frequentemente chamados de búfalos 
americanos) na linha ferroviária Kansas-Pacífico.

Nas décadas seguintes à independência norte-americana, ocorrida em 1776, 

os colonos avançaram sobre territórios vizinhos, tomando-os pela força das armas 

ou comprando-os das metrópoles europeias. Em menos de um século, transforma-

ram-se numa potência continental, ocupando uma região que ia do oceano Atlânti-

co ao Pacífico.

Na chamada conquista do Oeste, os colonizadores dizimaram os povos nativos. 

Estima-se que, no início do século XVII, a região hoje correspondente aos territórios 

dos Estados Unidos e do Canadá fosse ocupada por cerca de 10 milhões de indígenas. 

Nos primeiros anos do século XXI, esse número não chegava a 3 milhões.

Neste capítulo, vamos estudar esse momento da história dos Estados Unidos, 

que foi retratado muitas vezes de forma romântica nos filmes de faroeste, nos quais 

os corajosos cowboys partiam para regiões remotas e enfrentavam “tribos de índios 

selvagens”. Os indígenas eram representados como um entrave à expansão da civili-

zação e do suposto progresso trazidos pelo “homem branco”.

Bridgeman Images/Easypix Brasil/Coleção particular

Bridgeman Images/Easypix Brasil/Coleção particular
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Reflexos da Revolução no Haiti
Durante o processo revolucionário na 

França, São Domingos (atual Haiti), uma 

das mais ricas colônias francesas, foi 

cenário de outra revolução que culminou 

na sua independência. Veja a localização 

no mapa ao lado.

INFOGRÁFICO

Fonte: elaborado com base em ATLAS geográfico mundial. São Paulo: Folha de S.Paulo, 1993. p. 97.
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São Domingos, também conhecida 

como Hispaniola, é uma das maiores 

ilhas das Antilhas, no mar do Caribe.

akg/North Wind Picture Archives/Album/Fotoarena/Coleção particular

 Plantation: nome de um sistema 
formado por grandes propriedades 
voltadas para o mercado externo 
que usavam o trabalho de 
africanos escravizados.

Gravura colorizada do século XVIII 

mostra o porto da ilha de São Domingos 

e, ao fundo, área destinada ao cultivo 

da cana-de-açúcar.

ESTADOS 
UNIDOS

OCEANO
ATLÂNTICO

CUBA

JAMAICA

REPÚBLICA 
DOMINICANA

HAITI

Porto Príncipe

Ilha de São Domingos

Mar do Caribe

80° O

Trópico de Câncer

N

S

LO

0 140 280 km

Haiti (atual)

ECONOMIA

São Domingos foi inicialmente 

colonizada por espanhóis. No 

século XVII, em meio às disputas 

coloniais entre as potências 

europeias, a França ocupou a parte 

ocidental da ilha, que pouco a pouco 

se transformou num dos principais 

polos de produção de açúcar, sob a 

estrutura de plantation.

46

Abertura 
de capítulo
As aberturas de 

capítulo apresentam 

um texto introdutório e 

uma imagem cujo 

propósito é estimulá-lo 

a refletir sobre o tema 

tratado e a relacionar 

passado e presente. 

Trabalhando com 
documentos
Presente em todos os capítulos, esta 

seção permitirá a você conhecer e 

analisar os mais diferentes tipos de 

documentos históricos.

Glossário
As palavras e as expressões destacadas 

no texto com grifo verde remetem ao 

glossário na lateral da página, que 

apresenta a definição desses termos.

Infográfico
Seção especial que trata os 

conteúdos mais complexos de 

forma gráfico-visual, auxiliando 

na compreensão de 

determinados temas. 

Este livro é dividido em quatro unidades, subdivididas em cap’tulos.

6766

A Revolução Francesa abalou profundamente os 

pilares do Antigo Regime na Europa. O processo 

revolucionário implantou as bases para a 

consolidação do avanço dos valores burgueses, 

tendo à frente, de início, Napoleão Bonaparte. 

Nesta unidade, vamos estudar as rivalidades e 

disputas que se seguiram à Revolução Francesa e 

contaram com as transformações promovidas 

pela Revolução Industrial, que deram importância 

ao desenvolvimento tecnológico e aos negócios e 

mercados, os eixos da nova ordem capitalista. 

Esses movimentos também influenciaram os 

processos de independência na América ibérica.

Observe a imagem e responda às questões 

oralmente.

1 Você já deve ter ouvido falar de Napoleão 

Bonaparte, que, como vimos, assumiu o 

poder na França em 1799. O que você 

sabe sobre ele? Que imagem vem à sua 

cabeça quando falamos de Napoleão?

2 Estudaremos nesta unidade a Revolução 

Industrial. De acordo com o que você 

aprendeu sobre o conceito de “revolução”, 

o que caracterizaria uma Revolução 

Industrial na sua opinião? 

2
UNIDADE Europa e 

América após o 
Antigo Regime
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A Batalha de Waterloo, 18 de junho de 1815. Litografia colorida de 

William Holmes Sullivan, 1898. A Batalha de Waterloo ocorreu em junho 

de 1815, em território belga. A França, sob o comando de Napoleão, foi 

derrotada pelos exércitos inglês e prussiano. 

Abertura de 
unidade
As aberturas de unidade trabalham a 

leitura de imagem e apresentam um 

breve texto de introdução aos principais 

temas que serão tratados.

Vivendo no 
tempo
O objetivo desta 

seção é demonstrar 

aspectos da vida em 

um determinado 

tempo ou contexto 

histórico.

Conexões
Seção que valoriza a 

interdisciplinaridade, 

relacionando a História com 

outros saberes, disciplinas e 

áreas do conhecimento. Ela 

aparece em momentos 

diferentes em cada volume.
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Em 2008, o repórter Mário Magalhães e o repórter fotográfico Joel Silva elaboraram uma matéria que investi-

gava as condições de vida e o trabalho dos cortadores de cana no interior do estado de São Paulo. Abaixo, leia um 

trecho da reportagem e depois responda às questões. 

Vest’gios arcaicos

Cor da pele, vocabulário e analfabetismo remetem cortadores de cana de São Paulo aos tempos do escravismo.

O cenário verdejante que pigmenta as fotografias e colore o horizonte não passa de ilusão – o tom do canavial é 

outro. A fuligem das queimadas ensombrece as varas de cana-de-açúcar e torna rubro-negra a terra roxa em que 

outrora se fincavam cafezais. Fragmentos da palha incinerada se amalgamam com o suor dos rostos e desenham 

máscaras escuras. A cor predominante dos canavieiros, de banho tomado, não muda.

São negros – a soma de “pretos” e “pardos” – 63,7% dos trabalhadores no cultivo da cana no país. A proporção 

supera os 43,4% de negros na PEA (População Economicamente Ativa) e os 55% na PEA rural. [...]

Traços raciais e instrumentos de ofício se mantêm, mas o anacronismo vai além da semelhança de personagens 

dos retratos atuais com os das pinceladas do século retrasado. É como se estatuto e cultura escravistas teimassem 

em permanecer, assim como um pé de cana se agarra ao solo e por vezes rende dez safras.

“Já conversei com o meu feitor”, diz um canavieiro, sobre a autorização para que ele fosse fotografado para a 

reportagem (pedido negado). “O meu feitor é bom comigo”, concede outro.

Inexiste conteúdo pejorativo, na boca dos cortadores, ao pronunciar a palavra. No 

Houaiss, uma acepção de feitor: “Diz-se de encarregado dos trabalhadores escravos”. 

Os chefes de turma assim são chamados na roça. Em meio ao canavial, o cortador cuida 

do seu “eito”. “Não paro até acabar o meu eito”, conta um. O dicionário define eito como 

“plantação em que os escravos trabalhavam”.

MAGALHÃES, Mário; SILVA, Joel. Vestígios arcaicos. Folha de S.Paulo, São Paulo, 24 ago. 2008. 
 Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs2408200817.htm>. Acesso em: 10 maio 2018.

1  Qual é o assunto dessa reportagem?

2  Quais palavras usadas pelos cortadores de cana são as mesmas usadas pelos africanos escravizados durante 

a escravidão?

3  Quais condições sociais e de trabalho dos cortadores de cana se assemelham ao trabalho escravizado do 

século XIX?

4  Em sua opinião, o que deveria ser feito para mudar as condições de vida e trabalho descritas nessa reportagem?

TRABALHANDO COM DOCUMENTOS

 Amalgamar: misturar-se.

 Anacronismo: confusão de 

data quanto a 

acontecimentos ou 

pessoas. Analisar eventos 

passados e outras culturas 

com base nos valores 

atuais de nossa sociedade. 

Joel Silva/Folhapress

Cortadores de cana durante o trabalho 

em Cravinhos (SP). Foto de 2017.
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TEMPO
V I V E N D O  N O

4140

da Revolução 
Francesa

Para lá iam pessoas a mando 
do rei, sem julgamento nem 
sentença. O tratamento aos 
presos era imprevisível: 
existem relatos de 
calabouços onde só se ficava 
em pé, mas também de celas 
com camas e cadeiras. 

 Empreiteiro: pessoa 

encarregada de fazer 

uma obra.

 Suvenires: lembranças 

características de 

determinado lugar 

que se visita.

1  Imagine que você presenciou a Queda da Bastilha em 

14 de julho de 1789. Elabore um breve relato sobre a 

condição de vida da população que fazia parte do Ter-

ceiro Estado nessa época. Depois, relate os fatos que 

mais chamaram sua atenção durante o evento. 

2  Você já viu ou participou de alguma manifestação na 

sua cidade? Quem eram as pessoas que protestavam 

e de que forma elas se manifestavam? O que elas que-

riam? Você sabe quais foram os efeitos desse aconte-

cimento? As pessoas conseguiram o que queriam?

Questões

Às 17h, o diretor se rende e a 
segunda ponte levadiça é baixada. 
Liderado por 800 manifestantes, o 
povo invade a Bastilha, pega a 
munição e liberta os prisioneiros. 
No total, morreram cerca de 100 
populares e um guarda.

Por ano, a fortaleza recebia em 
média 40 presos. No dia da 
tomada, havia sete: um nobre, dois 
loucos e quatro falsários. Também 
estavam lá 82 suboficiais, o 
diretor do local, o marquês de 
Launay, e 32 guardas suíços. 
Para a defesa, eles contavam com 
15 canhões e 12 fuzis.

Feita de pedra, a Bastilha tinha oito torres e 
paredes de 2,75 metros de espessura. Para 
entrar, era preciso vencer duas pontes 
levadiças, pois ao redor da edificação havia 
um fosso de mais de 25 metros de largura, 
por onde passava água do rio Sena.

Em 12 de julho de 1789, o diretor das finanças real é 
demitido. Em reação, 50 mil homens roubam armas 
pela cidade. Em 14 de julho, marceneiros, sapateiros e 
alfaiates vão à Bastilha em busca de munição. Às 10h30, 
começam a negociar com o diretor, o marquês de 
Launay, que convida os líderes para almoçar.

Ao longo do dia, o povo começa a se 
agitar. Alguns, mais exaltados, cortam a 
golpes de machado as correntes das 
portas exteriores. Ninguém sabe de onde 
vem o primeiro tiro, mas ele é o estopim 
de um conflito armado entre a 
população e os soldados da fortaleza.

No período que antecedeu a Revolução Francesa, vimos que havia uma tensão entre 

os Três Estados que compunham a sociedade da França. O Primeiro e o Segundo Esta-

do tinham uma série de privilégios, o que contrastava com a pesada carga de impostos e con-

dições de vida precárias da maioria da população, que fazia parte do Terceiro Estado.

No dia 14 de julho de 1789, a Bastilha – prisão que simbolizava o poder da monarquia em 

Paris, pois para lá eram enviados os opositores do rei – foi cercada pelo povo. Esse foi conside-

rado o início da Revolução Francesa. Mas as pessoas que participaram da tomada da Bastilha 

não tinham ideia do impacto que esse episódio causaria à História. Elas invadiram a Bastilha em 

busca de munição, temendo uma reação do rei pela formação da Assembleia Constituinte após 

a dissolução da reunião dos Estados Gerais.

Acompanhe a seguir os acontecimentos que marcaram esse dia.

Cinco meses após a tomada histórica, 
a Bastilha deixou de existir. Um 
empreiteiro, chamado Palloy, contratou 
100 operários para a demolição. Suas 
pedras viraram suvenires. A partir de 
1880, o 14 de julho passou a ser 
comemorado como feriado nacional. 
Hoje, em Paris, placas indicam onde 
ficava a Bastilha, que agora é nome de 
um bairro da cidade.
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Fonte: elaborado com base em EM IMAGENS: a queda da Bas-
tilha. Disponível em: <https://aventurasnahistoria.uol.com.br/
noticias/galeria/em-imagens-a-queda-da-bastilha.phtml#.
WmC3CKinHIW>. Acesso em 25 out. 2018.
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CONEXÕES COM A GEOGRAFIA

Globaliza•‹o 
Desde o surgimento das primeiras fábricas inglesas, durante a Primeira Revolução Industrial, o cenário mundial 

passou por profundas mudanças: a expansão das indústrias, o desenvolvimento de novas fontes de energia e a mo-
dernização no setor de comunicações, entre outras.

Milton Santos (1926-2001), um dos mais importantes geógrafos brasileiros, fala sobre os efeitos da globalização 
no texto a seguir.

Vivemos um novo período na história da humanidade. A base dessa verdadeira revolução é o progresso técnico, 

obtido em razão do desenvolvimento científico e baseado na importância obtida pela tecnologia, a chamada ciência 

da produção. [...]

Graças às novas técnicas, a informação pode se difundir instantaneamente por todo o planeta, e o conhecimento 

do que se passa em um lugar é possível em todos os pontos da Terra.

A produção globalizada e a informação globalizada permitem a emergência de um lucro em escala mundial, bus-

cado pelas firmas globais que constituem o verdadeiro motor da atividade econômica.

Tudo isso é movido por uma concorrência superlativa entre os principais agentes econômicos 

–  a competitividade.

Num mundo assim transformado, todos os lugares tendem a tornar-se globais, e o que acontece em qualquer pon-

to [...] tem relação com o que acontece em todos os demais [...].

Daí a ilusão de vivermos num mundo sem fronteiras, uma aldeia global. Na realidade, as relações chamadas glo-

bais são reservadas a um pequeno número de agentes, os grandes bancos e empresas transnacionais, alguns Estados, 

as grandes organizações internacionais.

Infelizmente, o estágio atual da globalização está produzindo ainda mais desigualdades. E, ao contrário do que se 

esperava, crescem o desemprego, a pobreza, a fome, a insegurança do cotidiano, num mundo que se fragmenta e onde 

se ampliam as fraturas sociais.

SANTOS, Milton. O pa’s distorcido: o Brasil, a globalização e a cidadania. São Paulo: Publifolha, 2002. p. 81. 

Atualmente, a globalização representa uma nova revolução. Ela se caracteriza pela expansão dos fluxos interna-
cionais (de capitais, de mercadorias, de matérias-primas, de pessoas, de informações, de ideias e serviços, etc.). Esses 
fluxos reforçam a interdependência entre as nações. Devido ao processo acelerado de desenvolvimento das tecnologias 
e das comunicações, as regiões e os países do mundo todo são ligados, originando as chamadas redes geográficas. 
Essas redes são formadas por pontos interligados que têm o poder de ultrapassar as fronteiras das nações. Elas podem 
ser materiais (linhas de trem, redes de transmissão de energia e outras) ou imateriais (transmissões de rádio, TV, in-
ternet, por exemplo).

A busca pelo comércio mundial de mercadorias é um dos principais elementos da globalização. É por causa dele 
que as empresas transnacionais instalam unidades de produção, comércio e administração em diversos países. Geral-
mente, o centro de decisões mundiais dessas empresas se localiza no país-sede de cada grande corporação.

Trem-bala no 

Japão em foto 

de 2017.Locomotiva a vapor em estação ferroviária na Cidade do México. Foto de 1890.
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 Superlativo: 
excessivo, extremo.

1  No texto acima, Milton Santos refere-se ao conceito de aldeia global. Em grupo, façam uma pesquisa sobre esse 
conceito e busquem imagens que o representem. Na sala de aula, com base no material coletado, apresentem as 
descobertas de cada grupo sobre o assunto.

2  A partir da identificação desse conceito, que mudanças podemos perceber na forma como entendemos o tempo e 
o espaço atualmente? 

3  Nos séculos XVIII e XIX, a Revolução Industrial possibilitou o desenvolvimento de diversas áreas: comunicação, 
transporte, alimentação, etc. Da mesma forma, atualmente, o fenômeno da globalização está ligado a grandes 
avanços tecnológicos. No entanto, tais transformações tiveram e têm como consequência o aumento da desigual-
dade social. Explique essa relação.
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Resumo

Resumir um texto é escrever, em poucas palavras, o que ele tem de fundamen-

tal, articulando suas ideias em uma redação nova, mais curta do que a original. 

1. Iniciar pelo fichamento: 

a) Identifique o texto que será fichado, com nome do autor, título do texto, data 

e local de publicação. 

b) Anote os títulos dos itens e subitens do texto, deixando algumas linhas em 

branco entre eles (o número de linhas depende do tamanho dos itens e subitens). 

c) Caso o texto não esteja dividido em itens e subitens, conte o número de 

parágrafos e anote-os na folha (parágrafo 1, parágrafo 2, etc.), deixando três 

linhas entre eles.

d) Leia atentamente o texto identificando as ideias principais de cada item, 

subitem ou parágrafo. Para cada ideia, crie uma frase, anotando-a nas linhas 

reservadas.

2. Articular as frases elaboradas no fichamento:

a) Releia as frases elaboradas e identifique quais introduzem o tema, quais o 

desenvolvem e quais o concluem. Escolha uma cor para cada etapa e grife 

as frases identificadas.

b) Agrupe as frases em parágrafos: um para introduzir o tema, um para cada 

ideia de seu desenvolvimento e um para a conclusão. 

c) Ligue as frases esclarecendo a relação entre as ideias que as compõem: cau-

sa-efeito (pois, porque, por causa de); comparação (do mesmo modo, ao con-

trário); consequência (logo, portanto, assim); oposição (embora, entretanto).

3. Elaborar um texto final

Agora aponte a relação entre as frases fichadas (oposição, complementação, 

causa e consequência, etc.). Finalmente, elabore o texto final, reunindo as frases em 

parágrafos e articulando-as com conectivos.

Leia o texto a seguir e faça um resumo de suas ideias no caderno.

A razão ilustrada do século XVIII

Uma das características principais da filosofia das Luzes é o duplo papel que atribui 

à razão. Em primeiro lugar, a razão é um instrumento natural do homem na descoberta 

da verdade. É ela que nos permite construir um corpo de conhecimentos verdadeiros a 

respeito das coisas que desejamos conhecer. Era essa a ambição de Descartes, e os fi-

lósofos iluministas são nesse aspecto herdeiros do cartesianismo. Estamos aqui diante 

do que se pode chamar de face positiva ou construtiva da razão.

Mas, para os pensadores iluministas, cabe à razão, mesmo antes da construção do 

saber, denunciar os falsos saberes que se apresentam como verdadeiros, mas que de fato 

não passam de opiniões; ou, o que é mais grave, constituem sistemas articulados de 

Atividades
No final dos capítulos, você vai 

encontrar exercícios de retomada 

do conteúdo estudado, de análise 

de documentos e propostas de 

atividades práticas.

Autoavaliação
Seção voltada à autoanálise  

do aprendizado. Traz questões 

cognitivas e atitudinais e propõe 

uma reflexão sobre suas 

facilidades e dificuldades  

no estudo do capítulo.

Mapeando saberes
Ao final de cada capítulo, você 

encontrará uma síntese dos 

principais tópicos estudados. Esta 

seção está dividida em Atenção a 

estes itens e Por quê?.

Lendo imagem
Seção que encerra cada 

unidade. Primeiro, apresenta  

a análise de uma imagem e, 

depois, propõe outra imagem 

para você ler, seguindo  

etapas que vão ajudá-lo  

a desenvolver essa 

competência.

Você sabia?
São comentários sobre dúvidas 

ou polêmicas envolvendo 

interpretações ou concepções 

históricas.

Construindo 
conceitos
Boxe que explica conceitos 

importantes da História.

Conheça mais
Este boxe traz um 

aprofundamento de um dos 

assuntos tratados no capítulo.

Projeto do 
semestre

Promove a cidadania por meio da 

reflexão e do debate de temas da 

atualidade. A seção aparece duas 

vezes no livro e traz oportunidades 

de trabalhos práticos envolvendo a 

escola onde você estuda e a 

comunidade onde vive.

Como fazer
Aparece no final do livro e vai 

orientá-lo a desenvolver 

procedimentos úteis em seus 

estudos escolares, como 

fichamentos, trabalhos em 

equipe, leitura de mapas 

históricos, entre outros.

Distribuídos ao longo dos capítulos, 

estes boxes trazem dicas de filmes, 

livros, músicas e sites relacionados 

aos temas estudados para você 

explorar e aprofundar seus estudos.

Indica que há material audiovisual 

relacionado ao tema.
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48 UNIDADE 1  •  Mundo contemporâneo: a era das revoluções

Mapeando saberes

• A sociedade francesa do 
final do século XVIII era marcada 
pelas enormes desigualdades: 

 − O Primeiro e o Segundo 
Estados (clero e nobreza) 
eram privilegiados,

 − O Terceiro Estado era 
sobrecarregado pelos 
impostos.

• Na reunião dos Estados Gerais, 
os deputados do Terceiro 
Estado se rebelaram e foi 
proclamada a Assembleia 
Nacional.

• A deposição do rei Luís XVI 
em 1792 pôs fim à monarquia 
constitucional e deu início 
à República. 

• Para elaborar a nova Constituição 
foi eleita uma nova Assembleia, 
chamada Convenção, dominada pelos 
jacobinos (republicanos radicais). 

• Os jacobinos tomaram uma série de 
medidas populares:

- a instituição da instrução pública; 

- congelamento dos preços;

- a reforma agrária;

- a adoção do voto universal;

- a abolição da escravidão nas colônias 
francesas;

- calendário novo para marcar o início de um 
novo tempo.

• A tomada da Bastilha garantiu 
a força da Assembleia que 
tomou uma série de medidas 
inspiradas em ideias liberais e 
iluministas:

 − Abolição dos privilégios 
feudais.

 − A Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão. 

 − Instauração de uma 
monarquia constitucional, 
no lugar da absolutista, com 
eleição do parlamento por 
voto censitário.

• Para assegurar suas medidas, 
os jacobinos iniciaram uma 
implacável perseguição a seus 
opositores. O período ficou 
conhecido como Terror 
(1793-1795). As cisões entre 
os jacobinos permitiram que 
os revolucionários moderados, 
chamados girondinos, 
tomassem o poder em 1795. 
Estes instauraram um governo 
chamado Diretório e 
reinstituíram o voto censitário. 

• Em 1799, Napoleão Bonaparte 
derrubou o Diretório e instaurou 
o Consulado, transformando-se 
em primeiro cônsul e pondo fim 
à Revolução.

ATENÇÃO A 
ESTES 
ITENS

• Ao derrubar o absolutismo na França, a Revolução 
Francesa acabou por ameaçar o Antigo Regime em 
toda a Europa e o colonialismo na América, 
promovendo uma série de mudanças na organização 
política do mundo ocidental.

• Muitos elementos que hoje existem em diversos 
países democráticos, como o voto universal, o ensino 
gratuito e obrigatório e a reforma agrária, foram 
defendidos durante a Revolução.

POR QUÊ?

Retome

1  Explique qual é a relação existente entre as ideias ilu-

ministas e a Revolução Francesa.

2  Explique, com suas palavras, o que você compreendeu 

sobre o conceito de revolução.

3  Descreva como se organizava a sociedade francesa no 

Antigo Regime e identifique os motivos que estimula-

ram a Revolução.

4  Cite uma semelhança e uma diferença entre o proces-

so de emancipação do Haiti e a emancipação das 13 

colônias inglesas da América do Norte.

Analise um texto historiográfico

5  Ao realizar pesquisas, os historiadores defrontam-se 

com documentos de naturezas variadas. No texto a 

seguir, o historiador José Maia Bezerra Neto cita um 

trecho de um relatório escrito em 1854 pelo chefe de 

polícia do Pará ao presidente da província. Leia-o com 

atenção e responda às questões.

Dizia ainda mais a correspondência policial acerca 

das fugas de escravos: “... esta planta a desolação por 

toda parte, e o receio em todos os corações, por ser ta-

manha a quantidade de negros fugidos, que se teme a 

cada instante nos venha acontecer o que aconteceu no 

Haiti”.

Embora escrevendo em 1854, o chefe de polícia 

pa raense referia-se à insurreição dos escravos da co-

lônia francesa de São Domingos, em fins do século 

XVIII, atual Haiti, demonstrando-nos o quanto esta re-

volução negra havia causado temor nas classes senho-

riais de diversas partes das Américas [...].

BEZERRA NETO, José Maia. Ousados e subordinados: 

protesto e fugas de escravos na Província do 

Grão-Pará (1840-1860). Revista Topoi, IFCS/UFRJ, 

Rio de Janeiro, mar. 2001, p. 82.

a) Explique, com suas palavras, o que o chefe de polícia 

do Pará diz sobre as fugas dos escravizados.

b) A que conclusões o historiador Bezerra Neto chega 

com base nas afirmações do chefe de polícia? Você 

concorda com elas? Justifique. 

a) Que grupos sociais estão representados nessa gan-

gorra?

b) De que lado está representada a figura da Justiça?

c) Que ação pratica a Justiça nessa imagem?

d) Em sua opinião, que mensagem o artista quis trans-

mitir com essa ilustração?
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Ilustração produzida durante a Revolução Francesa com o título Da 

ordem feudal à ordem liberal. No alto dessa ilustração pode-se ler a 

frase: “Desta vez, a justiça é o lado mais forte”.

Analise a imagem

6  Observe atentamente a ilustração a seguir, leia a legen-

da e responda às questões.

Autoavaliação

1. Quais atividades você considerou mais fáceis e mais di-

fíceis? Por quê?

2. Em quais atividades você utilizou o texto do capítulo 

como base para sua resposta?

3. Algum ponto do capítulo não ficou muito claro para você? 

Qual?

4. Você compreendeu o esquema Mapeando saberes?  Explique.  

5. Você saberia apontar exemplos da atualidade conside-

rando o que aprendeu no item Por quê? do Mapeando 

saberes?

6. Como você avalia sua compreensão dos assuntos trata-

dos neste capítulo? 

 »Excelente: não tive nenhuma dificuldade.

 »Boa: tive algumas  dificuldades, mas consegui resolvê-las.

 »Regular: foi difícil compreender certos conceitos e re-

solver as atividades. 

 »Ruim: tive muitas dificuldades, tanto no conteúdo quan-

to na realização das atividades.

LENDO IMAGEM LENDO IMAGEM

LENDO IMAGEM

123122

Em 1783, pouco tempo antes de a família real portuguesa chegar ao Brasil, foi inaugu-

rado o primeiro parque de lazer do Rio de Janeiro, o Passeio Público. Ele foi o primeiro proje-

to de urbanização da cidade, concebido e construído nos moldes europeus por Mestre Valen-

tim da Fonseca e Silva. Essa construção envolveu grandes transformações na paisagem, como 

o aterro da lagoa do Boqueirão da Ajuda e o desmonte do morro das Mangueiras. 

O parque servia na época apenas à aristocracia e à pequena elite mercantil. Na imagem 

a seguir, vemos a representação de uma parte do Passeio Público.

Em 2004, a prefeitura do Rio de Janeiro realizou uma grande reforma no Passeio Público, 

que durou oito meses. Na fotografia a seguir, vemos uma parte do parque atualmente.

Passeio Público, litografia de Alfred Martinet, de 1847. O Passeio Público contava com cerca de 33 mil m2 de área. Em seu traçado geométrico 
(acima) predominavam ruas retas, pelas quais se podia caminhar, entre diversas espécies de árvores, desde os grandes portões de entrada 
até o terraço à beira-mar. O parque era um ponto de encontro e de lazer para a elite, onde também se realizavam grandes festas, contando 
à noite com iluminação artificial de lampiões de óleo de peixe. 

Área do Passeio Público do Rio de Janeiro após a reforma de 2004. No centro, entre as pirâmides, observa-se o chafariz construído no século 
XVIII. Devido à abertura da avenida Beira-Mar, o espaço perdeu o terraço (belvedere) que tinha vista para o mar. Foto de 2017.

Terreno nivelado de 
ruas retas, seguindo 
o traçado 
geométrico do 
parque.

Duas torres 
marcavam a 
extremidade de um 
terraço (belvedere) 
de onde se tinha 
uma bela vista da 
Baía de Guanabara.

Homens e mulheres 
em trajes típicos da 
moda europeia do 
século XIX. O tipo de 
vestimenta indica que 
o parque era 
frequentado pelas 
elites da época.
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Identifique o vestígio 

1  Descreva a fotografia.

2  Quais elementos presentes na fotografia são do final do século XVIII e início do século XIX?  

3  Quais elementos presentes na fotografia são mais recentes?  

Analise a fotografia 

4  Pela foto, qual é o atual estado de conservação do Passeio Público?

Compare diferentes contextos 

5  Considerando o tempo que passou e as mudanças ocorridas na cidade do Rio de Janeiro, 

como você analisa a função do parque para a sociedade atual?

6  Observe os parques, os monumentos e os espaços públicos da sua cidade. 

a) Quais você destacaria?

b) Que diferenças você identifica entre eles e a arquitetura do Passeio Público no Rio de 

Janeiro?

c) Como se encontra a preservação atual desses espaços ou monumentos?

d) Qual é a importância de preservarmos o patrimônio público?
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Esculturas em forma de 
pirâmide, de mármore branco 
(a segunda não aparece na 
imagem), foram as últimas 
peças feitas para o Passeio 
Público pelo Mestre Valentim, 
em 1806. 

PROJETO 1o SEMESTRE Conclusão

PROJETO PROJETO 125124

Pesquisa
Mundo político: a crise do Antigo 
Regime e a política contemporânea

Execução
Com o objetivo de aprofundar a discussão sobre cidadania, leia o texto a seguir.

Tornou-se costume desdobrar a cidadania em direitos civis, políticos e sociais. O 

cidadão pleno seria aquele que fosse titular dos três direitos. [...] Direitos civis são os 

direitos fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Eles 

se desdobram na garantia de ir e vir, de escolher trabalho, de manifestar pensamento, 

de organizar-se, de ter respeitada a inviolabilidade do lar e da correspondência, de não 

ser preso a não ser por autoridade competente e de acordo com as leis, de não ser con-

denado sem processo legal regular. São direitos cuja garantia se baseia na existência 

de uma justiça independente, eficiente, barata e acessível a todos. [...]

É possível haver direitos civis sem direitos políticos. Estes se referem à participa-

ção do cidadão no governo da sociedade. Seu exercício é limitado a parcela da popu-

lação e consiste na capacidade de fazer demonstrações políticas, de organizar partidos, 

de votar, de ser votado. Em geral, quando se fala de direitos políticos, é do direito do 

voto que se está falando.

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 9. ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2007. p. 9.

Após realizar a pesquisa sobre as transformações propiciadas pela Era das Revoluções 
referentes aos direitos civis e políticos, que, conceitualmente, correspondem ao que está no 
texto escrito por José Murilo de Carvalho, vocês deverão apresentar as conclusões de suas 
pesquisas para a comunidade escolar. Para isso, sugerimos as seguintes etapas:

1  Primeiro, apresentem para a turma as 
conclusões das pesquisas, retomando 
as quatro questões apresentadas no 
início do projeto e debatendo os resul-
tados com os colegas.

2  Analisem com os demais grupos os as-
pectos comuns e aqueles nos quais 
houve discordâncias entre os grupos. 
Procurem dialogar e encontrar uma so-
lução para as possíveis diferenças.

3  Montem murais pela escola para pro-
mover a conscientização das pessoas 
sobre a importância dos direitos civis e 
políticos conquistados ao longo daque-
le período histórico.

4  Nos murais, destaquem a questão da 
garantia dos direitos civis e políticos nos 
dias atuais, a sua importância para as-
segurar a cidadania e para a manuten-
ção da democracia. É importante que 
toda a comunidade escolar tome cons-
ciência dessas questões. Incentivem os 
colegas de outras classes a observarem 
os murais e debaterem o assunto. 

5  Apresentem, se possível, os resultados 
das pesquisas em um evento aberto 
da escola, como uma Feira Cultural, 
para que pais, familiares e amigos pos-
sam conhecer os resultados do traba-
lho desenvolvido por vocês. Essa pos-
sibilidade amplia o grupo de pessoas 
impactado pelo projeto, tornando-o 
mais significativo para a comunidade 
escolar.

No Brasil, as mulheres só 

conquistaram o direito ao 

voto em 1932, com a 

aprovação do Código 

Eleitoral. Na imagem, mulher 

deposita seu voto na urna, 

nas eleições de 1934.
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Atividades

1  O que você aprendeu com a atividade de pesquisa?

2  Você diria que as sociedades do Antigo Regime são diferentes da sociedade em que você 
vive hoje? Em quais aspectos?

3  A partir daquilo que você pesquisou em grupo, pode-se considerar que os direitos civis e 
políticos foram conquistados de que forma?

4  Quais direitos estudados neste projeto você considera mais importantes? Por quê?

Cartaz do Conselho Federal de Serviço Social e do Conselho Regional de Serviço 

Social de São Paulo divulga campanha de combate ao racismo durante a gestão 

de 2017 a 2020.
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Europa 

Feudalismo, Sociedade estamental, 
Predomínio da Igreja cristã, Cruzadas e 

Renascimento Comercial

Paleolítico
Nomadismo

Neolítico

Domesticação 
de animais

Agricultura

Reinos e impérios
Egípcios

Mesopotâmicos
Hebreus
Fenícios
Gregos

Romanos

Na retomada dos estudos históricos deste ano vamos compreender o proces-
so de formação do período contemporâneo. Começaremos destacando tópicos 
importantes na passagem do século XVIII para o século XIX, avançando até o final 
dos anos 1800. Estudaremos um passado que deixou inúmeras continuidades, 
mas que também rompeu com diversos valores para chegarmos à constituição do 
mundo atual.

A passagem para a Idade Contemporânea foi marcada por diversas revoluções que 
alteraram profundamente o modo de viver e pensar do mundo ocidental, levando a 
transformações das práticas econômicas, políticas e culturais em muitos lugares. 

Você sabe o que significa “contemporâneo”? Essa palavra se refere a coisas ou 
pessoas que pertencem (ou pertenceram) a uma mesma época, ou um mesmo perío-
do. Por exemplo: Pedro Álvares Cabral e Cristóvão Colombo foram navegadores con-
temporâneos. A era da internet é contemporânea à do telefone celular.

Nós somos contemporâneos à época em que vivemos, seus acontecimentos e 
fatos. A expressão “Idade Contemporânea” diz respeito ao período histórico que 
presenciamos hoje. Mas quando ele teve início?

Alguns historiadores franceses escolheram a Revolução Francesa, que aconte-
ceu entre 1789 e 1799, como o limite que separa a Idade Moderna da Idade Con-
temporânea. Por outro lado, parte dos historiadores ingleses adotou a origem do 

Queda de Roma 

476

Escrita

± 4000 a.C.

Até ± 4000 a.C.

História mais remota 
(“Pré-História”)

4000 a.C. a 476 d.C. 

Idade Antiga
476 a 1453 

Idade Média europeia
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Esta ilustração 
espanhola, do 

século XIII, mostra 
exército de cruzados 

(à esquerda) 
combatendo os 

muçulmanos 
(à direita). 

Escultura de 
escriba egípcio 
feita entre 
2620 a.C. e 
2350 a.C.

Pilão de pedra do Período Neolítico, 
utilizado para moer grãos.

Reinos e impérios

Mesopotâmicos

The Bridgeman Art Library/Keystone Brasil/

Mosteiro e Sítio do Escorial, Madri, Espanha. 
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 Objetivos
• Entender como se deu a tran-

sição da Idade Moderna pa-

ra a Idade Contemporânea, 

com suas rupturas e per-

manências.

• Conhecer a “Era das revolu-

ções”, que marca o início da 

Idade Contemporânea.

• Compreender o significado 

de contemporâneo.

• Retomar os conhecimen-

tos anteriores à Idade Con-

temporânea, especialmente 

sobre a denominada Idade 

Moderna.

• Retomar os conhecimentos 

sobre as mudanças artísti-

cas, religiosas e políticas da 

Europa após a Idade Média.

• Compreender a importância 

de contextualizar os fatos e 

processos históricos.

• Entender que mudanças e 

continuidades, ao longo do 

tempo, compõem a História.

 Orientações didáticas
Um tema fundamental a ser 

explorado neste momento é o 

caráter arbitrário e socialmente 

construído de todo tipo de perio-

dização histórica. Isso signifi-

ca que a divisão da história em 

períodos como História Antiga, 

Medieval, Moderna e Contempo-

rânea não é necessária e corres-

ponde aos valores de sociedades 

com características específicas 

e com uma história própria. Por 

isso, é interessante discutir com 

os alunos a ideia de que é possí-

vel dividir a história humana em 

outros períodos ou marcos crono-

lógicos, com base em processos 

sociais e acontecimentos de ou-

tros povos e culturas. Uma perio-

dização baseada em processos 

sociais marcantes dos povos do 

continente africano ou americano 

poderia implicar períodos muito 

diferentes da periodização mais 

tradicional, que expressa pro-

cessos sociais característicos 

do continente europeu.

Para aprofundar a discussão 

em torno das implicações teóri-

cas da periodização, consulte o 

texto complementar indicado na 

página seguinte.
Atividade complementar

Partindo dessa reflexão, proponha aos alunos que reflitam sobre a 

história do Brasil e das sociedades americanas e elaborem uma perio-

dização que siga marcos importantes dessa história. Essa atividade 

permite retomar os conhecimentos prévios dos alunos, bem como 

estimular uma reflexão sobre as bases do conhecimento histórico. 

Ao longo do ano, é possível retomar essa periodização para discutir 

ajustes por meio dos conhecimentos trabalhados em sala de aula.
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Expansão marítima e colonização 
das Américas, Absolutismo, 
Mercantilismo, Iluminismo e 

contestação 
à ordem denominada 

“Antigo Regime”

Transição para o século XIX: consolidação do capitalismo e 
das ideias de liberdade, independências das colônias e 

predomínio da burguesia.  

mundo contemporâneo nas transformações ocorridas com a Revolução Industrial, 

iniciada na Inglaterra na segunda metade do século XVIII. Essa divisão da História foi 

construí da de acordo com os fatos que os próprios europeus julgaram importantes. 

Para os estadunidenses a luta pela independência das colônias inglesas na 

América do Norte, em 1776, foi o ponto de partida da época contemporânea.

Neste volume, estudaremos esses marcos históricos, atentando para as mudanças 

e permanências que se seguiram a eles e também analisando alguns eventos impor-

tantes desse período.

Para compreender os processos que modificaram as formas de organização da 

sociedade e inauguraram novos modos de pensar e de agir é importante relembrar 

alguns aspectos da Idade Moderna. 

Revolução Francesa; Revolução 

Industrial; Independência dos EUA

Final do século XVIII

1789 aos nossos dias

Idade Contemporânea

1453 a 1789 

Idade Moderna 

Queda de 

Constantinopla

1453
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Retrato da soberana 

inglesa Elizabeth I, 

pintado por volta de 

1592, por Isaac Oliver.

A Proclamação 

da Independência, 

de François-René 

Moreau, 1844.
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Observe a charge de Tak Bui, de 2014. Nela, o autor ironiza as diversas "idades" que marcaram a história do ser humano.

Linha do tempo esquemática. O espaço entre as 
datas não é proporcional ao intervalo de tempo.

Fonte: <www.gocomics.com/pcandpixel>. Acesso em: 25 out. 2018.

Texto complementar

A distinção entre passa-
do e presente é um elemen-
to essencial da concepção do 
tempo. É, pois, uma operação 
fundamental da consciência e 
da ciência históricas. Como o 
presente não se pode limitar 
a um instante, a um ponto, a 
definição da estrutura do pre-
sente, seja ou não consciente, 
é um problema primordial da 
operação histórica. A defini-
ção do período contemporâ-
neo nos programas escolares 
de história é um bom teste 
para esta definição do presen-
te histórico. Ela é reveladora, 
para os Franceses, do lugar 
desempenhado pela Revolu-
ção Francesa na consciência 
nacional, pois na França a 
História Contemporânea co-
meça oficialmente em 1789. 
Pressentem-se todas as opera-
ções, conscientes ou incons-
cientes, que esta definição do 
corte passado/presente supõe, 
a nível coletivo. Reencontra-
mos cortes ideológicos deste 
tipo na maior parte dos povos 
e das nações. [...] 

Os hábitos de periodiza-
ção histórica levam, assim, 
a privilegiar as revoluções, 
as guerras, as mudanças de 
regime político, isto é, a his-
tória dos acontecimentos. En-
contramos este problema a 
propósito das novas relações 
entre passado e presente, que 
a chamada “nova” história 
procura hoje estabelecer. Por 
outro lado, a definição oficial, 
universitária e escolástica da 
História Contemporânea, em 
alguns países, como a França, 
obriga-nos atualmente a falar 
de uma “História do presen-
te” para falar do passado mais 
recente, o presente histórico. 

A distinção passado/pre-
sente que aqui nos ocupa 
é a que existe na consciên-
cia coletiva, em especial na 
consciência social históri-
ca. Mas torna-se necessário, 
antes de mais nada, chamar 
a atenção para a pertinência 
desta posição e evocar o par 
passado/presente em outras 
perspectivas, que ultrapas-
sam as da memória coletiva 
e da História.

LE GOFF, Jacques. História e 

memória. São Paulo: Unicamp, 
1990. p. 203-204. 
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Cultura

Ao Renascimento cultural na transição para a Idade Moderna seguiu-se o estilo artístico Barroco dos séculos XVII e XVIII, 

com sua profusão de detalhes, luxo, dramaticidade e o famoso claro-escuro das pinturas. Numa época de ostentação da 

riqueza e cultivo do ócio, tão afeitos às elites nobres da Europa moderna, incluíram-se as ditas “boas maneiras”, a 

etiqueta, que evidenciava as distinções sociais tão típicas do período. No teatro, merece destaque especial o dramaturgo 

Molière (1622-1673), com suas sátiras da sociedade burguesa em formação, então mesclada com valores da velha 

ordem de privilégios. Também marcaram a época os músicos George Friedrich Händel (1685-1759), Johann Sebastian 

Bach (1685-1750) e Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), entre outros. O Iluminismo, conjunto de ideias voltadas 

para a crítica e para a derrubada do Antigo Regime, ganhou força no final do período. 

A transição da Idade Moderna para 
a Idade Contemporânea

Antes de iniciarmos nossos estudos, apresentamos um panorama geral dessa época que 

se caracteriza como um período de transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea.

Política

O processo de concentração do poder nas mãos do rei levou à formação das 

monarquias absolutistas, que estavam assentadas na manutenção e garantia dos 

privilégios da nobreza e da elite eclesiástica, bem como em espaços para a burguesia 

emergente. As práticas mercantilistas, por um lado, garantiam recursos para as 

metrópoles europeias; por outro, incluíam as novas elites empresariais burguesas, 

por meio de concessões e monopólios. Diferentemente dos países absolutistas 

europeus, como o caso exemplar da França, a Inglaterra já havia montado sua 

estrutura política a partir da Revolução Gloriosa de 1688/1689 com limitações ao 

poder real, garantindo de maneira efetiva as atuações voltadas para as realizações 

dos negócios comerciais da burguesia. No final da Idade Moderna, manifestando 

interesses mais amplos das elites econômicas europeias, ganharam força as ideias 

contrárias ao controle do Estado sobre a economia, bem como medidas que 

limitavam os poderes reais. 

Na transição 
da Idade Moderna para 

a Idade Contemporânea, 
uma série de alterações 

confirmou a estruturação 
da ordem capitalista.

ECONO
M
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Músico virtuoso e exímio maestro 
do século XVIII, Johann Sebastian 
Bach teve reconhecimento limitado 
durante sua vida. Monumento em 
homenagem a Bach em Leipzig, 
Alemanha. Foto de 2017.
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Cena de O Tartufo (o impostor), comédia 
de Molière, em gravura em cobre de Jean 
Sauvé, com base no desenho de Pierre 
Brissart. Obras de Molière, 1682. C

U
LTURA

 Orientações didáticas
O infográfico possibilita um 

trabalho interessante de reto-
mada de temas estudados no 
ano anterior. Assim, uma pos-
sibilidade de trabalho é propor 
aos alunos que se dividam em 
grupos que ficarão responsáveis 
por explorar cada um dos quatro 
tópicos do infográfico (econo-
mia, sociedade, cultura e políti-
ca). Dessa maneira, os grupos 
podem retomar as anotações 
produzidas no ano anterior como 
forma de revisar o que foi apren-
dido e organizar as informações, 
de modo a promover uma roda de 
conversa em sala de aula. 

Por meio disso, relembre ques-
tões importantes, como a expan-
são marítima, a organização dos 
Estados nacionais, a renovação 
intelectual do Renascimento, o 
movimento da Reforma religio-
sa e a formação dos impérios 
coloniais. Todos esses temas 
são fundamentais para se refle-
tir sobre a passagem do mundo 
moderno para o mundo contem-
porâneo. Além disso, a retomada 
dessas questões pode ajudar nas 
discussões que serão feitas nos 
próximos capítulos.
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Economia

A partir da expansão marítima, da colonização da 

América e do tráfico de escravizados, a produção 

de riquezas e o desenvolvimento comercial 

transformaram a Europa no principal centro 

econômico mundial. O conjunto de práticas 

econômicas europeias do século XV ao XVIII, 

voltadas para o comércio, ficou conhecido como 

mercantilismo. Espanha, Portugal, Holanda, 

Inglaterra, França, entre outros países, estiveram 

no comando dos crescentes negócios, com os 

grupos burgueses despontando cada vez mais 

fortes e atuantes. Grandes investimentos 

coloniais, comerciais e produtivos impulsionaram o 

desenvolvimento das etapas iniciais da nova 

ordem capitalista, sobrepondo-se progressivamente às sobrevivências da ordem 

feudal. Na área colonial, os interesses metropolitanos e mercantilistas foram 

consolidados apesar dos crescentes impasses e atritos entre os diversos interesses 

dos grupos coloniais. Escravizados, libertos, camponeses e senhores nas colônias 

tinham atuações e posições próprias frente aos interesses da Europa. 

Já no final do século XVIII, a economia inglesa mergulhou na Revolução Industrial, 

sendo seguida por outros países no século XIX, com desdobramentos que marcaram o 

intenso desenvolvimento da ordem capitalista. 

Sociedade

Em 1500, a população europeia era de cerca de 81 milhões de pessoas, chegando a quase 100 milhões em 1700 e saltando 

para 188 milhões de habitantes em 1800. As primeiras décadas da Idade Moderna foram de recuperação demográfica, após 

as guerras do final da Idade Média e especialmente dos efeitos da peste. Mais à frente, o desenvolvimento comercial e urbano 

serviu de impulso ao crescimento populacional. Entre os grupos sociais nacionais, os nobres ainda contavam com seus 

privilégios de origem. Já a imensa população rural continuava obrigada a tributações enquanto a burguesia ganhava cada vez 

mais força. Contudo, no entrelaçamento entre a permanência da velha ordem feudal e uma outra ordem em formação, muitos 

dos novos ricos apoiavam-se na compra de títulos de nobreza e posições privilegiadas, enquanto a maioria da população 

continuava subordinada ou manifestando descontentamentos. Era o  chamado Antigo Regime, que caminhava para seu 

desfecho frente ao novo mundo contemporâneo que se apresentava. 

INTRODUÇÃO 1313

A
lb

u
m

/F
o

to
a
re

n
a
/C

o
le

ç
ã
o
 p

a
rt

ic
u
la

r

c
ré

d
it
o

B
ri
d
g

e
m

a
n

 i
m

a
g

e
s
/E

a
s
y
p

ix
 B

ra
s
il/

B
ib

lio
te

c
a
 M

e
d

ic
e

a
 L

a
u

re
n
zi

a
n

a
, 

F
lo

re
n

ç
a
, 
It

á
lia

B
ri
d
g

e
m

a
n

 i
m

a
g

e
s
/E

a
s
y
p

ix
 B

ra
s
il/

B
ib

lio
te

c
a
 M

e
d

ic
e

a
 L

a
u

re
n
zi

a
n

a
, 

F
lo

re
n

ç
a
, 
It

á
lia

Os nobres do Antigo Regime se reuniam em bailes e 
festas, como representa esse óleo sobre tela de 
Marten Pepyn, intitulado O baile, de 1605.

O comércio ultramarino intensificou 
fortemente o movimento nos portos, 
como se nota pela imagem da Cena 
holandesa do porto, do século XVII. 
Óleo sobre painel de Jan Abrahamsz 
Beerstraaten (1622-1666).  

Espanhóis atiram 
os corpos de 

Montezuma II, 
governante de 

Tenochtitlán, e de 
Itzquauhtzin, rei de 
Nahua, no lago de 

Tenochtitlán. 
Representação da 

conquista do México 
do século XVI 

(caneta e tinta).

 Orientações didáticas
Após a organização das in-

formações, prepare uma roda 

de discussão em sala de aula e 

peça a cada grupo que apresen-

te o que foi pesquisado. Além de 

possibilitar a socialização do co-

nhecimento, esse procedimento 

estimula a autonomia dos alunos 

e resulta em uma postura ati-

va de trabalho em sala de aula. 

Por fim, depois da discussão, é 

possível retomar o infográfico e 

propor uma análise coletiva das 

informações em sala de aula.
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Science Photo Library/Fotoarena

Ganhou força no século XVIII uma nova mentalidade envolvendo a Filosofia,  
as ciências sociais e naturais, a educação e a tecnologia. Novos conhecimentos 
permitiram ver o Universo não mais com base na Bíblia, mas em princípios 
científicos. Na imagem, esquema contemporâneo do Sistema Solar, representando 
o Sol e os planetas (da esquerda para a direita): Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, 
Júpiter, Saturno (e, mais à direita, estão Urano e Netuno). Imagem artística sem 
escala. Ilustração computadorizada de José Antônio.

UNIDADE 1 - MANUAL DO PROFESSOR

 Objetivos da unidade 
• Compreender as principais 

características do Iluminis-
mo e sua influência em mo-
vimentos como a Revolução 
Francesa e a independên-
cia das colônias inglesas da 
América do Norte.

• Identificar as causas que 
motivaram o processo de 
independência das 13 co-
lônias da América do Norte.

• Compreender a origem, os 
desdobramentos e as con-
sequências da Revolução 
Francesa.

• Relacionar a independência 
do Haiti com a Revolução 
Francesa.

• Compreender os fatores que 
motivaram as rebeliões na 
América ibérica. 

 Competências 
trabalhadas 
na unidade

Capítulo Competências* 

1

CG (1, 2, 4, 6, 7, 8, 
9, 10)

CCH (1, 2, 4, 5, 
6, 7)

CEH (1, 2, 3, 4, 
5, 6)

2

CG (1, 2, 4, 5, 7, 8, 
9, 10)

CCH (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7)

CEH (1, 2, 3, 4, 
6, 7)

3

CG (1, 2, 3, 4, 7, 
9, 10)

CCH (1, 2, 4, 5, 
6, 7)

CEH (1, 2, 3, 6)

*CG = Competência Geral
CCH = Competência Específica de 
Ciências Humanas
CEH = Competência Específica de 
História

 Comentários à 
abertura da unidade
A abertura da unidade traz 

a imagem de um esquema do 
Sistema Solar. Comente com os 
alunos que na imagem estão 
representados os planetas do 
Sistema Solar, objetos de investi-
gação de alguns pensadores do 
Iluminismo. Lembre-os de que o 
método científico, base da ciên-
cia moderna, surgiu nesse pe-
ríodo, assim como os campos 
de especialização. Destaque a 
importância de contextualizar o 
conhecimento técnico e científico 
e perceber seus desdobramentos 
nos dias atuais. A imagem mostra 
a disposição dos planetas e sua 
proporção em relação à Terra, no 
entanto, sem escala. 

Sugestões ao professor para esta unidade 

• ALMOND, Mark. O livro de ouro das revoluções: movimentos po-

líticos que mudaram o mundo. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004.

• BARREIROS, Eduardo Canabrava. Episódios da Guerra dos Em-

boabas. Belo Horizonte: Itatiaia, 1984.

• BETHELL, L. História da América Latina: a América Latina Colo-

nial. São Paulo: Edusp, 1998. v. 2.

• DARNTON, Robert. O grande massacre de gatos e outros episó-

dios da história cultural francesa. Rio de Janeiro: Graal, 1986.

• FARIA. Sheila de Castro. A colônia brasileira: economia e diver-

sidade. São Paulo: Moderna, 2004.

• FERNANDES, F. O que é Revolução. São Paulo: Brasiliense, 1985.

• FERRO, M. História das colonizações: das conquistas às in-

dependências, séculos XIII ao XX. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1996.

• GELLNER, Ernest. Nações e nacionalismo. Lisboa: Gradiva, 1993.

• GERAB, Kátia; RESENDE, M. Angélica. A Rebelião de Túpac Ama-

ru. São Paulo: Brasiliense, 1993.
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Observe a imagem e responda oralmente.

1 Na época do Renascimento, durante a 

Idade Moderna, a humanidade mudou 

sua concepção sobre o Universo. Qual 

foi essa mudança?

2 Na sua opinião, as novas descobertas 

no campo científico ou em outros 

aspectos podem revolucionar a maneira 

de pensar e ver o mundo em 

determinado período? De que maneira? 

Justifique sua resposta.

1
UNIDADE Mundo 

contemporâneo: 
a era das 
revoluções
A passagem do período Moderno para a Idade 

Contemporânea foi marcada por diversas 

revoluções. Nesta unidade, vamos estudar 

essas mudanças que alteraram o modo de viver 

e de pensar do ser humano ocidental. O fim dos 

privilégios do clero e da nobreza, o 

desenvolvimento do processo produtivo e a 

valorização da ciência em relação à religião são 

alguns exemplos dessas transformações.

• GODECHOT, J. Napoleão. Lisboa: Europa-América, 
1991.

•  . A Revolução Francesa: cronologia comentada. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989.

• HILL, Christopher. O mundo de ponta-cabeça: ideias 
radicais durante a Revolução Inglesa. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1987.

• HOBSBAWM, E. J. Ecos da Marselhesa: dois séculos 
reveem a Revolução Francesa. São Paulo: Compa-
nhia das Letras, 1996.

•  . Nações e nacionalismo desde 1780. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1990.

•  . A Era das Revoluções: 1789 -1848. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 2009.

• MAXWELL, K. A devassa da devassa. 3. ed. São Pau-
lo: Paz e Terra, 1995.

• MELO, E. C. Nobres contra mascates: Pernambuco 
1666-1715. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

• NOVAIS, Fernando A. Portugal e Brasil na crise do an-

tigo sistema colonial. 4. ed. São Paulo: Hucitec, 1986.

• OZOUF, Mona. Varennes: a morte da realeza, 21 de ju-
nho de 1791. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

• SALOMÃO, Ana Paula; PESSONI, Júlia Nazar; BERGAMO, 
Marília Lara. O Romanceiro da Inconfidência de Cecília 

Meireles: entre o antigo e o moderno, entre o lírico e 
o épico. Disponível em: <http://periodicos.unifacef.
com.br/index.php/rel/article/download/415/397. 
Acesso em: 17 set. 2018.

• SOUZA, Laura de M. e. O império deste mundo, 1680-

-1720. v. 4. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 

 Orientações didáticas
A atividade de abertura da uni-

dade é oral e convida o aluno a 
observar, refletir e discutir sobre 
uma imagem ligada ao tema cen-
tral a ser trabalhado ao longo dos 
capítulos da unidade. 

1. A substituição da teoria 
teocêntrica, que defendia 
que os planetas giravam 
em torno da Terra, pela teo-
ria heliocêntrica de Nicolau 
Copérnico, que propunha 
que todos os planetas gi-
ravam em torno do Sol. 
Essa teoria também foi im-
portante objeto de estudo 
de Johannes Kepler, que pes-
quisou o movimento elíptico 
dos astros, e de Galileu Gali-
lei, que a tornou mais preci-
sa. Caso necessário, retome 
a discussão sobre esse te-
ma que aparece no capítulo 
4 do 7o ano.

2. Resposta pessoal. Espera-
-se que os alunos percebam 
que descobertas, tanto no 
campo científico como em 
outros campos da História, 
trazem transformações na 
maneira de os seres huma-
nos observarem e analisa-
rem o mundo.
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16 UNIDADE 1  ¥  Mundo contemporâneo: a era das revoluções

O Iluminismo e a 
independência das  
13 colônias da 
América do Norte

Jogadores de futebol americano começaram a protestar durante a execução do hino nacional dos Estados Unidos 

contra o tratamento que os negros recebem no país. A iniciativa, tomada por Colin Kaepernick na temporada de 

2016, se espalhou e foi repetida por outros atletas. Alguns se ajoelhavam enquanto o hino era tocado e outros 

nem mesmo entravam em campo, aguardando o término da música nos vestiários. Na fotografia, jogadores do 

San Francisco 49ers protestam ajoelhados em partida na Califórnia, Estados Unidos, 2016.

CAPÍTULO

O Iluminismo foi um movimento intelectual surgido e difundido na Europa prin-

cipalmente no século XVIII. Seus defensores propunham “iluminar” a sociedade por 

meio da razão. Por isso, esse período também é conhecido como Esclarecimento 

(em referência ao verbo “esclarecer”, tornar claro, elucidar) ou Ilustração (do verbo 

“ilustrar”, que significa tornar brilhante, polido). Os anos 1700, por sua vez, são cha-

mados de “Século das Luzes”.

Nesse período, alguns filósofos buscavam explicações racionais para o compor-

tamento humano e o desenvolvimento dos povos. Eles afirmavam que, pela razão, o 

ser humano poderia conquistar a liberdade, o progresso e a felicidade. Para tanto, 

deveria libertar-se de superstições, preconceitos e medos (que se ligavam a ideias e 

sentimentos irracionais). Do mesmo modo, se costumes e tradições impedissem o 

progresso da sociedade, deveriam ser transformados ou abandonados. Essa valori-

zação do pensamento racional é chamada de racionalismo. 

Vamos estudar neste capítulo que as novas ideias e transformações que vinham 

ocorrendo na Europa do século XVIII influenciaram também a América, estando 

presentes nos movimentos que culminaram na independência das 13 colônias in-

glesas, que formaram os Estados Unidos da América.

Observe a fotografia e 
responda às questões.

1.  O que está sendo 
mostrado nessa 
imagem?

2. Entre os assuntos do 
capítulo, está a 
questão da liberdade 
e da igualdade de 
todos perante as leis. 
Agora, reflita: será 
que, após a 
Independência das 
13 colônias da 
América do Norte,  
os indígenas e os 
afrodescendentes 
tiveram seus  
direitos garantidos e 
suas reivindicações 
atendidas?

Para começarThearon W. Henderson/Getty Images

1

  Competências e habilidades trabalhadas no capítulo 1

Competências* Objetos de conhecimento Habilidades

CG (1, 2, 4, 6, 7, 8, 
9, 10)

CCH (1, 2, 4, 5, 6, 7)

CEH (1, 2, 3, 4, 5, 6)

A questão do iluminismo e da 
ilustração

(EF08HI01) Identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do 
liberalismo e discutir a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo.

Independência dos Estados Unidos 
da América

(EF08HI07) Identificar e contextualizar as especificidades dos diversos processos 
de independência nas Américas, seus aspectos populacionais e suas conformações 

territoriais.

 *CG = Competência Geral /   CCH = Competência Específica de Ciências Humanas / CEH = Competência Específica de História

 Objetivos do capítulo
• Compreender os princípios 

do Iluminismo.

• Entender as consequências 
do movimento para a Europa 
e para a América.

• Identificar os principais teóri-
cos iluministas e suas ideias.

• Conhecer a relação entre o 
Iluminismo e o Liberalismo.

• Distinguir as características 
do despotismo esclarecido.

• Reconhecer a influência do 
Iluminismo na independên-
cia das colônias inglesas da 
América do Norte.

• Compreender o processo de 
independência dos Estados 
Unidos da América.

 Comentários à 
abertura do capítulo

Para começar
A imagem de abertura do ca-

pítulo permite discutir a questão 
da desigualdade racial nos Esta-
dos Unidos (que existe também 
no Brasil). 

1. A foto mostra um protesto de 
jogadores de futebol ameri-
cano por causa do tratamen-
to que os negros recebem 
no país. Eles se ajoelham 
enquanto o hino dos EUA é 
tocado; outros atletas nem 
aparecem no campo durante 
a execução da música.

2. Resposta pessoal. Obser-
vando a foto e o motivo do 
protesto, é esperado que os 
alunos percebam que existe 
uma desigualdade no trata-
mento aos afrodescenden-
tes nos EUA. Ou seja, seus 
direitos e reivindicações con-
tinuam em pauta até os dias 
atuais. 

Material digital – Plano 
de Desenvolvimento 
Para auxiliar em seu plane-

jamento escolar e na organi-
zação de suas aulas, verifique 
o Plano de Desenvolvimento 
do 1o bimestre, localizado no 
material digital do Manual do 
Professor.

Material digital – 
Audiovisual 

Para contribuir com o de-
senvolvimento dos temas do 
bimestre, veja o audiovisual 1, 
do 1o bimestre, localizado no 
material digital do Manual do 
Professor.
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17O Iluminismo e a independência das 13 colônias da América do Norte  •  CAPÍTULO 1

Portal de Mapas/Arquivo da editora

LINHA DO TEMPO

1751-1780 

Publicação da Enciclopédia

1756-1763 

Guerra dos Sete Anos

1764 

Lei do Açúcar

1765 

Lei do Selo

1773 

Lei do Chá – Boston Tea Party

1776 

Declaração de 
Independência das 13 colônias 
(4/7/1776)

1783 

Tratado de Paris – 
reconhecimento inglês

1787 

Constituição dos Estados 
Unidos 

1  Iluminismo: nova corrente 
de pensamento

Os iluministas divulgavam seus saberes a partir da publicação de livros, 

revistas e outros impressos. Na França, uma das obras mais importantes 

produzidas pelos iluministas foi a EnciclopŽdia, organizada pelo filósofo e 

escritor Denis Diderot e pelo matemático Jean le Rond d’Alembert. Publi-

cada em vários volumes entre 1751 e 1780, reunia verbetes sobre sabe-

res científicos, técnicos, históricos, literários e musicais. A obra foi proibi-

da pela Igreja católica por seu tom crítico e inovador; no entanto, em 1782, 

mais de 25 mil exemplares já haviam sido vendidos. 

Os iluministas foram profundamente influen-

ciados pelo experimentalismo e o racionalismo me-

canicista, doutrinas científicas divulgadas no sécu-

lo XVII pelas obras de René Descartes e Isaac 

Newton. Ao contrário dos escolásticos da Idade 

Média, esses cientistas consideravam que o conhe-

cimento estava em permanente construção.

Iluminismo: a revolução das luzes, de Maria das Graças Nascimento e Milton Meira 
Nascimento, Editora Ática, 1998. Narrativa sobre o Iluminismo com uma reflexão clara e 
profunda sobre o Século das Luzes.

Minha biblioteca

Entre os séculos XVII e XIX, artistas, filósofos e literatos costumavam se reunir nas casas de 
alguns aristocratas europeus para se divertir e debater ideias. A pintura acima reproduz um 
desses encontros, chamados de salões literários. Leitura da tragédia “O órfão chinês” no 
salão da madame Geoffrin, obra de Anicet-Charles Lemonnier (1743-1824), de 1812. Óleo sobre 
tela, 129,5 cm × 196 cm.
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 Escolástico: seguidor do 
pensamento escolástico, 
filosofia cristã medieval 
que subordinava 
explicações sobre o 
mundo à verdade 
revelada por Deus.

Linha do tempo esquemática. O espaço entre 
as datas não é proporcional ao intervalo de 
tempo.
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 Orientações didáticas
O capítulo articula os princí-

pios básicos do Iluminismo e 
suas vertentes científica, política 
e econômica; as relações entre 
as ideias iluministas e o contex-
to socioeconômico vigente na 
Europa na passagem do século 
XVII para o XVIII.

O Iluminismo é abordado como 
um movimento plural, portanto 
não homogêneo, e único em toda 
a Europa. Quando discutimos as 
origens do movimento iluminis-
ta, procuramos enfatizar o papel 
do racionalismo e das ideias de 
progresso.

Ao explicar o tópico Iluminis-

mo: uma nova corrente de pensa-

mento, procure utilizar exemplos 
do cotidiano, indagando aos alu-
nos como costumam resolver 
questões em que a paixão “atra-
palha” a razão: é possível dizer 
racionalmente qual é o melhor 
time de futebol, por exemplo? O 
time é melhor porque eu o acho 
melhor ou é melhor em si mesmo, 
objetivamente? Essa discussão 
será importante para revelar co-
mo os pensadores do Iluminismo 
acreditavam profundamente na 
capacidade do ser humano de 
resolver racionalmente todos os 
problemas, condenando atitudes 
passionais e irracionais que divi-
dem a humanidade e impossibi-
litam o consenso.

Atividade complementar
Se considerar interessante, 

disponibilize o texto complemen-
tar abaixo para os alunos e peça 
a eles que pesquisem (em gru-
pos) a Enciclopédia e respondam 
às questões abaixo. Auxilie-os 
na discussão dos resultados e 
no compartilhamento das infor-
mações encontradas com toda 
a turma.

1. Quais foram os organizado-
res da Enciclopédia?

Os organizadores foram Di-

derot e D’Alembert.

2. Cite outros pensadores ilu-
ministas que participaram 
da obra.

Rousseau, Voltaire, Montes-

quieu, Turgot, Holbach, en-

tre outros.

3. Quando ela foi publicada? 

Os três primeiros volumes 

foram publicados em 1753.

4. Procure trechos e imagens 
da Enciclopédia e indiquem: 
quais eram os assuntos tra-
tados pelos iluministas nes-
sa publicação.

Resposta pessoal.

Texto complementar

A busca do conhecimento

O convite dos livreiros Briasson, Durante e David, para que o filó-
sofo Diderot traduzisse a Cyclopaedia inglesa foi o ponto de partida 
para a produção da Enciclopédia, uma obra inteiramente nova, que 
sintetiza o pensamento do chamado Século das Luzes. Com a ajuda 
do matemático D’Alembert, Diderot trabalhou incansavelmente, e os 
três primeiros volumes apareceram em 1753, com grande sucesso.

Além de receber insignificante recompensa financeira, Diderot 
ainda teve que suportar as pressões e censuras da Igreja e do Es-

tado – o qual, em 1759, chegou a proibir a circulação da Enciclo-
pédia. Mas, com persistência, continuou seu trabalho e, em 1772, 
os 36 volumes da Enciclopédia estavam publicados. Para a realiza-
ção dessa obra contribuíram grandes pensadores da época, como 
Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Turgot, Holbach e mais uma cen-
tena de estudiosos de diversas áreas do conhecimento. As atividades 
dos filósofos ganharam assim maior divulgação, o que tornou mais 
evidentes seus confrontos com o passado.

REZENDE, Antonio Paulo; DIDIER, Maria Thereza. Rumos da História. 
São Paulo: Atual, 2001. p. 279-280.
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18 UNIDADE 1  ¥  Mundo contemporâneo: a era das revoluções

A ciência e a fé
René Descartes foi um filósofo e matemático francês (1596-1650) autor do livro 

Discurso do método. Ele defendia a tese de que a dúvida é o primeiro passo no proces-

so de construção do conhecimento, rompendo com a ideia medieval de que todo 

saber derivava da verdade revelada por Deus. Inaugurava-se o empirismo, uma filo-

sofia que não admitia milagres, pois era fundada no entendimento racional e na ve-

rificação experimental.

O inglês Isaac Newton (1642-1727), considerado o fundador da Física mecânica 

clássica, identificou o princípio da gravidade universal, propondo que o Universo seria 

governado por leis físicas e não por forças divinas. Assim como Descartes, ele partiu 

de suas dúvidas e observações para explicar os fenômenos naturais. Newton não 

negava a existência de Deus, mas propunha que caberia à ciência entender, por meio 

da observação e da experimentação, a lógica racional da criação divina.

Das ideias à ação
Assim como os cientistas dos séculos XVII e XVIII tentavam encontrar regras e 

leis que explicassem os fenômenos naturais, os iluministas desenvolveram princípios 

sobre o funcionamento das sociedades.

Eles defendiam, por exemplo, que 

todos os indivíduos nascem livres e 

iguais perante a lei, fundamentos que 

não eram levados em conta na socie-

dade estamental (que era desigual) 

nem no absolutismo monárquico (que 

reprimia a liberdade de seus súditos). 

O Iluminismo não só sustentou as crí-

ticas ao Antigo Regime, mas também 

estimulou e orientou as ações que ten-

tavam derrubá-lo, além de apontar 

propostas para uma nova ordem. 

Na França, as ideias iluministas 

culminaram na Revolução Francesa, 

que levou à tomada do poder pela bur-

guesia. Na América, inspirou as lutas 

de independência, que puseram fim 

ao domínio colonial. Em Portugal e em 

outros países ou reinos, deu origem a 

um sistema político que ficou conhe-

cido como despotismo esclarecido. 

A lição de Geografia, de Pietro Longhi, 1750 
(óleo sobre tela, 61 cm × 49 cm). Esta pintura 

representa uma família burguesa tomando 
lições, um reflexo da busca pelo 

conhecimento que marcou o período.
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 Orientações didáticas
Estimule os alunos a confron-

tar as ideias defendidas pelos ilu-

ministas e a estrutura social do 

Antigo Regime, pedindo a eles que 

identifiquem incompatibilidades 

entre essas duas esferas da so-

ciedade europeia. Nesse sentido, o 

tópico Das ideias à ação pode ser 

lido com a turma e, em seguida, 

pode-se retomar o que foi estuda-

do na Introdução sobre o Antigo 

Regime, pedindo aos alunos que 

estabeleçam uma comparação 

entre a organização da sociedade 

estamental e a da sociedade de-

fendida pelos iluministas.

Aproveite para explorar com 

os alunos a imagem A lição de 

Geografia, de Pietro Longhi. Pe-

ça a eles que observem a repro-

dução da obra e relacionem seu 

contexto aos ideais iluministas. 

Que cena está representada? 

Qual assunto o artista ressalta 

em sua tela? Comente com os 

alunos que a pintura represen-

ta a busca pelo conhecimento, o 

que indica a valorização desse 

elemento, pelo menos em parte 

da sociedade da época.

Material digital – 
sequência didática 
Para auxiliar seu trabalho 

em sala de aula a respeito de 

alguns filósofos iluministas e 

da independência dos Estados 

Unidos, verifique a sequência 

didática 1 do 1o bimestre, lo-

calizada no material digital do 

Manual do Professor.

Texto complementar
Leia para a turma a trans-

crição de um trecho do Dicio-

nário de conceitos históricos 

e sobre a Escola de Frankfurt, 

que trata da influência do Ilu-

minismo até hoje.

Iluminismo e 

pós-modernidade

O Iluminismo [...] é enten-
dido como um momento fun-
dador da modernidade e do 
mundo contemporâneo, em 
que predominam os valores 
burgueses. E, como tal, pas-
sou desde meados do século 
XX, a sofrer diversas críticas 
dos opositores da modernida-
de e do imperialismo.

As primeiras críticas vie-
ram da Escola de Frankfurt. 
O filósofo alemão Theodor 
Adorno [...] começou a in-
dagar, em meados do sécu-
lo XX, sobre a validade do 
progresso e da técnica para 
a história da humanidade. Ao 
lado de Horkheimer, Adorno 

afirmou o fracasso do Iluminismo, pois, para os frankfurtianos, o 
Iluminismo não libertou o homem do medo e do mito, nem o tor-
nou autônomo por meio do domínio da ciência e da técnica. Em vez 
disso, uma vez derrotado o fanatismo religioso, o homem passou a 
ser vítima de um novo fanatismo, criando outro dogma, o da ciên-
cia e da tecnologia, para a sociedade contemporânea.

Nas últimas décadas do século XX, surgiu outra corrente filosófi-
ca contrária ao Iluminismo, a pós-modernidade. Criticando o pre-
domínio das sociedades ocidentais sobre o mundo e a imposição 
de seus valores a todas as culturas em contato com os ocidentais, 

os pós-modernos passaram a criticar a supremacia do cientificis-
mo e do progresso. [...] Apesar disso, a estrutura de pensamento 
predominante no Ocidente continua a ser derivada do Iluminis-
mo, e alguns autores atuais, inclusive, pregam a revalorização dos 
princípios iluministas. Entre eles, está o filósofo brasileiro Sergio 
Paulo Rouanet, que critica o excessivo relativismo de algumas visões 
pós-modernas e defende a volta da razão como parâmetro para o 
pensamento científico.

SILVA, Kalina Vanderlei. Dicionário de conceitos históricos. São Paulo: 
Contexto, 2006. p. 212.
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Política e economia para os iluministas
Os pensadores iluministas buscavam compreender e explicar diferentes aspectos 

da vida social. Parte deles dedicou-se mais à economia, outros à política, outros à 

educação, à justiça ou às artes. Criaram-se escolas de pensamento, clubes e socieda-

des dedicados à ampliação e à divulgação do conhecimento científico que influencia o 

Ocidente até os dias de hoje.

A política 
Um dos principais alvos da crítica iluminista era a monarquia absolutista, justifi-

cada pela religião e pela tradição. O monarca era considerado uma pessoa de natu-

reza diferente, superior às demais.
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John Locke retratado em 
pintura de Godfrey Kneller, 
1697. Óleo sobre tela, 
26 cm × 64 cm.

John Locke (1632-1704): autor de Segundo tratado do governo civil e de 

Ensaio sobre o entendimento humano (ambos de 1690), contestava o abso-

lutismo já no século XVII. Defendia a ideia de que a vida, a liberdade e a 

propriedade privada são direitos naturais inalienáveis (ninguém poderia tirar 

tais direitos do ser humano). Para ele, os governos surgiram por meio de um 

contrato social feito entre os homens para garantir a preservação desses direi-

tos. Assim, caso o governo não cumpra sua razão de ser – proteger e garantir o 

livre uso da propriedade privada –, a sociedade tem o direito à rebelião e à subs-

tituição do governo tirânico. O novo governo estabelecido deveria partilhar as 

decisões sobre assuntos de interesses comuns com o parlamento formado por 

proprietários de terra.
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Barão de Montesquieu (1689-1755): em seu livro O espí rito das leis (1748), 

analisou os diferentes regimes políticos, criticou o Estado absolutista francês e fez 

elogios ao governo inglês, que era controlado pelo parlamento, e não apenas pelo 

monarca. Propunha a divisão do Estado em três poderes independentes: o Le-

gislativo (que elabora as leis), o Executivo (que governa o Estado) e o Judiciário 

(que julga e estabelece a punição aos que desobedecem às leis). Essa divisão 

impediria que o poder se concentrasse nas mãos de um só grupo ou pessoa.

Charles-Louis de Secondat, barão de La Brède, herdou do seu tio 
o nome de Montesquieu. Aquarela de François Ganerey, c. 1801.
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Voltaire (1694-1778): escritor, historiador, poeta e dramaturgo, ficou conhe-

cido por suas críticas à Igreja católica e à censura. Defensor da liberdade de 

expressão, teria dito a frase: “Não concordo com nenhuma das palavras que 

você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las”, cuja autoria 

é questionada por pesquisadores. Em seu livro Cartas inglesas (1733), de-

fendia uma monarquia “esclarecida”, que respeitasse os direitos individuais. 

Voltaire, cujo nome real era François Marie Arouet, retratado por 
Nicolas de Largillére, em 1730. Óleo sobre tela, 60 cm × 50 cm.

 Orientações didáticas
Caso considere produtivo, uti-

lize o tópico Política e economia 

para os iluministas para um pe-
queno trabalho em grupo. Orga-
nizados em grupos, os alunos 
devem reler os boxes referentes 
aos autores iluministas (lem-
brando que a página seguinte 
traz informações sobre Jean-
-Jacques Rousseau). Se neces-
sário, eles podem buscar mais in-
formações em livros da biblioteca 
da escola ou em sites da internet 
(estabeleça um tempo para essa 
pesquisa). As ideias defendidas 
pelo autor a ser estudado devem 
ser apresentadas pelo grupo pa-
ra o restante da turma em forma 
de seminário, que não precisa se 
estender muito.

Outra forma interessante de 
trabalhar com o pensamento dos 
iluministas é selecionar trechos 
de textos desses autores e dispo-
nibilizá-los aos alunos, de forma 
impressa ou fotocopiada. Dividi-
dos em grupos, cada um pode fa-
zer a análise de um dos textos e 
depois compartilhar o resultado 
com a turma. Para isso, siga as 
orientações abaixo.

• Quem é o autor do texto?

• Qual é o título do artigo ou 
livro de onde o texto foi ex-
traído?

• Quando ele foi publicado?

• Qual é o assunto principal 
do texto?

• Que elementos do Iluminis-
mo podem ser extraídos do 
trecho que vocês leram?

As obras dos autores ilumi-
nistas podem ser encontradas 
no Portal Domínio Público. Dispo-
nível em: <www.dominiopublico.
gov.br/pesquisa/PesquisaObra
Form.jsp>. Acesso em: 26 out. 
2018. No site é possível pesqui-
sar pelo nome do autor, título 
ou assunto.
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A economia 

No campo econômico, os iluministas opuseram-se ao mercantilismo por meio 

de novas teorias econômicas: a fisiocracia e o liberalismo.

Segundo os fisiocratas, a terra era a única fonte de riqueza, e a agricultura, a 

única atividade verdadeiramente produtiva. O comércio e a indústria eram empreen-

dimentos secundários, meramente transformadores.

O liberalismo, cujos princípios foram formulados pelo escocês Adam Smith 

(1723-1790), propunha que a verdadeira fonte de riqueza das nações era o trabalho, 

exercido por indivíduos livres. Isso o diferenciava dos pensadores anteriores, que 

acreditavam que os metais preciosos e a terra, bens cuja quantidade é fixada pela 

natureza, eram os geradores de riqueza.

De acordo com as ideias do liberalismo, a economia possuiria leis próprias que a 

regulavam naturalmente, sem a necessidade de maiores intervenções do governo. 

Por isso, os liberais adotavam o lema fisiocrata “Laissez-faire, laissez-passer” (“Deixe 

fazer, deixe passar”). Para eles, a livre interação entre os indivíduos, cada qual buscan-

do satisfazer seus próprios interesses, acabaria produzindo o melhor resultado pos-

sível, como se houvesse uma “mão invisível” conduzindo as relações econômicas.

Segundo essa teoria, a intervenção do Estado no mercado, como era praticada no 

sistema mercantilista, atrapalharia o desenvolvimento econômico. Por outro lado, a livre 

concorrência, a divisão do trabalho e o livre-comércio seriam indispensáveis para o au-

mento da produtividade e para o progresso. Por isso, os governos só deveriam interferir 

na economia das nações para facilitar o desenvolvimento natural dessas dinâmicas. 

A obra de Smith é considerada, ainda hoje, um manual do capitalismo liberal.

Conheça mais

A relação entre o Iluminismo e o liberalismo

O Iluminismo procurava modificar a noção de sociedade e governo, propondo a substituição do poder absoluto dos 

reis e dos privilégios da nobreza e do clero. Defendia a liberdade e os direitos individuais, a igualdade entre os homens 

e divisão dos poderes. Os princípios iluministas não ficaram restritos à política e também foram transpostos para a 

economia. Assim como o governante deveria interferir menos nos assuntos do reino, o Estado também deixaria de 

intervir na economia, para que ela pudesse fluir de maneira mais autônoma. De forma geral, tanto os teóricos políticos 

quanto os teóricos econômicos desse período defendiam os interesses da burguesia – que desejava maior participação 

no governo e liberdade comercial para seus negócios, baseados na livre-concorrência. Tais fundamentos econômicos 

foram essenciais para o desenvolvimento do capitalismo e influenciaram a independência dos Estados Unidos e a 

Revolução Francesa. Princípios liberais são adotados em muitos países até hoje. 
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Jean-Jacques Rousseau (1712-1778): autor de Contrato social e Em’lio 

(ambos de 1762), fez as críticas mais radicais ao Antigo Regime e era favorá-

vel à formação de um governo popular em oposição à monarquia absolutista. 

Conhecido como “pai da democracia moderna” defendia a soberania popular, 

com o povo exercendo sua autoridade diretamente, sem intermediários. Suas 

ideias tiveram grande aceitação entre as camadas populares e a pequena 

burguesia europeia. 

Jean-Jacques Rousseau 

retratado por Quentin de la 

Tour, século XVIII. Pastel 

sobre papel, 45 cm × 35,5 cm.

 Orientações didáticas

Atividade complementar
Incentive os alunos a refletir 

sobre os dias atuais, mostrando 
como as ideias iluministas ainda 
estão presentes e rendem mui-
tos debates. Caso julgue conve-
niente, discuta a aplicação do 
lema fisiocrata “Laissez-faire, 
laissez-passer” (“Deixe fazer, 

deixe passar”) nos dias de ho-
je, tomando como eixo a menor 
ou maior intervenção do Estado 
na economia. 

Destaque que, em muitos paí-
ses, existe uma maior ação inter-
vencionista estatal na economia, 
desdobrando-se em inúmeras 
medidas governamentais para 
conter a ampliação de crises eco-
nômicas e financeiras. 

O boxe Conheça mais apre-
senta alguns aspectos da relação 
entre Iluminismo e liberalismo 
e pode ajudar a aprofundar as 
discussões em torno do proble-
ma da liberdade econômica e do 
modo como esses fundamentos 
ajudaram a promover o desenvol-
vimento do capitalismo.

Proponha aos alunos que 
leiam atentamente o texto des-
ta página e respondam às ques-
tões propostas.

1. Rousseau é considerado um 
pensador radical entre os 
iluministas. Por quê?

Porque defendia a democra-

cia e o direito a igualdade e 

felicidade de todos.

2. Por que a Igreja combatia os 
iluministas?

Porque as ideias iluministas 

colocavam em xeque a auto-

ridade da Igreja e muitos dos 

seus dogmas e privilégios.
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O despotismo esclarecido
Influenciados pelas ideias iluministas, alguns monarcas europeus buscaram 

administrar seus reinos de forma mais racional, eliminando alguns privilégios e co-
brando impostos de todas as camadas sociais. Também incentivaram a educação e 
a produção artística, praticaram reformas na Justiça, estimularam a atividade ma-
nufatureira e, em alguns Estados, aboliram a servidão. No entanto, ainda continua-
ram governando de forma autoritária, pois eram contrários à divisão do poder. Por 
isso, esse tipo de governo ficou conhecido como despotismo esclarecido.

As reformas realizadas em Portugal pelo ministro Sebastião José de Carvalho e 
Melo, conhecido como Marqu•s de Pombal, são um bom exemplo do despotismo 
esclarecido. Para diminuir a dependência que Portugal tinha da Inglaterra, Pombal 
reativou a produção de manufaturas, dificultou importações e modernizou o ensino. 
Também criou várias companhias de comércio, concedendo-lhes o monopólio de 
compra e venda de produtos no reino e em suas colônias. Em 1759, para diminuir a 
influência do clero nos assuntos do Estado, expulsou os jesuítas de Portugal e de seus 
domínios, transferindo o controle da Inquisição para a Coroa.

Pombal também foi responsável pela reconstrução de Lisboa, após o grande 
terremoto que destruiu a cidade em 1755. A racionalidade de sua administração se 
reflete no plano da cidade: as an-
tigas vielas medievais, estreitas, 
curvas e desordenadas, foram 
substituídas por ruas amplas, pa-
ralelas e regulares, como se pode 
ver nas imagens a seguir.

Também foram déspotas es-
clarecidos: Frederico II, da Prússia, 
amigo pessoal de Voltaire; José II, 
da Áustria; e Catarina II, da Rússia.

Gravura representando a 

planta de Lisboa antes do 

terremoto de 1755.
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Imagem de satélite de Lisboa, 

Portugal, na atualidade.  

A cidade mantém o traçado 

planejado por Pombal.  

Foto de 2015.

 Orientações didáticas
Para encerrar a discussão so-

bre o Iluminismo na Europa, é im-
portante analisar a questão do 
despotismo esclarecido, de modo 
a destacar que as ideias iluminis-
tas influenciaram os pensadores 
e cientistas do século XVIII e tam-
bém os monarcas e pessoas liga-
das aos governos de diferentes 
partes da Europa. Foi isso que deu 
origem ao despotismo esclareci-
do, uma tentativa de aplicação 
prática das ideias iluministas. 
Porém, ressalte para os alunos 
que esses monarcas não dese-
javam aplicar os aspectos mais 
radicais das ideias iluministas. 
As reformas implementadas por 
eles não promoveram rupturas 
radicais na organização social 
do Antigo Regime, mas apenas 
tentaram modernizar aspectos 
pontuais do governo e da econo-
mia. Isso poderá ser retomado 
posteriormente, já que as revolu-
ções inspiradas pelo Iluminismo 
foram marcadas pela defesa de 
propostas mais radicais.

Atividade complementar
Os alunos podem pesqui-

sar sobre a atuação de alguns 
déspotas esclarecidos, como 
Frederico II da Prússia, José II da 
Áustria e Catarina II da Rússia. Os 
resultados podem ser apresenta-
dos no formato de seminários ou 
publicados em um blog, de modo 
que sejam compartilhados com 
o restante da turma.
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Fundadas entre 1607 (Virgínia) e 1733 (Geórgia), as 13 colônias 
inglesas ocuparam grande parte da costa atlântica da América 
do Norte.

Representação de uma pequena propriedade rural 
na Pensilvânia, por volta de 1700. Xilogravura 
colorizada, de autoria desconhecida, século XIX.

Representação de escravizados trabalhando em 
grande plantação de algodão na Geórgia. Gravura 
colorizada, de autoria desconhecida, século XIX.

2  Influências do Iluminismo na 
América

Enquanto na Europa prevalecia a vontade de mudanças em relação ao Antigo 

Regime, as elites coloniais norte-americanas, desejando o fim das restrições ao co-

mércio com o Velho Mundo e influenciadas pelas ideias iluministas, passaram a ques-

tionar o domínio metropolitano, iniciando um movimento de emancipação política. A 

luta pela independência das 13 colônias inglesas, chamada por muitos de Revolução 

Americana, influenciou as demais colônias da América, que também começaram a 

questionar a dominação das metrópoles.

O domínio inglês sobre as 13 colônias
A colonização inglesa das 13 colônias da América do Norte seguiu modelos dis-

tintos de exploração e ocupação do território.

Nas colônias do sul, predominaram os latifúndios. Os colonos usavam a mão de 

obra de africanos escravizados e plantavam produtos tropicais como algodão e ta-

baco, que eram exportados para a Inglaterra.

Nas colônias do norte, predominaram as pequenas e médias propriedades. Com 

o uso de mão de obra livre, os colonos desenvolveram a policultura, a pecuária, a 

pesca, o comércio de peles e a manufatura, atividades voltadas principalmente para 

o consumo das colônias. Também criaram uma significativa indústria naval, produ-

zindo as embarcações usadas no chamado comércio colonial.

Fonte: elaborado 
com base em 
ATLAS da história 
do mundo. São 
Paulo: Folha de 
S.Paulo, 1995. 
p. 161.
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 Orientações didáticas
No tópico Influências do Ilumi-

nismo na América, use o mapa 

para que os alunos possam loca-

lizar geograficamente as colônias 

inglesas na América.

Seria interessante também 

projetar ou distribuir cópias de 

um mapa político atual da Amé-

rica do Norte, em especial dos 

Estados Unidos. Dessa forma, 

os alunos podem comparar qual 

era a região que correspondia às 

13 colônias na época em que era 

colônia da Inglaterra.

Aproveite para comentar as di-

ferenças entre a ocupação e ex-

ploração dos territórios do Norte 

e os do Sul das colônias inglesas 

da América.

Utilize as imagens desta pá-

gina para estabelecer essa com-

paração, destacando a pequena 

propriedade rural do Norte e a 

grande propriedade escravista 

e monocultora do Sul.
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Os perfis dos colonos também se diferenciavam: no norte predominava uma popu-
lação formada por agricultores, pequenos proprietários, comerciantes e produtores de 
manufaturas. No sul, um pequeno grupo de latifundiários compunha uma rica elite e  
pequenos proprietários formavam uma reduzida camada média. A base da sociedade 
sulista era composta de africanos escravizados, responsáveis pelo trabalho nas lavouras.

Na economia, havia uma ligação entre as colônias inglesas nas Antilhas, as co-
lônias inglesas da América do Norte e a África conhecida como comércio triangular. 
Os colonos do norte importavam melaço (um subproduto da fabricação do açúcar) 
diretamente das Antilhas, em troca de alimentos e outros artigos. Com o melaço 
produziam rum, bebida alcoólica utilizada como moeda na compra de escravizados 
na África. Os escravizados eram revendidos nas Antilhas e nas colônias do sul. 

O comércio também envolvia a Europa, onde se podia trocar o açúcar antilhano 
por manufaturados. Essa relativa liberdade comercial não existia nas colônias ibéricas. 

Os primeiros conflitos
Até o início do século XVIII, as colônias norte-americanas possuíam relativa au-

tonomia administrativa em relação à Inglaterra. Os governadores locais, nomeados 
pela metrópole, conviviam sem grandes conflitos com as assembleias dos colonos. 
As tropas inglesas eram bem reduzidas e cabia aos colonos proteger seus bens em 
conflitos com os nativos ou com os colonos franceses vizinhos.
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 Orientações didáticas
Explore com os alunos o mapa 

da página, para que eles possam 
entender as trocas comerciais 
que as 13 colônias estabeleciam 
com a Europa e com a África. Iden-
tifique com eles os produtos ex-
portados para cada região e as 
mercadorias importadas pela 
América.

Aproveite para apontar as di-
ferenças entre a independên-
cia política e a independência 
econômica. Esse assunto se-
rá retomado posteriormente no 
exercício Explore o mapa, na se-
ção Atividades.
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Com a Guerra dos Sete Anos (1756-1763), a relativa autonomia das colônias foi 
abalada. O conflito travado entre França e Inglaterra recebeu apoio de diferentes gover-
nos europeus. A guerra envolveu disputas por territórios e estendeu-se até a América.

Com a ajuda dos colonos norte-americanos, os ingleses venceram a guerra, 
tomando territórios franceses no Canadá e no Caribe. Contudo, os enormes gastos 
militares deixaram a Inglaterra em sérias dificuldades financeiras. Para superá-las, o 
governo inglês criou novos impostos para suas colônias e endureceu o controle sobre 
suas atividades comerciais.

Em 1764, a Lei do Açúcar impediu que esse produto fosse comercializado dire-
tamente entre as colônias, dificultando o comércio triangular. No ano seguinte, a Lei 

do Selo criou uma taxa para a circulação de impressos na América inglesa. Os colonos 
organizaram um grande boicote, deixando de comprar produtos da Inglaterra.

O cancelamento da Lei do Selo, em 1766, acalmou os colonos. Nos anos seguin-
tes, porém, novas medidas, como os impostos aos importados e maior fiscalização, 
motivaram o reinício dos conflitos. 

As guerras de independ•ncia
Em 1773, a Inglaterra criou a Lei do Chá, que concedia o monopólio sobre o co-

mércio do chá à Companhia das Índias Orientais. Isso provocou aumento nos preços 
do produto, muito consumido na América, estimulando diversos protestos entre os 
colonos. O principal deles ficou conhecido como “Festa do chá de Boston” (Boston Tea 

Party, em inglês). Disfarçados de índios, alguns colonos invadiram navios ingleses e 
lançaram todo o carregamento de chá ao mar. Em resposta, a Inglaterra decretou uma 
série de medidas punitivas, chamadas pelos colonos de leis intoleráveis. 

Gravura colorizada de 1846 representando o protesto conhecido como “Festa do chá de Boston”, ocorrido em 1773. 
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 Orientações didáticas
Um aspecto central para com-

preender o processo de indepen-

dência dos Estados Unidos é a 

mudança de postura da Inglater-

ra após a Guerra dos Sete Anos, 

ampliando os controles coloniais 

e tentando impor a cobrança de 

novos tributos, como a Lei do 

Açúcar. Isso feria não apenas 

a autonomia dos colonos, mas 

também prejudicava os negó-

cios relacionados ao comércio 

triangular. Para aprofundar es-

sa discussão em sala de aula, é 

possível consultar o texto com-

plementar a seguir.

Texto complementar
A Inglaterra tornou-se, após a Guerra dos sete anos, a grande potência mundial e passou 

a desenvolver uma política crescente de domínio político e econômico sobre colônias. 

A Lei do Açúcar (American Revenue act ou Sugar Act), em 1764, representou outro ato 
dessa nova política. Essa lei reduzia de seis para três pence o imposto sobre o melaço 
estrangeiro, mas estabelecia impostos adicionais sobre o açúcar, artigos de luxo, vinhos, 
café, seda, roupas brancas. Desde 1733 havia lei semelhante, no entanto, os impostos 
sobre os produtos perdiam-se na ineficiência das alfândegas inglesas nas colônias.

O que irritava os colonos não era tanto a Lei do Açúcar, mas a disposição da Ingla-
terra em fazê-la cumprir. Criou-se uma corte na Nova Escócia com jurisdição sobre 
todas as colônias da América para punir os que não cumprissem essa e outras leis. 

Além disso, a Lei do Açúcar procurava destruir uma tradição dos colonos da Améri-
ca: comprar o melaço para o comércio triangular onde ele fosse oferecido em melhores 
condições. Isso significava que a escolha nem sempre recaía sobre as ilhas inglesas do 
Caribe, mas também sobre as possessões francesas. 
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Os representantes das colônias norte-americanas exigiram o fim dessas medidas. 

A negativa do governo britânico aumentou as tensões entre a Inglaterra e suas colônias. 

Até que, em 4 de julho de 1776, representantes dos colonos aprovaram a Declaração 

de Independência, proclamando a fundação dos Estados Unidos da América. A Ingla-

terra não aceitou essa decisão e teve início a guerra pela independência.

Os confrontos duraram cinco anos. No início, o bem treinado e equipado exército 

britânico obteve várias vitórias. Porém, em 1777, a França declarou seu apoio aos 

revoltosos, enviando mais de 6 mil soldados. O governo francês queria vingar-se da 

Inglaterra por causa da derrota na Guerra dos Sete Anos. 

A Espanha também ajudou os norte-americanos com soldados e dinheiro. Em 

1781, os ex-colonos cercaram e derrotaram o exército britânico, obrigando a Ingla-

terra a reconhecer sua independência em 1783, no Tratado de Paris.

Declaração de Independência dos Estados Unidos, óleo sobre tela de John Trumbull, feita entre 1786 e 1820. 

Representa a cerimônia em que se declara a independência das colônias norte-americanas, em 4 de julho 

de 1776.

4 de julho de 1776: independência dos Estados Unidos da América, de Mary Anne Junqueira, Editora 
Lazuli/Companhia Editora Nacional, 2007. A autora, por meio de documentos de época, mapas, pinturas, 
entre outros recursos, reconstrói e discute o processo que levou à declaração de independência dos 
Estados Unidos.

Minha biblioteca

Revolução. Direção: Hugh Hudson. Reino Unido/EUA, 1985. Retrata a guerra de independência dos 
Estados Unidos a partir do drama familiar do personagem Tom Dobb (Al Pacino), que se envolve na 
guerra após seu filho ser convocado pelo exército.

De olho na tela

Thomas Jefferson
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 Orientações didáticas

Atividade complementar
Uma forma de avaliar o enten-

dimento dos alunos sobre os te-

mas estudados é propor a  eles 

que produzam um quadro com 

três partes: as características 

da sociedade europeia do Antigo 

Regime; as críticas feitas ao Anti-

go Regime com base nos ideais 

iluministas; e a influência das 

ideias iluministas no processo de 

independência das 13 colônias. 

Dessa forma, os alunos exer-

citarão habilidades de síntese e 

comparação. Solicite a eles que 

sempre posicionem os aconte-

cimentos no tempo e no espaço 

para evitar anacronismos. A ati-

vidade pode ser feita em duplas 

ou em pequenos grupos.  Acom-

panhe a produção das sínteses 

e dos quadros comparativos, es-

clareça as eventuais dúvidas e, 

se necessário, retome os princi-

pais conceitos.

Ao indicar em sua introdução que seu objetivo era “melhorar a 
receita deste reino”, a Lei do Açúcar torna claro o mecanismo mer-
cantilista que a Inglaterra pretendia. No segundo século da coloni-
zação, a Coroa britânica queria fazer as colônias cumprirem a sua 
função de colônias: engrandecimento da metrópole. Ficava clara 
uma mudança na política inglesa. 

Os colonos reagiram imediatamente. Um deles, James Otis, pu-
blicou uma obra denunciando as medidas e reafirmando um velho 
princípio inglês que os colonos invocavam para si: “taxação sem re-

presentação é ilegal”. O que significa isso? Desde a Idade Média até 
o século XVIII a Inglaterra sofreu muitos movimentos que afirma-
vam este princípio: para alguém pagar um imposto (taxação), essa 
pessoa deve ter votado num representante que julgou e aprovou este 
imposto (representação). Assim foi com os burgueses que impuse-
ram limites a Carlos I. Era esse princípio tradicional da Inglaterra 
que Otis, no fundo, queria fazer valer para as colônias.

KARNAL, Leandro [et. al.]. História dos Estados Unidos. São Paulo: 
Contexto, 2007. Arquivo digital, sem paginação.
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A organização da República 
estadunidense

Terminada a luta pela independência, duas tendências políticas disputaram o 

controle do novo Estado: os republicanos e os federalistas.

Representante Tendência política Projeto
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Thomas 

Jefferson em 

retrato pintado 

por Ahser B. 

Durand, no 

século XIX.

Republicana
Defendia um governo 
central fraco e grande 

autonomia dos estados. 
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Alexander 

Hamilton em 

retrato pintado 

por John 

Trumbull, 

em 1804.

Federalista

Pregava a ideia de um 
governo central forte, 
limitando a autonomia 

dos estados.

A Constituição dos Estados Unidos 

da América foi aprovada em 1787. Em 

vigor até hoje no país, foi modificada por 

várias emendas. Entre outras normas, a 

Constituição estabelecia o regime republi-

cano e a divisão do Estado em três pode-

res: Legislativo, Executivo e Judiciário. O 

Legislativo era formado pelo Congresso, 

constituído pelo Senado e pela Câmara dos 

Representantes. O Executivo, chefiado 

pelo presidente, que era eleito para um 

mandato de 4 anos. A Suprema Corte co-

mandava o Judiciário. 

Em 1789, o colégio eleitoral elegeu 

George Washington o primeiro presiden-

te dos Estados Unidos.

Embora a Declaração de Indepen-

dência defendesse a igualdade entre 

todos os seres humanos, a nova Cons-

tituição não incluía mulheres nem indí-

genas entre os cidadãos. Além disso, ela 

não aboliu a escravidão (veja o mapa ao 

lado). 
Fonte: elaborado com base em KASPI, A. Les AmŽricains: 1. Naissance et essor des 
États-Unis (1607-1945). Paris: Le Seuil, 1986. 
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 Orientações didáticas
O mapa limita ou desmistifica 

a ideia de que os Estados Unidos 

surgiram sob os princípios de li-

berdade e da igualdade. O aluno 

deve constatar a exclusão de par-

celas importantes da população 

e a manutenção da escravidão. 

Ou seja, os ideais de liberdade e 

igualdade daquele período guar-

davam fortes distinções com 

seus sentidos políticos dos sé-

culos seguintes.

Outro aspecto interessante 

nesse momento é a questão 

da Constituição dos EUA. Tendo 

em vista a importância históri-

ca desse documento, pode ser 

interessante analisar trechos 

da Constituição em sala de au-

la. Para isso, consulte o texto 

completo da Constituição, dispo-

nível em: <www.uel.br/pessoal/

jneto/gradua/historia/recdida/

ConstituicaoEUARecDidaPES-

SOALJNETO.pdf>, acesso em: 

10 out. 2018.
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TRABALHANDO COM DOCUMENTOS

O documento a seguir é composto de trechos do discurso proferido em 1783 pelo doutor Ezra Stiles, presiden-

te do Yale College, diante do governador e da Assembleia de Connecticut. Ele procura explicar os eventos que 

ocorreram na América do Norte desde 1776, quando foi declarada a independência dos Estados Unidos.

Como teria sido utópico ter predito na Batalha de Lexington que em menos de oito anos a independência e a 

soberania dos Estados Unidos deveriam ser reconhecidas por quatro soberanias europeias, uma das quais seria a 

própria Grã-Bretanha. Como são maravilhosas as revoluções, os acontecimentos da providência! Vivemos numa 

era de maravilhas; vivemos uma era em poucos anos. [...]

Teremos uma comunicação com todas as nações em comércio, maneiras e ciência, além 

de qualquer coisa conhecida no mundo até agora... todas as artes podem ser transplantadas 

da Europa e Ásia e florescer na América com um lustre aumentado, para não mencionar o au-

mento das ciências de invenções e descobertas americanas, das quais houve casos tão capi-

tais, aqui, no século passado, quanto na Europa. 

Apud BRADBURY, Malcolm; TEMPERLEY, Howard (Ed.). Introduç‹o aos estudos americanos. Rio de Janeiro:  

Forense Universitária, [s.d.]. p. 67-68.

1  Como o orador descreve o processo de independência? Ela seria até aquele momento um fato inédito na região? 

Justifique com trechos do texto.

2  Qual deveria ser, segundo ele, o papel da então recém-nascida nação norte-americana diante das outras nações? 
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 Predito: previsto.

 Lustre: brilho.

 Capital: essencial, 

fundamental.

Ezra Stiles, em óleo 

sobre tela pintado por 

Samuel King, 1771.

 Orientações didáticas

Trabalhando com 

documentos
Nesta seção, destaque que 

nos Estados Unidos do século 
XVIII havia universidades como 
Yale, fundadas antes da inde-
pendência das 13 colônias. Cha-
me a atenção também para as 
referências culturais utilizadas 
no discurso e as intenções do 
autor ao fazer essas escolhas 
na comparação com o povo es-
tadunidense.

Atividades 

1. Como único e surpreenden-
te (“Vivemos numa era de 
maravilhas; vivemos uma 
era em poucos anos.”) e re-
sultado da vontade divina 
(“Como são maravilhosas 
as revoluções, os aconteci-
mentos da providência!”). 
A independência dos EUA 
caracterizou-se como o pri-
meiro movimento de eman-
cipação bem-sucedido do 
continente americano.

2. O discurso destaca a comu-
nicação da nova nação com 
todas as partes do mundo 
e a possibilidade que o po-
vo estadunidense teria de 
poder ampliar conquistas 
e saberes vindos de outras 
regiões do mundo.
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Mapeando saberes

• O Iluminismo, movimento 
intelectual difundido na Europa 
no século XVIII, buscava 
explicações racionais para o 
comportamento humano e o 
desenvolvimento das sociedades.

• Em alguns reinos europeus, o 
Iluminismo estimulou uma série de 
reformas que buscaram racionalizar a 
administração do Estado, sem, contudo, 
pôr fim ao absolutismo. Esse tipo de governo 
ficou conhecido como despotismo esclarecido.

• Entre as ideias econômicas liberais, destacam-
-se a fisiocracia (segundo a qual a única fonte 
de riqueza é a terra) e o liberalismo econômico 
(para quem o trabalho livre é a origem das 
riquezas). Ambas defendiam que a economia 
se autorregula naturalmente, não devendo, 
portanto, sofrer interferência do Estado.

• Entre os teóricos políticos iluministas, destacam-se 
John Locke (para quem o Estado deveria garantir a 
propriedade privada e a liberdade individual), 
Montesquieu (teórico da divisão dos poderes), 
Voltaire (defensor de uma monarquia 
ilustrada) e Rousseau (defensor de um 
governo de base popular).

• Os iluministas defendiam que todos 
os homens nasciam livres e iguais. 
Essas ideias ameaçavam a sociedade 
estamental e o absolutismo do 
Antigo Regime, baseados na 
desigualdade entre os homens e na 
submissão ao poder real.

• Os valores iluministas defendidos 
pelos líderes da independência 
dos Estados Unidos restringiam-
-se à liberdade de comércio e à 
igualdade de direitos entre 
colônia e metrópole. Eles não se 
estendiam aos escravizados, que 
continuaram sem liberdade, às 
mulheres nem aos indígenas, que 
não tinham direito à participação 
política.

• As ideias iluministas também 
influenciaram as lutas contra o 
sistema colonial. Nas 13 colônias 
inglesas da América do Norte, elas 
inspiraram uma série de revoltas contra 
a metrópole, que culminaram, em 1776, 
na Declaração de Independência.

ATENÇÃO A 
ESTES ITENS

POR QUÊ?

• As ideias iluministas exercem, até 
hoje, enorme influência na forma 
como compreendemos a política, a 
sociedade, a economia e a religião.

• A independência das 13 colônias da 
América do Norte é um exemplo da 
influência iluminista na origem dos 
Estados Unidos.

• O liberalismo ainda hoje é 
discutido em diversos debates 
econômicos. As crises econômicas 
mundiais trouxeram à tona a 
questão sobre a validade e a 
necessidade – ou não – de os 
Estados exercerem o controle e a 
regulação dos mercados.

 Orientações didáticas

Mapeando saberes
Peça aos alunos que leiam o 

diagrama desta seção, retoman-

do os conteúdos trabalhados 

neste capítulo e esclarecendo 

possíveis dúvidas. Sugira a eles 

que, em duplas ou grupos, listem 

no caderno as informações mais 

importantes sobre os assuntos 

deste capítulo. Assim, eles terão 

material próprio para estudar pa-

ra avaliações futuras.

 Orientações didáticas
Atividades (p. 29)

As atividades do item Retome podem ajudar a identificar as princi-

pais dúvidas e dificuldades dos alunos em torno dos temas trabalha-

dos no capítulo. Sugerimos que as atividades sejam feitas em duplas, 

de maneira a possibilitar a troca de ideias entre os alunos. Também é 

importante pedir aos alunos que consultem o dicionário para auxiliar 

na compreensão dos textos.

No item  Analise e compare os pontos de vista, estimule a comparação 

entre as ideias de Locke e Rousseau e incentive os alunos a perceber 

que, em um mesmo campo de ideias, como a História, há diferenças 

de proposições, como no caso dos filósofos iluministas em destaque. 

Veja ao final do volume a seção Como fazer, que orienta a desenvol-

ver procedimentos úteis ao estudo de História e de outras disciplinas. 

Para este capítulo sugerimos como fazer um resumo.
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ATIVIDADES 29

ATIVIDADES

Retome

1  No caderno, monte uma tabela com duas colunas cujos 
títulos sejam: liberalismo e mercantilismo. Entre os 
itens abaixo, agrupe, na primeira coluna, aqueles que 
se relacionam com o liberalismo e, na segunda coluna, 
as que definem o mercantilismo.

2  Defina os termos liberalismo econômico e despotismo 

esclarecido, de acordo com o que você estudou neste 
capítulo. 

3  De que maneira as ideias iluministas influenciaram na 
independência dos Estados Unidos? Relacione as se-
guintes palavras ou expressões na sua resposta: Ilumi-

nismo, intervencionismo, liberdade, igualdade, independên-

cia dos Estados Unidos, escravidão.

4  Com base no que foi visto na página de abertura do ca-
pítulo, responda em seu caderno: Que relação existe 
entre a atual organização política dos Estados Unidos e 
o Iluminismo? Quem foi excluído dos direitos adquiridos?

Explore o mapa

5  Observe com atenção o mapa Comércio triangular das 

colônias inglesas da América do Norte, da página 23,  e 
responda às questões a seguir.

a) Descreva os vínculos comerciais existentes entre as 
13 colônias da América inglesa, as Antilhas, a África 
e a Europa.

b) De acordo com essas rotas comerciais, o comércio 
metrópole-colônia entre a Inglaterra e as 13 colônias 
era obedecido? Por quê?

Analise e compare os pontos de vista

6  Leia com atenção os textos a seguir, que abordam a 
questão da propriedade privada da terra. O primeiro 
texto foi escrito por Rousseau, e o segundo por John 

Locke. Em seguida, responda às questões em seu 
caderno.

O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro 

que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer isto é 

meu e encontrou pessoas suficientemente simples para 

acreditá-lo. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias 

e horrores não pouparia ao gênero humano aquele que, ar-

rancando as estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado 

a seus semelhantes: “Defendei-vos de ouvir esse impostor; 

estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos 

e que a terra não pertence a ninguém!”.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a desigualdade. São 

Paulo: Nova Cultural, 1991. p. 259. (Os pensadores).

Vê-se claramente que os homens concordaram com a 

posse desigual e desproporcional da terra, tendo encontra-

do, por um consentimento tácito e voluntário, um modo pelo 

qual alguém pode possuir com justiça mais terra que aque-

la cujos produtos possa usar, recebendo em troca do exce-

dente ouro e prata que podem ser guar-

dados sem prejuízo de quem quer que 

seja (...).

LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo. São Paulo: Martins 

Fontes, 1998. p. 428.

a) Segundo Locke, é justo que uma pessoa possua mais 
terras do que outra? Justifique sua resposta.

b) Podemos considerar as visões dos dois autores se-
melhantes ou diferentes? Explique.

 Tácito: silencioso, 

calado.

século XVIII em diante; pacto colonial; 
intervencionismo estatal; livre concorrência; 

séculos XV ao XVIII; mão invisível; economia de 
mercado; laissez-faire; protecionismo; 

metalismo.

Autoavaliação

1. Quais atividades você considerou mais fáceis e mais di-
fíceis? Por quê?

2. Em quais atividades você utilizou o texto do capítulo 
como base para sua resposta?

3. Algum ponto do capítulo não ficou muito claro para você? 
Qual(is)?

4. Você compreendeu o esquema Mapeando saberes? Ex-
plique.  

5. Você saberia apontar exemplos da atualidade conside-
rando o que aprendeu no item Por quê? do Mapeando 

saberes?

6. Como você avalia sua compreensão dos assuntos trata-
dos neste capítulo?

 »Excelente: não tive nenhuma dificuldade.

 »Bom: tive algumas  dificuldades, mas consegui resolvê-las.

 »Regular: foi difícil compreender certos conceitos e re-
solver as atividades. 

 »Ruim: tive muitas dificuldades, tanto no conteúdo quan-
to na realização das atividades.

estendeu aos escravizados, 
índios e mulheres. Desdo-
bramentos desse passado 
ainda carregam questões 
de igualdade, atuação poli-
cial e violência na sociedade 
estadunidense.

5. a) A África importava rum das 
colônias inglesas, exportando 
escravizados para o sul das 
13 colônias e para as Anti-
lhas. As 13 colônias expor-
tavam alimentos e outros 
artigos para as Antilhas, rum 
para a África e algodão para 
a Europa, importando ma-
nufaturados ingleses e me-
laço, açúcar, cana e moedas  
antilhanas. As Antilhas im-
portavam manufaturados 
da Europa e das 13 colônias 
e exportavam melaço, cana, 
açúcar e moedas para estas.

  b) Não, porque as colônias 
comercializavam entre si e 
com outras regiões, como 
Antilhas e África, desrespei-
tando o monopólio comercial 
da Coroa.

6. a) Sim, pois ele afirma que os 
homens concordaram com 
a posse desigual da terra e 
quem acumula riquezas com 
isso não prejudica ninguém.

  b) Elas são bastante diferen-
tes, pois enquanto Rousseau 
vê a propriedade privada da 
terra como causa de violên-
cia e desgraça, Locke a en-
cara como um direito natural 
e consentido por todos, que 
não causa problemas a nin-
guém.

Autoavaliação
É importante que os alunos se 

comprometam em responder à 
Autoavaliação, ao final de cada 
capítulo. Com a autoavaliação, os 
alunos poderão ter uma noção de 
seu processo de aprendizagem, 
identificando o que assimilaram 
e em quais pontos do conteú-
do estudado apresentaram di-
ficuldades.

1. Liberalismo: século XVIII em diante; mão invisível; economia de 
mercado; laissez-faire; livre concorrência. Mercantilismo: pacto 
colonial; intervencionismo estatal; protecionismo; séculos XV 
ao XVIII; metalismo.

2. Liberalismo econômico: deve destacar a não intervenção do 
Estado na economia, o livre mercado, o combate ao mercan-
tilismo, etc. Despotismo esclarecido: destacar a permanência 
do governante absolutista, usando as ideias do Iluminismo.

3. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno relacione os ideais 

do Iluminismo às críticas dos colonos norte-americanos con-
tra o intervencionismo inglês na economia da região. Com ba-
se nos ideais de liberdade e igualdade, os colonos decretaram 
a independência dos Estados Unidos. Contudo, mantiveram a 

escravidão.

4. A organização política do país, com a divisão entre os três po-
deres, tem origem nas ideias de Montesquieu, um dos princi-
pais representantes do movimento iluminista. Na imagem da 
página inicial, há destaque para a ideia da igualdade que não se 
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PROJETO 1o SEMESTRE

PROJETO30

Abertura

Pesquisa
Mundo político: a crise do Antigo 
Regime e a política contemporânea

Neste semestre, a proposta de projeto é a produção de uma pesquisa.

Ao longo dos estudos neste 1o semestre, você tomará contato com um período histórico 

muito importante para o mundo ocidental: a chamada Era das Revoluções. Segundo o histo-

riador Eric Hobsbawm, a Era das Revoluções engloba o período entre o fim do século XVIII e 

a primeira metade do século XIX, em que transformações profundas nos campos econômico, 

social, político e cultural ocorreram na Europa e na América, gerando impactos que são per-

cebidos ainda hoje.

Uma das mudanças fundamentais propiciadas por esse processo histórico foram as 

noções de direitos civis e políticos que emergiram dos movimentos, desde a Revolução Fran-

cesa até a chamada “Primavera dos Povos”, em 1848. 

Sendo assim, a proposta é que seja feita uma pesquisa sobre esse período histórico, 

apresentando principalmente as mudanças no campo dos direitos civis e políticos que ocor-

reram nesse contexto.

Dessa forma, a turma dividida em grupos deverá apresentar, em suas pesquisas, respos-

tas para as seguintes questões:

1  Quais são as diferenças da organização social na Europa e na América antes e depois da 

chamada Era das Revoluções?

2  Do ponto de vista político, quais foram as conquistas alcançadas pelas populações des-

favorecidas nesse período?

3  Que mudanças importantes, entre o fim do século XVIII e a primeira metade do  

século XIX, ocorreram no Brasil?

4  De todas essas mudanças, quais delas os membros do grupo consideram importantes 

para serem preservadas e/ou ampliadas nos dias de hoje? Por quê?

A partir dessas questões, ao longo do semestre, você pode elaborar as ideias com os 

colegas e ir construindo sua pesquisa. Para isso, utilize as fontes sugeridas e outras que o 

professor indicar.

As questões sugeridas precisam ser contempladas, mas não se preocupem em respon-

dê-las como um questionário. Elas devem servir de guia para a pesquisa, para ajudá-los a 

pensar sobre a Era das Revoluções e sobre as conquistas dos direitos civis e políticos.

Conhecendo o tema
A respeito do momento de transição pelo qual passava a Europa no final do século XVIII, 

leia o trecho da obra de Hobsbawm a seguir.

Havia assim um conflito latente, que logo se tornaria aberto entre as forças da velha e da 

nova sociedade “burguesa”, que não podia ser resolvido dentro da estrutura dos regimes 

políticos existentes, exceto, é claro, onde estes regimes já incorporassem o triunfo burguês, 

como na Grã-Bretanha. O que tornou estes regimes ainda mais vulneráveis foi que eles es-

tavam sujeitos a pressões de três lados: das novas forças, da arraigada e cada vez mais dura 

resistência dos interesses estabelecidos mais antigos, e dos inimigos estrangeiros.

HOBSBAWM, Eric. A Era das Revoluções: Europa 1789-1848. 15. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001. p. 40.

 Orientações didáticas

Seção Projeto
O principal tema contempo-

râneo abordado neste projeto é 

“Educação em direitos humanos”.

A proposta do projeto deste 

semestre é que os alunos ela-

borem uma pesquisa sobre as 

transformações históricas que 

marcaram a passagem do século 

XVIII para o século XIX. 

Foi nesse momento da transi-

ção que se consolidaram direitos 

civis e políticos importantes, prin-

cipalmente a ideia de que todos 

são iguais perante a lei e devem 

ter os mesmos direitos e deveres.

Por essa razão, é importan-

te que os alunos observem o 

processo histórico de conquis-

ta dos direitos civis e políticos e 

compreendam que muitos deles 

estão relacionados a lutas e con-

quistas históricas da chamada 

“Era das Revoluções”.

Ressalte que, apesar de hoje 

termos direitos civis e políticos 

garantidos por lei, infelizmente 

eles não são estendidos a to-

da a população. Um exemplo é 

a situação brasileira: uma am-

pla gama de direitos consta na 

Constituição de 1988, mas, na 

prática, uma parcela considerável 

dos brasileiros não tem acesso 

a eles ou esbarra em limitações 

que os impedem de exercê-los 

em sua plenitude.

Texto complementar
Para facilitar o entendimen-

to dos alunos sobre o que são 

direitos civis e políticos, suge-

rimos a leitura do texto com-

plementar a seguir.

Direitos civis e 

políticos

Direitos civis e políticos 
são uma classe de direitos 
que protegem a liberdade dos 
indivíduos de violações por 

governos, organizações sociais e particulares, e que asseguram a ca-
pacidade destes indivíduos de participar na vida civil e política da 
sociedade e do Estado, sem discriminação ou repressão.

Os direitos civis incluem a garantia de integridade física e mental, 
a vida e a segurança dos povos; a proteção contra a discriminação 
por motivos tais como raça, sexo, origem nacional, cor, orientação 
sexual, etnia, religião ou deficiência; e os direitos individuais co-
mo a privacidade, as liberdades de pensamento e de consciência, 
de expressão, de religião, de imprensa, de reunião e de movimento.

Os direitos políticos incluem a justiça natural (equidade proces-

sual) em lei, tais como os direitos do arguido, incluindo o direito 

a um julgamento justo; o devido processo legal; o direito de bus-

car reparação ou um remédio legal; e os direitos de participação 

na sociedade civil e política, tais como a liberdade de associação, 

o direito de se reunir, o direito de petição, o direito de autodefesa, 

e o direito de voto.

DIREITOS civis e políticos. Disponível em: <www.frontlinedefenders.org/

pt/right/civil-political-rights>. Acesso em: 27 out. 2018.
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PROJETO 31

Para facilitar a pesquisa, indicamos alguns sites e livros que abordam 

o tema da crise no Antigo Regime e a política contemporânea:

CANCIAN, Renato. Cidadania e direitos políticos e sociais: origem 

e importância. UOL Educação, 10 jan. 2007. Disponível em: 

<https://educacao.uol.com.br/disciplinas/sociologia/cidadania-

e-direitos-politicos-e-sociais-origem-e-importancia.htm>. 

GONÇALVES SOUSA, Rainer. Revolução Francesa. UOL Mundo 

Educação. Disponível em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.

br/historiageral/revolucao-francesa.htm>.

MARTINS DE AGUIAR, Lilian Maria. Antecedentes históricos da 

Independência dos Estados Unidos. UOL Mundo Educação. Disponível 

em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historia-america/

antecedentes-historicos-independencia-dos-estados-unidos.htm>. 

MICELI, Paulo. As revoluções burguesas. 10. ed. São Paulo: Atual, 

1994. (Coleção Discutindo a História).

NOVAIS, Fernando; MOTA, Carlos Guilherme. A independência 

política do Brasil. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 1996.

PISSURNO, Fernanda Paixão. Antigo Regime. InfoEscola. Disponível 

em: <www.infoescola.com/historia/antigo-regime/>.

RECCO, Cláudia. História: O absolutismo e a reforma religiosa. 

Folha Online, 14 ago. 2003. Disponível em: <www1.folha.uol.

com.br/folha/educacao/ult305u13408.shtml>.

Acesso em: 25 out. 2018.

Dicas de pesquisa

O período entre fins do século XVIII e a primeira metade do século XIX é fundamental para 

o conhecimento do mundo político contemporâneo, pois foi palco de intensas revoluções que 

reorganizaram as estruturas sociais, econômicas, políticas e culturais do mundo ocidental. 

Conforme afirma Hobsbawm, as mudanças foram resultado de múltiplos fatores, todos eles 

relacionados a transformações no campo econômico e social.

A emergência do pensamento iluminista, a crise da política absolutista, o desenvolvimen-

to industrial e a ascensão da burguesia, assim como os processos de independência no 

continente americano são todos eventos importantes que reformularam o entendimento do 

mundo político. No entanto, tudo isso foi resultado de um longo processo histórico, que deve 

ser compreendido para que possamos entender como tais questões são relevantes até hoje. 

De início, a nomeação Antigo Regime, criada pelos revolucionários franceses, referia-se ao 

período marcado pelo Absolutismo, pela sociedade de ordens e pelo colonialismo. A sociedade 

nesse tempo era dividida em clero, nobreza e Terceiro Estado, este último composto por todo 

o restante da sociedade. Havia uma série de privilégios significativos para os dois primeiros 

grupos da sociedade.

Entretanto, ao observar as características das sociedades contemporâneas no Ocidente, 

tais divisões sociais não estão mais presentes. Diante disso, o objetivo fundamental do trabalho 

aqui desenvolvido será compreender como ocorreu essa transição e quais foram as condições 

sociais que permitiram essa mudança, especialmente na conquista dos direitos civis e políticos.

Planejamento

A partir da orientação do professor, durante a pesquisa é importante desenvolver corre-

tamente um planejamento de todo o processo. As etapas sugeridas são as seguintes:

1  Organizem-se em grupos de até cinco alunos e preparem-se para aprofundar os estudos 

sobre o tema sugerido com base nas referências citadas nas Dicas de pesquisa e outras 

que o professor indicar ou que vocês poderão descobrir pesquisando.

2  Examinem o material apresentado e discutam entre si quais informações são relevantes 

para o desenrolar da pesquisa. Sigam orientações do professor conforme necessário para 

compreender o processo de análise textual.

3  Durante o semestre, discutam com o professor as informações coletadas e o que cada 

grupo avaliou como sendo relevante para o projeto; conforme as discussões se desen-

rolarem, procurem um fio coerente de análise, para que seja mais fácil desenvolver uma 

conclusão para o projeto.

4  Por fim, sigam as orientações do professor e, ao longo do semestre, organizem as infor-

mações e conteúdos e reflitam sobre as questões apontadas anteriormente. 

Na imagem, gravura do 

século XVIII, de autor 

desconhecido, representando 

o Terceiro Estado, composto 

pela maioria da população, 

sustentando as classes 

privilegiadas nas suas 

costas. A charge refere-se à 

monarquia absolutista e aos 

privilégios do clero e da 

nobreza às vésperas da 

Revolução Francesa.
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 Orientações didáticas
Acompanhe, passo a passo, o 

engajamento dos alunos no pro-
jeto. Organize a turma em grupos 
e distribua os sites entre eles. 

Instigue-os a exercitar suas 
capacidades investigativas, pe-
dindo para buscarem outras fon-
tes de pesquisa, além dos sites 
indicados. 

Explique que a pesquisa deve 
ser realizada em livros, revistas 
e sites confiáveis, para evitar 
informações oriundas de fon-
tes duvidosas ou tendenciosas. 

O roteiro da entrevista pode ser 
definido por vocês em conjunto, 
na sala de aula. Acompanhe ao 
longo do semestre a leitura dos 
textos dos sites indicados. Es-
tabeleça um cronograma para o 
cumprimento de cada etapa do 
processo. Para isso, use datas 
que sejam viáveis ao trabalho 
do semestre. Por exemplo: se a 
pesquisa começar em março, fixe 
uma data em meados de maio pa-
ra os grupos apresentarem textos 
com os resultados da pesquisa. 

Faça a correção dos textos, in-
dique lacunas (caso haja), sugira 
novas pesquisas, etc.

A etapa 2, do tópico Planeja-
mento pode provar-se desafiado-
ra devido ao pouco contato dos 
alunos com o processo de pes-
quisa. Assim, procure auxiliá-los 
sempre que possível na análise 
das informações que pesqui-
sarem e busque promover dis-
cussões com os grupos visando 
ao desenvolvimento do projeto. 
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32 UNIDADE 1  ¥  Mundo contemporâneo: a era das revoluções

A Revolução 
Francesa2

CAPÍTULO

Chesnot/Getty Images

 Comemoração da Queda da Bastilha, feriado nacional francês, com fogos de artifício coloridos em frente à 

Torre Eiffel, um dos principais símbolos da cidade. Fotografia de 2018.

Observe a foto, que 
mostra a 
comemoração de um 
evento ocorrido em 14 
de julho de 1789, 
conhecido como o 
marco inicial da 
Revolução Francesa.

1. Que situação é 
retratada na cena? 
Em que ambiente ela 
se passa?

2. Você é capaz de 
identificar outros 
eventos parecidos 
que ocorrem no 
Brasil? Justifique sua 
resposta.

Para começar

Do século XV ao século XVIII, prevaleceu na Europa uma ordem social e política 

que lembrava a sociedade medieval e ficou conhecida como Antigo Regime. Na 

França absolutista, a sociedade continuava fundada em privilégios e dividida em 

ordens ou estamentos.

Cerca de 98% da população francesa pertencia ao Terceiro Estado: grandes e 

pequenos industriais, comerciantes e trabalhadores urbanos e rurais. Inspirados 

pelos ideais iluministas e guiados pelo lema “liberdade, igualdade, fraternidade”, os 

franceses passaram a questionar as desigualdades sociais. No Antigo Regime, os 

integrantes do Terceiro Estado pagavam altos impostos, enquanto clero e nobreza 

eram isentos; os trabalhadores urbanos enfrentavam péssimas condições de vida, 

carga de trabalho elevada e baixos salários. Os camponeses, por sua vez, viviam 

praticamente na miséria, subordinados a antigas tributações feudais. Esses foram 

apenas alguns dos motivos que levaram à eclosão revolucionária.

Neste capítulo, estudaremos a Revolução Francesa, bem como seus reflexos in-

ternacionais. Em meio à onda revolucionária, um importante exemplo foi o Haiti, na 

época uma colônia francesa, em que os escravizados e negros mestiços livres se levan-

taram contra a situação imposta pelo governo local, dominado por uma elite branca.

 Objetivos do capítulo
• Conhecer as principais carac-

terísticas da França antes da 
Revolução de 1789.

• Compreender o conceito de 
revolução.

• Identificar as causas da Re-
volução Francesa, os prin-
cipais grupos participantes 
desse processo e as etapas 
da revolução: Assembleia 
Constituinte, Monarquia 
Constitucional, Convenção 
Nacional, República e Dire-
tório.

• Entender os motivos da Re-
volução no Haiti e reconhecer 
sua importância na História 
e na luta pela abolição da es-
cravidão.

• Compreender os impactos 
mundiais da Revolução Fran-
cesa e da Revolução no Haiti.

 Comentários à 
abertura do capítulo

Para começar
A queda da Bastilha em 14 de 

julho de 1789 é marco do início da 
Revolução Francesa e se tornou 
símbolo da República Francesa. 
A data 14 de julho é feriado na-
cional na França e nesse dia rea-
lizam-se comemorações, como 
mostra a imagem de abertura.

1. A foto, de 2018, destaca a 
Torre Eiffel, em Paris, com a 
cidade toda iluminada pela 
queima de fogos nas cele-
brações do 14 de julho.

2. Resposta pessoal. Os alunos 
podem citar as comemora-
ções que ocorrem no dia 7 
de setembro, data em que 
se celebra a independência 
do Brasil.

Ao final do trabalho com o ca-
pítulo, retome essa atividade 
com os alunos para que reflitam 
sobre as disputas da época da 
Revolução Francesa. Os revolu-
cionários arrasaram o local onde 
ficava a bastilha. Os republicanos 
que nasceram com a revolução 
rememoram essa destruição 
como marco do nascimento de 
uma nova ordem.

 Competências e habilidades trabalhadas no capítulo 2

Competências* Objetos de conhecimento Habilidades

CG (1, 2, 4, 5, 7, 8, 
9, 10)

CCH (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7)

CEH (1, 2, 3, 4, 6, 7)

Revolução Francesa e seus 
desdobramentos.

(EF08HI04) Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo.

Independências na América espanhola.
• A revolução dos escravizados em São 
Domingo e seus múltiplos significados e 

desdobramentos: o caso do Haiti.

(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.

*CG = Competência Geral / CCH = Competência Específica de Ciências Humanas / CEH = Competência Específica de História
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LINHA DO TEMPO
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1789 
Tomada da Bastilha – Início da 

Revolução

1792 
Proclamação da República 

francesa

1793 
Luís XVI é guilhotinado

1793 (até 1794) 
Período do Terror

1794 
Robespierre é guilhotinado

1799 
Napoleão e o Golpe 

do 18 Brumário

1  Os antecedentes da 
Revoluç‹o

Embora ligados pelo descontentamento com as políticas do Antigo 

Regime, os membros do Terceiro Estado mantinham grandes diferenças 

de interesses entre si. 

A burguesia, por exemplo, desejava o fim dos monopólios, como se 

pode notar no quadro abaixo.

Integrantes do 
Terceiro Estado

Liberdade Igualdade

Burguesia

Fim dos monopólios que a 
impediam de exercer suas 

atividades comerciais livremente; 
possibilidade de expressar suas 

opiniões e defender seus 
interesses sem nenhum tipo de 

censura.

Igualdade civil, por meio da 
conquista de direitos 
políticos e do fim dos 

privilégios da nobreza e do 
clero.

Trabalhadores 
urbanos 

(sans-culottes)

Liberdade para negociar melhores 
salários e opinar sobre os destinos 

do país.

Igualdade civil, econômica e 
social, por meio da 

conquista de direitos 
políticos, da supressão dos 
privilégios da nobreza e do 
clero e do fim dos tributos 
feudais e da miséria entre 

os trabalhadores.

Camponeses
Livrar-se da condição servil e da 

submissão aos senhores de terra.

Em 1789, quando teve início a Revolução Francesa, os vários grupos 

que compunham o Terceiro Estado se uniram para derrubar o Antigo Re-

gime. Nos anos seguintes, porém, as divergências entre eles se tornaram 

cada vez mais evidentes, mudando os rumos da Revolução. 
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Linha do tempo esquemática. O espaço entre as 
datas não é proporcional ao intervalo de tempo.
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Nesta gravura 
anônima do século 

XVIII, o Terceiro 
Estado, representado 

pelo trabalhador 
segurando uma 

enorme bola de ferro 
(a monarquia), está 
entre o Primeiro e o 

Segundo Estados, 
representados pelo 
clérigo e pelo nobre 

(segurando uma 
espada).

 Orientações didáticas
Auxilie os alunos a identificar 

o Antigo Regime. Explique que os 

revolucionários franceses luta-

ram pela derrubada de um Estado 

absolutista e de uma sociedade 

apoiada em privilégios. A ideia de 

igualdade e de direitos foi esta-

belecida nas leis, que deveriam 

estar de acordo com a vontade 

da maioria, e não de um peque-

no grupo de interesses. Esclare-

ça que o pensamento iluminista 

estava presente nos ideários dos 

revolucionários franceses e se 

contrapunha à sociedade esta-

mental e de privilégios. 

Aproveite a linha do tempo 

para localizar com os alunos os 

marcos importantes do processo 

revolucionário, assunto deste ca-

pítulo. O envolvimento em guerras 

externas, as crises agrícolas e de 

abastecimento e as transforma-

ções do pensamento iluminista 

uniram, no chamado Terceiro Es-

tado, os principais grupos que 

conduziram a derrubada do An-

tigo Regime e de seus privilégios.

Auxilie os alunos a analisar a 

imagem que mostra de forma crí-

tica a sociedade francesa daquela 

época. Aproveite para descrever 

os principais grupos que compu-

nham o Terceiro Estado, organi-

zados no quadro desta página.

Material digital – 
sequência didática 
Como sugestão para tra-

balhar a questão dos grupos 

políticos existentes no período 

da Revolução Francesa, acom-

panhe a sequência didática 2 

do 1o bimestre, localizada no 

material digital do Manual do 

Professor. 
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0,5%

98%

1,5%

Observe a pirâmide abaixo, que representa a sociedade francesa antes 

da Revolução. 

Construindo conceitos

Revolução

Originalmente, o termo revolu•‹o referia-se apenas ao movimento de um astro ao redor de outro (como o da Terra 

em torno do Sol), retornando sempre ao mesmo ponto, numa repetição interminável.

No final do século XVIII, porém, a palavra ganhou novos sentidos. Em vez de retorno e repetição, passou a significar 

ruptura, transformações profundas nas estruturas de uma ordem instituída em um curto período de tempo. Ou seja, 

ela pode ser entendida como uma mudança radical que ocorre na sociedade, na política, na economia, na cultura, na 

tecnologia e em muitos outros setores. Uma revolução e suas transformações podem se espalhar e originar outras 

revoluções, em diferentes regiões. Geralmente, a revolução ocorre como um confronto entre a classe dominante que 

controla o Estado e grupos que não possuem esse poder. 

O Terceiro Estado era um grupo bastante heterogêneo, composto de: alta 
burguesia (banqueiros, industriais e grandes comerciantes); pequena burguesia 
(pequenos comerciantes, funcionários públicos e profissionais liberais); 
trabalhadores urbanos (chamados sans-culottes); trabalhadores rurais 
(camponeses livres e servos), que formavam a maioria da população francesa. 
Obrigados a pagar pesados impostos, eram eles que sustentavam todo o 
Estado da França, suas guerras e os imensos gastos da corte.

Embora representassem apenas 
cerca de 2% da população, o 
Primeiro e o Segundo Estados, 
formados respectivamente pelo 
clero e pela nobreza, detinham a 
maior parte das riquezas do 
reino e eram isentos de 
impostos. Além disso, tinham 
outros privilégios, como 
julgamentos e punições 
diferenciadas. No conjunto, o 
clero era composto de alto clero 
(cardeais, bispos, arcebispos de 
origem nobre) e baixo clero 
(padres, frades de origem 
pobre); já a nobreza dividia-se 
em nobreza de sangue (nobres 
de origem feudal, aristocrática) 
e nobreza togada (burgueses 
que obtiveram o título de nobre 
por compra ou mérito).

Rodval Matias/Arquivo da editora

 Orientações didáticas
Neste momento, é importante 

relacionar as disparidades sociais 

na França, analisando a pirâmi-

de social e destacando que uma 

minoria de privilegiados domina-

va a maioria da população. Com 

o agravamento da crise econô-

mica da França, essas desigual-

dades se intensificaram e isso 

resultou na convocação dos Es-

tados Gerais.

“Direita”, “esquerda” e “centro” 

são termos que apareceram na 

Revolução Francesa e foram in-

corporados ao vocabulário atual, 

designando diferentes ideologias 

e posicionamentos políticos. Se-

ria interessante incentivar uma 

pesquisa sobre os significados 

desses termos na atualidade. 

Apesar das divergências quan-

to a um significado mais preciso 

de cada uma, tais denominações 

ainda são referências para uma 

classificação política. Os alunos 

podem perguntar a seus pais e 

familiares como eles definem 

politicamente “direita”, “esquer-

da” e “centro”. Ao terminarem o 

capítulo, eles podem retomar as 

respostas obtidas e compará-las 

com os significados que tinham 

na época da Revolução, perceben-

do semelhanças e diferenças.

Texto complementar
Na França do Antigo Re-

gime não havia igualdade; a 
sociedade estava dividida em 
ordens, que tinham mais ou 
menos privilégios: à frente vi-
nha o clero, a Igreja Católica, 
a única que tinha o direito de 
ensinar a religião, mas que 
também era muito rica em 
terras e rendas. Mais ricos 
ainda eram os aristocratas, 
que compunham a ordem da 
nobreza. Eram proprietários 
de pelo menos um quarto das 
terras, favorecidos por privi-
légios honoríficos e também 
fiscais. Orgulhosos de seus tí-
tulos, serviam nos exércitos 
do rei, mas na maior parte 
do tempo ficavam sem fazer 
nada em seus castelos ou na 
cidade, sendo que os mais 
notáveis moravam na corte 
do rei, em Versalhes. Entre 
eles havia alguns muito ri-
cos e outros menos. Alguns 
haviam conquistado seu títu-
lo de nobre adquirindo um 
cargo de magistrado: era a 
nobreza togada. Quer sua no-
breza fosse antiga ou recente, 
as reivindicações dos nobres 
tinham origem na época me-
dieval do feudalismo, isto é, 
de um período em que a es-
trutura política do reino es-

tava baseada em relações de vassalagem: o proprietário do feudo, 
chamado vassalo, e todos os que ali viviam e trabalhavam deviam 
fidelidade e respeito ao senhor, em geral um nobre. Esses senhores 
haviam dominado um campesinato de servos, camponeses ligados 
à terra que deviam torná-la produtiva. No final do século XVIII, 
porém, quase não havia mais servos na França: os camponeses eram 
livres e geralmente donos de suas propriedades, que representavam, 
no total, quase metade das terras da França. Continuavam existin-

do, entretanto, as obrigações e as taxas: eram os direitos feudais e de 
senhorio, pagos em dinheiro ou em espécie, os quais às vezes eram 
muito pesados, como a “jugada” – após a colheita, os enviados do 
senhor recolhiam dos campos um feixe em cada dez, ou em cada 
doze ou catorze. Os senhores haviam conservado direitos honorí-
ficos, sua própria justiça, seus lugares na igreja e o direito de caça.

VOVELLE, Michel. A Revolução Francesa explicada à minha neta. 
São Paulo: Editora Unesp, 2007. p. 13.
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Situação da França no final do  
sŽculo XVIII 

O envolvimento da França na Guerra dos Sete Anos (1756-1763) e o auxílio 

econômico e militar oferecido aos norte-americanos na Guerra de Independência 

(1776) oneraram os cofres franceses, acentuando uma grave crise econômica no país. 

A situação se tornou ainda mais grave com a grande seca de 1785, que destruiu boa 

parte da produção agrícola nacional e elevou o preço dos alimentos.

Para contornar a crise, era preciso aumentar a arrecadação. Mas quem iria pagar 

os novos impostos? A nobreza e o clero se recusavam a fazê-lo, e o Terceiro Estado 

já não podia arcar com mais impostos e não aceitava mais sustentar os privilégios 

existentes. 

Em 1788, outra grande seca provocou a falta de alimentos na França, acentuan-

do a miséria e gerando um clima de desespero que fez crescer ainda mais o descon-

tentamento diante do agravamento da crise econômica.

Luís XVI nomeou o prestigiado banqueiro Jacques Necker para o Ministério das 

Finanças, que insistiu na convocação dos Estados Gerais, o parlamento francês, que 

não se reunia desde 1614. 

 Onerar: 

sobrecarregar, impor 

gastos mais pesados.

Reprodução/Biblioteca de Artes Decorativas, Paris, França.

Os jogos do rei, litografia 

colorida do século XVIII de 

autoria desconhecida, 

representa o interior do 

Palácio de Versalhes, sede da 

monarquia francesa. Observe 

os detalhes da decoração e 

das vestimentas. Boa parte 

desse luxo era mantida com 

os impostos pagos pelo 

Terceiro Estado.

 Orientações didáticas
Apresente aos alunos a situa-

ção da França no final do sécu-
lo XVIII, explicando que a crise 
econômica francesa da época 
levou à nomeação de ministros e 
à convocação dos Estados Gerais.

Aproveite a imagem represen-
tada na litografia para explorar 
aspectos do modo de vida e dos 
costumes de certos grupos so-
ciais na época da Revolução.

Atividade complementar
Uma possibilidade de apro-

fundamento da questão das 
desigualdades sociais da so-
ciedade francesa seria exibir 
pequenos trechos do filme Ma-

ria Antonieta (Estados Unidos, 
2006), dirigido por Sofia Coppo-
la. O filme apresenta uma visão 
bastante pessoal da vida da 
ra inha Maria Antonieta e enfatiza, 
em diversos momentos, o luxo e a 
riqueza nos quais a pequena mi-
noria que dominava a sociedade 
francesa vivia. É importante se-
lecionar de forma cuidadosa as 
cenas, para exibir apenas aque-
las adequadas à classificação 
etária dos alunos. 

Após a exibição dos trechos 
do filme, proponha aos alunos 
uma discussão sobre a manei-
ra pela qual a nobreza foi repre-
sentada e relacione o sistema do 
Antigo Regime com a questão da 
convocação dos Estados Gerais.
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Conheça mais

Os Estados Gerais

O parlamento francês era chamado de Estados Gerais porque nele se reuniam os 
representantes dos três Estados que compunham a sociedade francesa. Cada Estado 
tinha direito a um voto, independentemente do número de pessoas que representasse. 
Esse sistema dava enorme vantagem ao clero e à nobreza, que, com objetivos comuns, 
votavam sempre juntos, garantindo a manutenção de seus privilégios. 

A organização espacial dos Estados Gerais também refletia a estrutura de privilégios 
do Antigo Regime francês. O rei, no trono, ocupava a posição central e acima dos demais 
representantes. À frente do monarca, à sua direita e à esquerda ficavam o Primeiro e o 
Segundo Estados e, mais ao fundo, os membros do Terceiro Estado.

O parlamento se reuniu no Palácio de Versalhes, em 5 de maio de 1789. Na abertura 
dos trabalhos, o Terceiro Estado exigiu a substituição da tradicional votação por Estado 
pela votação por deputado. Esperavam contar com o apoio do baixo clero e de nobres 
liberais e, assim, obter a maioria absoluta dos votos, derrotando as ordens 
privilegiadas.

A recusa da proposta fez Luís XVI determinar o encerramento das atividades parlamen-
tares e o fechamento da sala onde se encontravam os deputados.

O Terceiro Estado reuniu-se em uma outra sala do palácio, onde os cortesãos costu-
mavam jogar pela. A eles se juntaram alguns membros do baixo clero e da nobreza togada. 
Ali, no chamado “Juramento da Sala do Jogo de Pela”, eles se autoproclamaram em As-
sembleia Nacional Constituinte, contando com o apoio de grande parte do povo de Paris 
e arredores.

A abertura dos Estados Gerais de 5 de maio de 1789, pintura de Auguste Couder (1789-1873), de 1839. 
Óleo sobre tela, 400 cm × 715 cm. 
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O rei O clero O príncipe

O Terceiro 

Estado

Mulheres entre 

o público A nobreza

 Cortesão: aristocrata que 

vivia na corte junto ao rei.

 Pela: espécie de jogo de 

tênis em quadra coberta.

 Assembleia Nacional 

Constituinte: reunião de 

deputados responsáveis 

por redigir a Constituição 

de uma nação. 

 Orientações didáticas
Explique a razão de o Parla-

mento francês ser conhecido 
como Estados Gerais durante o 
Antigo Regime. 

Esclareça aos alunos que a 
reunião dos Estados Gerais (com-
postos de representantes das 
três ordens da sociedade fran-
cesa: clero, nobreza e Terceiro 
Estado) ocorria por uma con-
vocação do rei. Lembre aos alu-
nos que essa convocação não 
ocorria há mais de dois séculos 
na França. 

Cada ordem tinha sua ques-
tão a ser apresentada. O Tercei-
ro Estado apresentou queixas 
da miséria, de abusos da admi-
nistração e da falta de respeito 
pelas liberdades. Solicitou maior 
participação nas decisões políti-
cas e nos destinos dos impostos 
coletados. 

Auxilie os alunos na leitura da 
imagem, apontando aspectos que 
estimulem uma análise sobre o 
contexto que representa. Incen-
tive-os, por exemplo, a identificar 
os elementos que caracterizam 
os grupos sociais na pintura.
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2  Assembleia Nacional 
Constituinte (1789-1792)

Enquanto Luís XVI reunia suas tropas para controlar os deputados rebeldes e 

sufocar as manifestações de apoio à Assembleia Nacional, a população de Paris or-

ganizava milícias para enfrentar as forças absolutistas. Em 14 de julho, um grande 

número de populares, incluindo mulheres, invadiu e tomou a prisão da Bastilha, pra-

ticamente desativada, acreditando haver ali muitas armas e prisioneiros.

Para garantir o poder da Assembleia Nacional Constituinte, os deputados rebel-

des reuniram as milícias populares num exército revolucionário, chamado Guarda 

Nacional. Em agosto de 1789, aprovaram ainda as seguintes medidas:

 • o fim dos privilégios feudais;

 • a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, documento que estabe-

lecia a igualdade de todos os franceses perante a lei, o direito à liberdade e a 

defesa da propriedade.

Em outubro de 1789, temendo que o rei se recusasse a se submeter às novas 

leis, uma multidão marchou até Versalhes, destacando-se um numeroso grupo de 

mulheres. Pressionado, o rei Luís XVI foi obrigado a se mudar para o Palácio das Tu-

lherias, em Paris, mais próximo dos revoltosos, que julgavam assim poder controlá-lo. 

A Assembleia Nacional acompanhou o rei, instalando-se em Paris.

Para Versalhes, para Versalhes, gravura francesa colorizada, do século XVIII, representando a marcha das 
mulheres para Versalhes, em 5 de outubro de 1789. Milhares de populares exigiram a transferência do rei 
de Versalhes (nas cercanias de Paris) para o Palácio das Tulherias.

Reprodução/Museu Carnavalet, Paris, França.

 Milícia: grupo armado 

que não integra o 

exército de um país.

 Orientações didáticas
No tópico Assembleia Nacio-

nal Constituinte (1789-1792), 
ao tratar da Declaração dos Di-
reitos do Homem e do Cidadão, 
um aspecto a ser ressaltado é 
que esses direitos são uma in-
venção moderna. Não existiam, 
por exemplo, na democracia grega 
da Antiguidade nem em nenhum 
outro sistema político. 

A primeira novidade jurídica 
da História nesse sentido, e que 
antecede os direitos humanos, 
é a ideia de “direitos naturais”. 
Essa ideia nasceu no seio da Re-
volução Inglesa de 1640, quan-
do se fez alusão aos direitos do 
freeborn English (homem livre 
nascido na Inglaterra), os quais 
se consolidaram em 1688 com 
o Bill of Rights (Declaração dos 
Direitos), decretado no reinado 
de Guilherme e Maria, logo após 
a deposição de Jaime II, como 
resultado da Revolução Gloriosa. 

As leis “declaradas” se dife-
renciam das leis “decretadas” 
porque valem apenas pela von-
tade do(s) governante(s). Já as 
leis “naturais” existem por si só, 
tendo sido expressas por escrito 
apenas para se tornarem legíti-
mas e inquestionáveis.

Assume-se que os direitos são 
universais com a Revolução Fran-
cesa porque são decretados não 
apenas para os homens livres 
nascidos na França, mas tam-
bém para todos os cidadãos do 
mundo. E todos os homens são 
considerados livres (o que não 
vale para os escravizados nem 
para as mulheres, ainda tutela-
das por seus pais ou maridos). 
Depois de discutida a “história 
dos direitos humanos”, ressalte 
como ela foi retomada em 1948 
com a declaração da ONU. 
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No interior, os camponeses, inspirados pelo levante urbano, revoltavam-se con-

tra os antigos senhores, invadindo castelos e queimando documentos sobre dívidas 

e obrigações que os ligavam aos nobres. Estes reagiam com violência contra a popu-

lação rural. Boatos sobre novas insurreições populares se espalhavam de tal forma 

que o período ficou conhecido como Grande Medo.

Para resolver a crise financeira que se agravava com a rebelião, os deputados 

decidiram confiscar os bens da Igreja, tornando cidadãos comuns os indivíduos per-

tencentes ao Primeiro Estado por meio da Constituição Civil do Clero, em 1790. Os 

padres que não juraram esse documento foram chamados de refratários e conside-

rados inimigos da Revolução.

Assustada com esses acontecimentos, parte da nobreza fugiu para outras cortes 

europeias, a fim de buscar apoio militar para pôr fim à Revolução. Porém, conside-

rando o movimento um problema interno da França, os monarcas estrangeiros pre-

feriram não interferir no conflito. Essa postura só se alterou quando esses reis per-

ceberam a simpatia de seus próprios súditos com a Revolução. O temor de que ocor-

resse o mesmo em seus domínios os tornou mais sensíveis aos apelos dos nobres 

franceses emigrados.

Em 1791, Luís XVI decidiu fugir do país para juntar-se ao imperador austríaco 

Leopoldo II. Surpreendido na fuga, já perto da fronteira, ele e a família real foram 

obrigados a voltar a Paris.

Luís XVI foi detido em Varennes, nordeste da França, quando tentava fugir para a Áustria. Na imagem, vemos a carruagem levando a família 
real seguindo pela estrada de volta a Paris, escoltada pela Guarda Nacional. Gravura de 1791, autor desconhecido.

Olympe de Gouges, de 

José-Louis Bocquet e 

Catel Muller, Record, 

2014. A história em 

quadrinhos é sobre 

Marie Gouze, feminista e 

libertária que se tornou 

uma das figuras mais 

importantes da 

Revolução Francesa.

Minha biblioteca
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 Orientações didáticas

Texto complementar
A seguir, um trecho sobre a 

Bastilha, entendida como sím-

bolo do Antigo Regime pelos 

revolucionários franceses.

Mas o que era a Bastilha? 
Nada mais além de uma gran-
de fortaleza construída du-
rante a Idade Média como 
um dos bastiões defensivos 
de Paris. Em suma, uma ci-
dadela de oito torres. [...] o 
mais importante: transfor-
mara-se numa prisão onde 
eram encerrados sumaria-
mente os inimigos e aqueles 
a quem os reis atribuíram 
periculosidade.

Tomá-la no dia 14 de julho 
representou pouco como ope-
ração de assalto. O imenso 
edifício não continha sequer 
duas dezenas de prisioneiros. 
Aliás, pensava-se, ainda com 
a monarquia absoluta, em 
demoli-lo. A argumentação 
é mais prosaica do que se po-
de pensar: o custo da fortale-
za era muito alto. Contudo, 
a morosidade das medidas 
dos administradores reais é 
atropelada pelos aconteci-
mentos revolucionários. Em 
1790 a Bastilha foi arrasada e 
o terreno onde se assentara, 
transformado numa grande 
esplanada; é hoje uma praça.

Pois bem, a demolição da 
Bastilha não atendeu a ne-
nhuma razão de contenção 
de gastos ou de desimpedi-
mento para a circulação do 
fluxo urbano [...]. Ninguém 
se sensibilizou com a quali-
dade construtiva da fortaleza 
ou cogitou sequer seu even-
tual reaproveitamento para 
outros fins. Ela foi arrasada 
por ser um símbolo da arbi-
trariedade do poder real e 
daquele Estado monárqui-
co que se confundia com a 
própria pessoa do rei.

Pretendia-se apagar da me-
mória a existência do arbítrio 
real por meio da destruição 
da Bastilha. [...] A ação é em-
blemática de um mundo que 
morre trazendo, ao mesmo 
tempo, o mundo novo.

CAMARGO, Haroldo Leitão. 
Patrimônio histórico e cultural.  

São Paulo: Aleph, 2002. 
p. 11-12.
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TRABALHANDO COM DOCUMENTOS

A Assembleia Nacional francesa aprovou, em 26 de agosto de 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão. Leia a seguir alguns dos seus artigos e observe a tirinha a seguir, que também trata desse documento.

Art. 1o Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na 

utilidade comum.

Art. 2o A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do ho-

mem. Esses direitos são a liberdade, a prosperidade, a segurança e a resistência à opressão.

[...]

Art. 4o A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos di-

reitos naturais de cada homem não tem por limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da so-

ciedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei.

[...]

Art. 6o A lei é a expressão da vontade geral. [...]. Ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para 

punir. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empre-

gos públicos, segundo a sua capacidade e sem outra distinção que não seja a das suas virtudes e dos seus talentos.

Declaração  dos Direitos do Homem e do Cidadão. Disponível em: <www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-

%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-

cidadao-1789.html>. Acesso em: 5 maio 2018.

1  Quais são os direitos naturais do homem e do cidadão de acordo com esse documento?

2  Qual é a concepção de liberdade expressa nesse documento?

3  Qual é o assunto da tirinha recente (de 2015) representada acima? 

4  Na sua opinião, ela faz uma crítica à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? De que forma? Justifique 

sua resposta.

5  A Organização das Nações Unidas (ONU), vendo na declaração francesa um exemplo a ser seguido, elaborou a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada em 1948, inspirada nos princípios estabelecidos em 1789. 

Faça uma pesquisa sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e identifique os pontos em comum com 

os artigos da declaração francesa.
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DHOTEL, Gérard. A Revolução Francesa passo a passo. Trad. Julia da Rosa Simões. São Paulo: Claro Enigma, 2015.

 Orientações didáticas

Trabalhando com 

documentos
Explore a Declaração dos Di-

reitos do Homem e do Cidadão e 

analise a tirinha desta seção. As 

atividades propostas auxiliam a 

identificar e organizar os princi-

pais direitos em destaque. Discu-

ta com os alunos se os princípios 

e valores estabelecidos pelos 

revolucionários franceses em 

fins do século XVIII se tornaram 

direitos assegurados no Brasil 

e no mundo.

Atividades

1. A liberdade, a prosperidade, 

a segurança e a resistência 

à opressão.

2. A liberdade de uma pessoa 

significa que ela pode fazer 

tudo o que não prejudique o 

próximo e o bem comum.

3. O direito das mulheres. A mu-

lher que aparece na tirinha 

pergunta sobre qual seria 

seu espaço e seus direitos 

na Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão.

4. Sim, ela ironiza o fato de as 

mulheres não serem con-

templadas no documento 

francês. O autor demonstra 

essa ironia na reação dos 

homens, que pedem para a 

mulher buscar chá e biscoi-

tos, ou seja, ficar restrita às 

suas atividades domésticas 

consideradas tradicionais.

5. Para obter os artigos, os 

alunos poderão consul-

tar a Declaração Univer-

sal dos Direitos Humanos 

no link: <direitoshumanos.

usp.br/index.php/Declara%

C3%A7%C3%A3o-Universal-

dos-Direitos-Humanos/

declaracao-universal-dos-

direitos-humanos.html>, 

acesso em: 17 set. 2018. 

Promova uma discussão 

com a turma para levantar 

os pontos em comum das 

duas declarações.
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UNIDADE 1  •  Mundo contemporâneo: a era das revoluções

TEMPO
V I V E N D O  N O

40

da Revolução 
Francesa

1  Imagine que você presenciou a Queda da Bastilha em 

14 de julho de 1789. Elabore um breve relato sobre a 

condição de vida da população que fazia parte do Ter-

ceiro Estado nessa época. Depois, relate os fatos que 

mais chamaram sua atenção durante o evento. 

2  Você já viu ou participou de alguma manifestação na 

sua cidade? Quem eram as pessoas que protestavam 

e de que forma elas se manifestavam? O que elas que-

riam? Você sabe quais foram os efeitos desse aconte-

cimento? As pessoas conseguiram o que queriam?

Questões

Feita de pedra, a Bastilha tinha oito torres e 
paredes de 2,75 metros de espessura. Para 
entrar, era preciso vencer duas pontes 
levadiças, pois ao redor da edificação havia 
um fosso de mais de 25 metros de largura, 
por onde passava água do rio Sena.

Em 12 de julho de 1789, o diretor das finanças real é 
demitido. Em reação, 50 mil homens roubam armas 
pela cidade. Em 14 de julho, marceneiros, sapateiros e 
alfaiates vão à Bastilha em busca de munição. Às 10h30, 
começam a negociar com o diretor, o marquês de 
Launay, que convida os líderes para almoçar.

Ao longo do dia, o povo começa a se 
agitar. Alguns, mais exaltados, cortam a 
golpes de machado as correntes das 
portas exteriores. Ninguém sabe de onde 
vem o primeiro tiro, mas ele é o estopim 
de um conflito armado entre a 
população e os soldados da fortaleza.

No período que antecedeu a Revolução Francesa, vimos que havia uma tensão entre 

os Três Estados que compunham a sociedade da França. O Primeiro e o Segundo Esta-

do tinham uma série de privilégios, o que contrastava com a pesada carga de impostos e con-

dições de vida precárias da maioria da população, que fazia parte do Terceiro Estado.

No dia 14 de julho de 1789, a Bastilha – prisão que simbolizava o poder da monarquia em 

Paris, pois para lá eram enviados os opositores do rei – foi cercada pelo povo. Esse foi conside-

rado o início da Revolução Francesa. Mas as pessoas que participaram da tomada da Bastilha 

não tinham ideia do impacto que esse episódio causaria à História. Elas invadiram a Bastilha em 

busca de munição, temendo uma reação do rei pela formação da Assembleia Constituinte após 

a dissolução da reunião dos Estados Gerais.

Acompanhe a seguir os acontecimentos que marcaram esse dia.

3
0
 m

Fonte: elaborado com base em EM IMAGENS: a queda da Bas-
tilha. Disponível em: <https://aventurasnahistoria.uol.com.br/
noticias/galeria/em-imagens-a-queda-da-bastilha.phtml#.
WmC3CKinHIW>. Acesso em 25 out. 2018.

 Orientações didáticas

Vivendo no tempo
É interessante trabalhar o info-

gráfico desta seção, explorando 
a Revolução Francesa de modo a 
aproximar os alunos do cotidiano 
daquele período e a evidenciar 
os principais acontecimentos 
que envolveram a tomada da 
Bastilha. Nesse caso, é espe-
cialmente importante ressaltar 
que a população parisiense não 
tinha o objetivo de iniciar uma re-
volução, mas protestar contra o 
governo francês. Porém, assim 
como muitos processos históri-
cos, ainda que os sujeitos envol-
vidos não tenham a clareza dos 
desdobramentos futuros de suas 
ações, estas acabam sendo deci-
sivas para iniciar grandes trans-
formações históricas.

Atividades

1. Atividade de elaboração de 
texto: para esta atividade, 
os alunos devem levar em 
conta o contexto da socieda-
de francesa daquela época. 
Seria interessante que eles 
apontassem a grande desi-
gualdade social existente 
entre os três estados ou or-
dens. O Terceiro Estado ar-
cava com o pagamento de 
pesados impostos, enquanto 
clero e nobreza tinham isen-
ção de tributos. A burguesia 
via sua atividade comercial 
limitada pelos monopólios, 
os trabalhadores urbanos ti-
nham uma jornada excessiva 
e recebiam baixos salários, 
enquanto os camponeses 
viviam praticamente na mi-
séria, subordinados ao poder 
dos proprietários de terras. 
Todos queriam igualdade civil 
e maior participação política.

2. Ainda que não tenham par-
ticipado ativamente de al-
gum tipo de manifestação, 
os alunos provavelmente já 
presenciaram algum aconte-
cimento parecido na região 
em que vivem, no próprio 
local ou pela televisão ou 
internet. Estimule-os a com-
partilhar com a classe suas 
experiências. Eles podem ser 
indagados também sobre 
elementos que poderiam 
virar pauta de uma manifes-
tação no bairro onde moram. 
Quais pautas eles indica-
riam, caso fossem realizar 
uma manifestação? O que 
existe ou que falta na região 

onde vivem que mereceria uma mobilização popular? Nesse ca-
so, discutam em classe quais seriam as reivindicações, quem 
participaria do movimento, etc. É importante ressaltar que as 
manifestações devem ser pacíficas e organizadas, como for-
ma de exercer a cidadania. Depredações do patrimônio público 
ou privado e demonstrações de violência, além de infringirem 
a lei, geram revolta no restante da população, enfraquecendo 
o movimento.
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Para lá iam pessoas a mando 
do rei, sem julgamento nem 
sentença. O tratamento aos 
presos era imprevisível: 
existem relatos de 
calabouços onde só se ficava 
em pé, mas também de celas 
com camas e cadeiras. 

 Empreiteiro: pessoa 

encarregada de fazer 

uma obra.

 Suvenires: lembranças 

características de 

determinado lugar 

que se visita.

Às 17h, o diretor se rende e a 
segunda ponte levadiça é baixada. 
Liderado por 800 manifestantes, o 
povo invade a Bastilha, pega a 
munição e liberta os prisioneiros. 
No total, morreram cerca de 100 
populares e um guarda.

Por ano, a fortaleza recebia em 
média 40 presos. No dia da 
tomada, havia sete: um nobre, dois 
loucos e quatro falsários. Também 
estavam lá 82 suboficiais, o 
diretor do local, o marquês de 
Launay, e 32 guardas suíços. 
Para a defesa, eles contavam com 
15 canhões e 12 fuzis.

Cinco meses após a tomada histórica, 
a Bastilha deixou de existir. Um 
empreiteiro, chamado Palloy, contratou 
100 operários para a demolição. Suas 
pedras viraram suvenires. A partir de 
1880, o 14 de julho passou a ser 
comemorado como feriado nacional. 
Hoje, em Paris, placas indicam onde 
ficava a Bastilha, que agora é nome de 
um bairro da cidade.
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 Orientações didáticas

Texto complementar
Relato de um dos 

“vencedores” da Bastilha 

“Primeiro, o pessoal se 
apresentou pela rua Saint-
-Antoine para entrar na for-
taleza, onde nenhum homem 
penetrou contra a vontade do 
detestável despotismo: era lá 
que ainda residia o monstro. 
O traiçoeiro governador man-
dou desfraldar a bandeira da 
paz. O pessoal avançou con-
fiante: um destacamento das 
Guardas Francesas, e talvez 
quinhentos ou seiscentos bur-
gueses armados entraram no 
pátio da Bastilha; mas assim 
que um grande número atra-
vessou a primeira ponte le-
vadiça, ela se ergueu: tiros de 
artilharia derrubaram vários 
guardas franceses e alguns 
soldados; o canhão atirou na 
cidade, o povo se apavorou; 
um grande número de indiví-
duos foi morto ou ferido; mas 
o pessoal reuniu-se, pôs-se a 
salvo dos tiros, e correu para 
buscar canhões [...] 

A ação se tornou cada vez 
mais intensa; os cidadãos se 
aguerriam nos tiros; subiam 
de todos os lados nos telha-
dos, nas salas [...]; as balas 
lançadas derrubavam a se-
gunda ponte levadiça e que-
bravam as correntes; o canhão 
das torres estrondava em vão, 
o pessoal estava protegido, o 
furor estava no auge, ou me-
lhor, os cidadãos desafiavam 
a morte e o perigo; mulheres, 
à porfia, ajudavam com to-
das as suas forças; até crian-
ças, depois das descargas do 
forte, corriam aqui e ali atrás 
de balas e metralha [...] 

Os senhores Élie, Hullin e 
Maillard saltam para a ponte e 
ordenam intrepidamente que 
o último portão seja aberto; 
o inimigo obedece. Os cida-
dãos querem entrar; os sitia-
dos se defendem: todos os 
que se opõem à passagem são 
degolados; todo canhoneiro 
que avança beija o chão; os 
cidadãos se precipitam, se-
dentos de carnificina; atacam, 
tomam as escadas, pegam os 
prisioneiros, invadem tudo: 
uns tomam os postos, outros 
voam sobre as torres e içam 
a bandeira sagrada da pátria, 
sob os aplausos e o arroubo 
de um povo imenso.” (Apud: 
GODECHOT, J. La prise de la 
Bastille, 14 juillet 1789. Paris: 
Gallimard, 1965.)

VOVELLE, Michel. A Revolução 
Francesa 1789-1799. Trad. 

Mariana Echalar. São Paulo: 
Editora Unesp, 2012. p. 21.
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A monarquia constitucional
O Terceiro Estado era bastante heterogêneo, e essa característica se refletia na 

composição da Assembleia Nacional. De modo geral, ela era dividida em três grupos:

 • Girondinos: representavam a alta burguesia. Defendiam a monarquia cons-

titucional e a moderação revolucionária. Sentavam-se à direita no plenário, 

sendo chamados de Partido de Direita. Tinham entre seus líderes Brissot, 

Vergniaud e Guadet.

 • Jacobinos ou montanheses: representavam os sans-culottes e a pequena 

burguesia. Defendiam a república e tinham posições políticas, econômicas e 

sociais mais radicais, quando comparados aos outros grupos. Sentavam-se à 

esquerda do plenário, ficando conhecidos como Partido de Esquerda. Suas 

principais lideranças eram Robespierre, Saint-Just e Marat.

 • Planície ou pântano: grupo composto de membros da alta burguesia, osci-

lava entre a moderação e o radicalismo. Sentavam-se no centro do plenário, 

por isso foram denominados Partido de Centro.

Dominada pelos girondinos, a Assembleia finalizou a primeira Constituição fran-
cesa em setembro de 1791. Ela instituía a monarquia constitucional e dividia o Es-
tado em três poderes. O Executivo seria assumido por Luís XVI, mas limitado pelo 
Judiciário e pelo Legislativo. Este último seria formado pela assembleia de deputados, 
eleitos por voto censitário.

Restrito aos cidadãos que possuíam certa condição financeira, o voto censitário 
foi a saída encontrada pelos girondinos para impedir que a Revolução fosse domina-
da pelos populares, excluindo a maioria dos trabalhadores franceses da participação 
política. Segundo a Constituição, as mulheres não eram consideradas cidadãs e, mes-
mo tendo participado ativamente dos levantes, não tinham direito a voto.

Os governantes absolutistas de outros países da Europa, com medo de uma 
possível irradiação do espírito revolucionário, assinaram a Declaraç‹o de Pillnitz, na 
qual se dispunham a agir com urgência se a situação exigisse. 

Em abril de 1792, a França entrou 
em guerra contra a Prússia e a Áustria. 
Despreparado, o exército revolucionário 
foi derrotado logo nas primeiras inves-
tidas. Os austríacos marcharam em 
direção a Paris, pondo em risco a con-
tinuidade da Revolução. Milícias do in-
terior se dirigiram à capital, pedindo a 
deposição do rei. Trabalhadores e pe-
quenos comerciantes dos arredores se 
apoderaram do Palácio das Tulherias, 
nova sede da monarquia.

Gravura do século XVIII representando a tomada 

do Palácio das Tulherias pela população, em 1792.
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 Orientações didáticas
No tópico A monarquia cons-

titucional, retome a questão dos 

limites da primeira Constituição 

na Revolução que estabeleceu o 

voto censitário e negou às mu-

lheres o direito à participação 

política. Isso significa que essa 

Constituição não aplicava a plena 

realização dos ideais igualitários 

que animavam a Revolução Fran-

cesa. Isso resultou em grande in-

satisfação popular e em críticas 

intensas de mulheres envolvidas 

na luta pela Revolução. Sobre 

esse tema, é oportuno consul-

tar o texto complementar nes-

ta página.

a considerá-la “perigosa demais”. Denunciada pelo seu afixador 
de cartazes, é presa na Ponte Saint-Michel e imediatamente encar-
cerada. Do fundo da sua masmorra, ainda consegue fazer e afixar 
em Paris um último panfleto descrevendo as condições em que 
está presa e garantir a sua inocência. Em vão. Em 2 de Novembro 
de 1793, às sete da manhã, é julgada e condenada à morte pelo 
Tribunal Revolucionário. Foi-lhe recusado um advogado. No dia 

seguinte, ela sobe ao cadafalso. Antes de morrer, afirmaria: “A mu-
lher tem o direito de subir ao cadafalso, ela deve ter igualmente o 
direito de subir à tribuna.”

NEC. Disponível em: <http://webcache.googleusercontent.com/
search?q=cache:8Wbzf4XCz6AJ:www.historia.uff.br/nec/olympe-de-
gouges-mulheres-e-revolucao&hl=pt-BR&gl=br&strip=1&vwsrc=0>. 

Acesso em: 10 out. 2018.

Texto complementar
Em 1791 Olympe de Gou-

ges escreve o panfleto Decla-

ração dos Direitos da Mulher 

e da Cidadã, um modelo ex-
plicitamente feminizado e 
provocador da Declaração 
dos Direitos do Homem e 
do Cidadão de 1789. Nele 
ela conclama as mulheres à 
ação – “Ó, mulheres! Mu-
lheres, quando deixareis vós 
de ser cegas?”, numa crítica 
visceral à desigualdade en-
tre os sexos, visto que a ex-
clusão imposta a elas pouco 
condiz com a declaração de 
89. A inserção da mulher em 
condições de igualdade, tanto 
de direitos como de deveres, 
na vida política e civil do país 
torna-se essencial para ela.

Olympe de Gouges foi a 
primeira mulher a lançar-se 
na arena pública, onde tam-
bém pôs em prática as suas 
teorias: ela reivindica os mes-
mos direitos que os homens, 
ela correrá os mesmos riscos 
que eles e lutará para ter as 
mesmas obrigações. Assume 
as suas opiniões, através das 
suas peças de teatro, dos seus 
panfletos, dos seus cartazes. 
Denuncia os abusos do Anti-
go Regime, assim como os do 
novo, e luta incessantemente 
pela liberdade, pela justiça, 
pelos fracos, os oprimidos, 
as mulheres, mas também 
os negros, as mães solteiras, 
os filhos fora do casamento, 
as prostitutas, os desempre-
gados – sugerindo a criação 
de oficinas nacionais para 
empregá-los. 

Com o clima do Terror ins-
taurado pelos revolucioná-
rios, seus ideais libertários 
sofrem ameaças. Girondi-
na e revoltada com o Terror, 
ela ataca duramente Marat 
e Robespierre, que passam 
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Em agosto de 1792, o rei foi destituído de suas funções e preso com sua família. 

Com isso, a Constituição de 1791 e o regime de governo adotado – a monarquia 

constitucional – ficavam sem efeito. Assim, uma nova Assembleia Constituinte foi 

eleita para redigir outra Carta constitucional. Acumulando os poderes Legislativo e 

Executivo, essa Assembleia passou a chamar-se Convenção.

3  A Convenção Nacional – 
República (1792-1795)

A primeira decisão tomada pela Convenção foi a abolição da realeza e a procla-

mação da República, em 22 de setembro de 1792. Decidiu-se também que o rei 

deveria ser julgado por traição. Nos primeiros meses, a política era dominada pelos 

girondinos. Porém, liderados por Marat, Danton e Robespierre, os jacobinos foram 

ganhando força com apoio dos sans-culottes, tornando o governo republicano cada 

vez mais radical.

Os jacobinos defendiam que o Estado deveria assegurar a todos os cidadãos os 

bens necessários à sua sobrevivência, mesmo que para isso se desrespeitasse a pro-

priedade privada. Procuraram cortar todos os vínculos com o Antigo Regime e, para 

marcar o novo tempo que se iniciava com a Revolução, elaboraram um novo calendá-

rio nacional.

O calendário da Revolução foi criado em setembro de 1793, mas seu marco 

inicial era o dia 23 de setembro de 1792, data da instauração da Primeira República, 

considerada o início do Ano I.

Era composto de 12 meses de 30 dias. Para completar os 365 dias anuais, foram 

criados os “dias dos sans-culottes”. Os meses tinham nomes relacionados aos ciclos 

agrícolas e da natureza.

A nova Carta cons-

titucional, denominada 

Constituição do Ano I, 

por ter sido proclamada 

em 1793, era republica-

na, igualitária e adotava 

o voto universal. No en-

tanto, essa Carta nunca 

entrou em vigor, pois a 

agitada situação política 

da fase final da Conven-

ção não permitiu o fun-

cionamento de qualquer 

sistema constitucional.
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Os líderes jacobinos (de cima 
para baixo): Georges-Jacques 
Danton (1759-1794), Jean-Paul 
Marat (1743-1793) e 
Maximilien de Robespierre 
(1758-1794). Pinturas de 
autoria desconhecida, 
século XIX. Óleo sobre tela.

 Voto universal: estendia-se 

a todos os homens, 

independentemente 

da renda.

Calendário republicano 
instituído durante a Revolução 

Francesa, produzido por 
Louis Philibert Debucourt, 

48,8 cm × 41,6 cm. 

 Orientações didáticas
Um tema importante nesse 

momento é a questão das guer-

ras promovidas por potências 

absolutistas contra o governo 

revolucionário. Comente com 

os alunos que a maioria dos co-

mandantes militares pertencia à 

nobreza e havia emigrado para 

buscar apoio no exterior na ten-

tativa de derrotar os revolucio-

nários. Isso resultou em derrotas 

iniciais das forças revolucionárias 

e abriu caminho para a radicali-

zação política, representada pela 

formação da Convenção Nacional.

Atividade complementar
Proponha aos alunos que leiam trechos selecionados da Declaração 

dos Direitos da Mulher e da Cidadã elaborada por Olympe de Gouges, e 

comparem esses trechos com aqueles selecionados na seção Traba-

lhando com documentos, da página 39. Com base nisso, peça a eles 

que elaborem um pequeno texto apontando as principais diferenças 

existentes entre ambos os documentos. 

Telaris_Hist8_PNLD2020_MP_PE_032_049_Cap02.indd   43 11/4/18   6:45 PM



44 UNIDADE 1 - CAPÍTULO 2 - MANUAL DO PROFESSOR

44 UNIDADE 1  ¥  Mundo contemporâneo: a era das revoluções

Luís XVI foi julgado e condenado por traição, sendo executado na guilhotina em 

janeiro de 1793. Isso indignou e aterrorizou os monarcas europeus, que organizaram 

uma série de invasões ao território francês. Observe o mapa.

No interior, nobres partidários do rei organizavam movimentos contrarrevolucio-

nários. Em Paris, o jacobino Jean-Paul Marat foi assassinado por uma jovem girondi-

na de origem nobre, Charlotte Corday, em julho de 1793. Esse episódio agravou ain-

da mais a crise política. Para enfrentá-la, a Convenção criou o Comitê de Salvação 

Pública, dirigido primeiro por Danton e depois por Robespierre.

O Comitê tomou uma série de 

medidas, várias delas até hoje re-

gem muitas sociedades democráti-

cas: instituiu o ensino público gra-

tuito e obrigatório, congelou os 

preços dos produtos (Lei do Preço 

Máximo), regulamentou os salários, 

realizou a reforma agrária, repartiu 

os bens dos nobres emigrados, ins-

tituiu o divórcio e aboliu a escravidão 

nas colônias francesas.

No tribunal revolucionário pa-

risiense, quem fosse acusado de 

contrarrevolucionário recebia a 

sentença de morte. Calcula-se que, 

entre 1793 e 1795, época chama-

da de fase do Terror, aproximada-

mente 35 mil pessoas tenham sido 

executadas.

A Revolução Francesa: 

passo a passo, de 

Gérard Dhôtel, Claro 

Enigma, 2015. Mesclando 

textos e ilustrações no 

estilo das HQs, este livro 

conta a história da 

Revolução Francesa de 

forma interessante e 

divertida.

Minha biblioteca

Você sabia?

A palavra “guilhotina” deriva do nome do médico francês Joseph-Ignace Guillotin (1738-

-1814), um deputado do Terceiro Estado que sugeriu o uso desse instrumento para igualar 

as sentenças de morte entre os condenados. Antes da Revolução, as formas de execução 

da pena de morte eram diferenciadas: os nobres eram decapitados com machados ou 

espadas e os plebeus eram torturados e depois enforcados. Mas, diferente do que se 

pensa, Guillotin não foi o inventor da guilhotina nem foi executado nela. Os inventores 

foram um alemão chamado Tobias Schmidt, com base no projeto de Antoine Louis, da 

academia francesa de cirurgia (inicialmente o aparelho foi chamado de “louison”).

A violência aumentou as divergências entre os membros da Convenção, que se 

dividiam em dois principais grupos: os moderados, que se opunham ao Terror, e os 

extremistas, que desejavam o reforço das medidas repressoras.

A divisão dos jacobinos e as dificuldades militares e econômicas enfraqueciam o 

governo liderado por Robespierre. Para continuar no poder, ele condenou Danton, o 

líder dos jacobinos moderados, e os principais chefes radicais à morte na guilhotina. 

Esse acontecimento tornou seu governo cada vez mais impopular.
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Fonte: elaborado com base em DUBY, G. Atlas histórico 

mundial. Madri: Debate, 1989. p. 131.

Ataques à Franç a revolucionária (1793)

O mapa representa os 

ataques ao exército 

revolucionário francês 

promovidos pelos exércitos 

europeus, em 1793.
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 Orientações didáticas
É interessante analisar com 

os alunos o mapa que mostra 
os ataques feitos por exércitos 
europeus às forças revolucioná-
rias e enfatizar mais uma vez a 
ameaça que representava a Re-
volução Francesa para a ordem 
absolutista da Europa. Muitos 
monarcas passaram a temer a 
disseminação dos ideais revo-
lucionários para outras regiões 
da Europa, estimulando revoltas 
e movimentos de insubordina-
ção. Por essa razão, organizaram 
grandes alianças para deter os 
revolucionários.

Outro ponto importante a ser 
explorado é a questão do Terror, 
que se tornou um instrumento 
político importante a partir da 
Convenção Nacional. Os jacobi-
nos reprimiram duramente todos 
aqueles considerados ameaças 
à ordem revolucionária, o que re-
sultou na execução de um grande 
número de pessoas. É importan-
te ressaltar que a violência não 
resultou no fortalecimento dos 
jacobinos. Ao contrário, acabou 
abrindo espaço para o enfraque-
cimento desse grupo político. 

Além disso, é interessante 
comentar com os alunos que a 
decisão de abolir o escravismo 
nas colônias francesas, tomada 
pelos jacobinos, contrastou com 
a independência dos Estados Uni-
dos, cujos ideais libertários não 
ameaçaram a escravidão vigen-
te. Isso está relacionado com os 
desdobramentos da Revolução 
Haitiana, como será visto no in-
fográfico das páginas 46 e 47.
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Defendendo o fim do Terror, os girondinos invadiram a Convenção e, por meio de 

um golpe, assumiram o governo da França. Robespierre foi preso, condenado e exe-

cutado na guilhotina em julho de 1794. A retomada do poder pela alta burguesia, 

ocorrida no dia 9 do mês termidor, segundo o novo calendário, ficou conhecida como 

reação termidoriana.

O novo governo anulou as decisões jacobinas e consolidou o comando político 

da alta burguesia.

4  O Diretório (1795-1799)
Os girondinos elaboraram uma terceira Constituição, chamada Constituição do 

Ano III (1794-1795), e criaram um governo denominado Diretório. Com ela, retoma-

vam o voto censitário para eleição dos deputados e ficava estabelecido que o poder 

Executivo, órgão máximo do governo, seria composto de cinco membros. 

Tanto os jacobinos, agora liderados pelo jornalista Graco Babeuf, quanto os de-

fensores da volta da monarquia, chamados de realistas, opunham-se ao Diretório, 

tentando derrubá-lo algumas vezes.

Por outro lado, clubes republicanos jacobinos foram invadidos e os líderes dos 

sans-culottes, perseguidos, intimidados e executados num processo conhecido como 

Terror Branco.

Enquanto isso, os exércitos absolutistas continuavam a atacar a França. Também 

se aprofundava a crise econômico-financeira, estimulando as manifestações populares.

Desejando pacificar o país e garantir as conquistas burguesas da Revolução, 

deputados moderados articularam um golpe de Estado que levou ao poder o principal 

líder militar da França naquele momento: Napoleão Bonaparte. Este, em 9 de novem-

bro de 1799 (dia 18 do mês brumário, no calendário revolucionário), derrubou o Dire-

tório e instaurou o Consulado, declarando-se primeiro cônsul.

Para alguns historiadores, esse episódio (conhecido como Golpe do 18 Brumário) 

representou o fim do processo revolucionário e o início da consolidação das conquis-

tas burguesas.

A Revolução Francesa 

explicada à minha neta, 
de Michel Vovelle, 
Editora da Unesp, 2007. 
Um dos mais 
conhecidos 
historiadores franceses 
contemporâneos explica 
a complexidade e as 
contradições da 
Revolução Francesa 
para sua neta, uma 
garota de 14 anos.

Minha biblioteca

A Marselhesa, de Claude 
Joseph Rouget de Lisle, 
1792. A canção, símbolo da 
Revolução Francesa, 
atravessou a história dos 
séculos XIX e XX, 
passando de música 
banida a hino oficial da 
França em 1795. No site 
indicado é possível ouvir a 
música e sua tradução 
para o português. 
Disponível em: <letras.
mus.br/hinos-de-
paises/1186858/traducao.
html>. Acesso em: 17 jan. 
2018. 

Minha playlist
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 Consulado: órgão da 
antiga República 
romana cujo papel 
era governar Roma. 

Barrigas vazias: miséria 

das classes populares, 

1795-1796, de P. E. le 

Sueur, representa as 

condições miseráveis de 

vida a que estavam 

expostos os populares 

em 1795.

 Orientações didáticas

Atividade complementar
Proponha o seguinte desafio 

para os alunos: imaginem que 
vocês serão transportados pa-
ra a França durante a Revolução 
iniciada em 1789 e viverão esse 
período, registrando tudo o que 
virem, ouvirem e sentirem antes 
de voltar ao tempo atual.

1. Divida a classe em grupos.

2. Estabeleça que cada equi-
pe escolha o grupo político/
social da Revolução do qual 
vai fazer parte. Podem ser: 
girondinos, jacobinos mo-
derados, jacobinos radicais, 
sans-culottes, camponeses, 
religiosos do alto clero, mem-
bros do baixo clero, nobres 
realistas, amigos de Danton, 
Robespierre, Marat, etc.

3. Solicite a cada grupo que ela-
bore um tipo de documento 
escrito: uma carta, um trecho 
de um livro ou de um jornal, 
um diário, etc. Nesse docu-
mento, o grupo deverá ex-
pressar seu ponto de vista, 
considerando o lugar social 
que ocupava na França re-
volucionária, comentando 
sobre os ganhos ou perdas e 
as alegrias e decepções com 
o movimento revolucionário. 
Podem ser acrescentados 
outros documentos para en-
riquecer o depoimento: repro-
duções de quadros, gravuras, 
ilustrações, etc. Leve exem-
plos de documentos para au-
xiliar a escolha dos alunos.

4. Oriente os grupos a traçar o 
perfil do(s) autor(es) do docu-
mento: onde morava(m), como 
vivia(m) e como foi seu envol-
vimento com a Revolução.

5. Finalize explicando que, após 
a elaboração do documento, 
os grupos devem apresentar 
os trabalhos à turma.
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Reflexos da Revolução no Haiti
Durante o processo revolucionário na 

França, São Domingos (atual Haiti), uma 

das mais ricas colônias francesas, foi 

cenário de outra revolução que culminou 

na sua independência. Veja a localização 

no mapa ao lado.

INFOGRÁFICO

Fonte: elaborado com base em ATLAS geográfico mundial. São Paulo: Folha de S.Paulo, 1993. p. 97.
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São Domingos, também conhecida 

como Hispaniola, é uma das maiores 

ilhas das Antilhas, no mar do Caribe.

akg/North Wind Picture Archives/Album/Fotoarena/Coleção particular

 Plantation: nome de um sistema 
formado por grandes propriedades 
voltadas para o mercado externo 
que usavam o trabalho de 
africanos escravizados.

Gravura colorizada do século XVIII 

mostra o porto da ilha de São Domingos 

e, ao fundo, área destinada ao cultivo 

da cana-de-açúcar.
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ECONOMIA

São Domingos foi inicialmente 

colonizada por espanhóis. No 

século XVII, em meio às disputas 

coloniais entre as potências 

europeias, a França ocupou a parte 

ocidental da ilha, que pouco a pouco 

se transformou num dos principais 

polos de produção de açúcar, sob a 

estrutura de plantation.

46

 Orientações didáticas
Estabeleça relações entre a 

Revolução Francesa e o processo 

de independência do Haiti, espe-

cialmente em relação ao fato de 

que foi no período mais radical 

da Revolução Francesa que se 

deu a abolição da escravatura 

na colônia francesa caribenha. As 

ideias liberais em voga na Europa 

e que fomentaram a Revolução 

Francesa também influenciaram 

os habitantes da colônia france-

sa na América a reivindicar sua 

liberdade. 

Destaque que, por ser o pri-

meiro país latino-americano a 

reivindicar sua independência 

política, despertou nas classes 

dominantes da América portu-

guesa profundo temor. Era o te-

mor de que outras revoltas de 

escravizados pudessem aba-

lar o domínio das metrópoles. 

Preocupadas com os próprios 

interesses, as elites latino-ame-

ricanas isolaram politicamente o 

Haiti, em um movimento que os 

historiadores no Brasil denomi-

naram haitianismo. 

A atividade Analise um texto 

historiográfico, da página 49, 

aborda esse assunto.
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Reprodução/Biblioteca Nacional, 

Paris, França.
Gravura do século XVIII representando a revolta dos escravizados no Haiti, liderada por Toussaint Louverture. 
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Representação de Jean-Jacques 
Dessalines, durante a 

revolução haitiana de 1804, 
de autoria desconhecida. 

Pintura do século XIX.

Toussaint Louverture (1743-1803), 
em gravura do século XIX.
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ABOLIÇÃO DA ESCRAVATURA
Em 1791, inspirado pela filosofia iluminista, pelos acontecimentos 

revolucionários que ocorriam na metrópole e por motivações internas dos 

habitantes da ilha, o líder negro Toussaint Louverture reuniu escravizados, 

negros e mulatos livres para lutar contra o domínio da pequena elite branca.

Após uma série de levantes, os revoltosos obtiveram a abolição da escravidão 

na colônia francesa em 1794, assinada na França no período da Convenção 

Nacional. Em 1802, Napoleão revogou as leis da abolição e 

determinou a invasão do Haiti. Louverture foi preso e 

deportado para a França, onde morreu na prisão em 1803.

INDEPENDÊNCIA
Em 1804, o líder Jean-Jacques 

Dessalines proclamou a 

independência do Haiti, sendo 

coroado imperador da primeira 

nação negra independente da 

América. A França, contudo, só 

reconheceu a independência 

do país em 1825.

POPULAÇÃO
Apenas 5% da sociedade colonial haitiana 

era composta de brancos (ricos 

proprietários e homens livres pobres). 

Mulatos e negros livres formavam 10% da 

população, e os negros escravizados, 85%.

 Orientações didáticas

Atividade complementar
Aproveitando a discussão em 

torno do infográfico Reflexos da 

Revolução no Haiti, a propos-

ta de trabalho é com a música 

“Haiti”, de Gilberto Gil e Caeta-

no Veloso. 

Solicite aos alunos que leiam 

atentamente a letra da música. 

Depois promova a audição da 

música e deixe que a escutem 

duas ou três vezes. Peça que 

comentem o estilo musical da 

canção e os sentimentos que 

ela desperta. Depois, proponha 

que respondam às questões. 

Essa parte pode ser realizada 

em duplas.

1. A canção de Gilberto Gil e Cae-

tano Veloso foi inspirada na 

atual sociedade brasileira. 

Por que, então, o título “Haiti”?

Brasil e Haiti são países mui-

to parecidos no que diz res-

peito à miséria da população 

negra.

2. Retire da canção palavras e 

expressões que designam os 

indivíduos marginalizados na 

atual sociedade brasileira. O 

que os segrega é apenas a 

cor? Por quê?

Os marginalizados são os 

“malandros pretos”, os “la-

drões mulatos”, os “pretos”, 

os “pobres”, os “mulatos”, 

os “quase pretos”, os “quase 

brancos pobres como pretos”, 

os “pretos de tão pobres”. O 

que os segrega, além da cor, 

é a pobreza.

3. Copie em seu caderno pelo 

menos um verso que reme-

ta à história brasileira.

“E não importa se olhos do 

mundo inteiro / Possam es-

tar por um momento volta-

dos para o largo / Onde os 

escravos eram castigados.”
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48 UNIDADE 1  •  Mundo contemporâneo: a era das revoluções

Mapeando saberes

• A sociedade francesa do 
final do século XVIII era marcada 
pelas enormes desigualdades: 

 − O Primeiro e o Segundo 
Estados (clero e nobreza) 
eram privilegiados,

 − O Terceiro Estado era 
sobrecarregado pelos 
impostos.

• Na reunião dos Estados Gerais, 
os deputados do Terceiro 
Estado se rebelaram e foi 
proclamada a Assembleia 
Nacional.

• A deposição do rei Luís XVI 
em 1792 pôs fim à monarquia 
constitucional e deu início 
à República. 

• Para elaborar a nova Constituição 
foi eleita uma nova Assembleia, 
chamada Convenção, dominada pelos 
jacobinos (republicanos radicais). 

• Os jacobinos tomaram uma série de 
medidas populares:

- a instituição da instrução pública; 

- congelamento dos preços;

- a reforma agrária;

- a adoção do voto universal;

- a abolição da escravidão nas colônias 
francesas;

- calendário novo para marcar o início de um 
novo tempo.

• A tomada da Bastilha garantiu 
a força da Assembleia que 
tomou uma série de medidas 
inspiradas em ideias liberais e 
iluministas:

 − Abolição dos privilégios 
feudais.

 − A Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão. 

 − Instauração de uma 
monarquia constitucional, 
no lugar da absolutista, com 
eleição do parlamento por 
voto censitário.

• Para assegurar suas medidas, 
os jacobinos iniciaram uma 
implacável perseguição a seus 
opositores. O período ficou 
conhecido como Terror 
(1793-1795). As cisões entre 
os jacobinos permitiram que 
os revolucionários moderados, 
chamados girondinos, 
tomassem o poder em 1795. 
Estes instauraram um governo 
chamado Diretório e 
reinstituíram o voto censitário. 

• Em 1799, Napoleão Bonaparte 
derrubou o Diretório e instaurou 
o Consulado, transformando-se 
em primeiro cônsul e pondo fim 
à Revolução.

ATENÇÃO A 
ESTES 
ITENS

• Ao derrubar o absolutismo na França, a Revolução 
Francesa acabou por ameaçar o Antigo Regime em 
toda a Europa e o colonialismo na América, 
promovendo uma série de mudanças na organização 
política do mundo ocidental.

• Muitos elementos que hoje existem em diversos 
países democráticos, como o voto universal, o ensino 
gratuito e obrigatório e a reforma agrária, foram 
defendidos durante a Revolução.

POR QUÊ?

 Orientações didáticas

Mapeando saberes
O objetivo desta seção é sis-

tematizar o que foi aprendido, 

possibilitando aos alunos reto-

mar os pontos principais traba-

lhados em cada capítulo sempre 

que for necessário.

Peça aos alunos que leiam o 

diagrama da página e aprovei-

tem para esclarecer possíveis 

dúvidas. Após a leitura, sugira a 

eles que listem no caderno, em 

duplas ou em grupos, as informa-

ções mais importantes sobre os 

assuntos deste capítulo. 
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ATIVIDADES 49

ATIVIDADES

Retome

1  Explique qual é a relação existente entre as ideias ilu-

ministas e a Revolução Francesa.

2  Explique, com suas palavras, o que você compreendeu 

sobre o conceito de revolução.

3  Descreva como se organizava a sociedade francesa no 

Antigo Regime e identifique os motivos que estimula-

ram a Revolução.

4  Cite uma semelhança e uma diferença entre o proces-

so de emancipação do Haiti e a emancipação das 13 

colônias inglesas da América do Norte.

Analise um texto historiográfico

5  Ao realizar pesquisas, os historiadores defrontam-se 

com documentos de naturezas variadas. No texto a 

seguir, o historiador José Maia Bezerra Neto cita um 

trecho de um relatório escrito em 1854 pelo chefe de 

polícia do Pará ao presidente da província. Leia-o com 

atenção e responda às questões.

Dizia ainda mais a correspondência policial acerca 

das fugas de escravos: “... esta planta a desolação por 

toda parte, e o receio em todos os corações, por ser ta-

manha a quantidade de negros fugidos, que se teme a 

cada instante nos venha acontecer o que aconteceu no 

Haiti”.

Embora escrevendo em 1854, o chefe de polícia 

pa raense referia-se à insurreição dos escravos da co-

lônia francesa de São Domingos, em fins do século 

XVIII, atual Haiti, demonstrando-nos o quanto esta re-

volução negra havia causado temor nas classes senho-

riais de diversas partes das Américas [...].

BEZERRA NETO, José Maia. Ousados e subordinados:  

protesto e fugas de escravos na Província do  

Grão-Pará (1840-1860). Revista Topoi, IFCS/UFRJ,  

Rio de Janeiro, mar. 2001, p. 82.

a) Explique, com suas palavras, o que o chefe de polícia 

do Pará diz sobre as fugas dos escravizados.

b) A que conclusões o historiador Bezerra Neto chega 

com base nas afirmações do chefe de polícia? Você 

concorda com elas? Justifique. 

a) Que grupos sociais estão representados nessa gan-

gorra?

b) De que lado está representada a figura da Justiça?

c) Que ação pratica a Justiça nessa imagem?

d) Em sua opinião, que mensagem o artista quis trans-

mitir com essa ilustração?

R
e
p

ro
d
u
ç
ã
o

/B
ib

lio
te

c
a
 N

a
c
io

n
a
l,
 P

a
ri
s
, 

F
ra

n
ç
a

Ilustração produzida durante a Revolução Francesa com o título Da 

ordem feudal à ordem liberal. No alto dessa ilustração pode-se ler a 

frase: “Desta vez, a justiça é o lado mais forte”.

Analise a imagem

6  Observe atentamente a ilustração a seguir, leia a legen-

da e responda às questões.

Autoavaliação

1. Quais atividades você considerou mais fáceis e mais di-

fíceis? Por quê?

2. Em quais atividades você utilizou o texto do capítulo 

como base para sua resposta?

3. Algum ponto do capítulo não ficou muito claro para você? 

Qual?

4. Você compreendeu o esquema Mapeando saberes?  Explique.  

5. Você saberia apontar exemplos da atualidade conside-

rando o que aprendeu no item Por quê? do Mapeando 

saberes?

6. Como você avalia sua compreensão dos assuntos trata-

dos neste capítulo? 

 »Excelente: não tive nenhuma dificuldade.

 »Boa: tive algumas  dificuldades, mas consegui resolvê-las.

 »Regular: foi difícil compreender certos conceitos e re-

solver as atividades. 

 »Ruim: tive muitas dificuldades, tanto no conteúdo quan-

to na realização das atividades.

escravizados, ex-escraviza-

dos e mulatos ricos e levou 

à abolição da escravidão; 

as 13 colônias lutavam con-

tra o jugo inglês, sobretudo 

com relação aos impostos 

cobrados pela Coroa; a luta 

foi encabeçada pelos colo-

nos brancos e a escravidão 

foi mantida.

5. a) O chefe de polícia afirma 

que eram tantos os escravi-

zados que fugiam que existia 

o receio de que acontecesse 

no Pará o mesmo que havia 

acontecido no Haiti.

  b) O historiador conclui que 

a revolta dos escravizados 

no Haiti causou pânico nos 

senhores de diversas partes 

da América até meados do 

século XIX. O objetivo des-

ta questão é evidenciar ao 

aluno o caminho percorrido 

pelo historiador para chegar 

a esse argumento. Espera-se 

que ele possa refazer o ra-

ciocínio do historiador. Veja 

no final do volume a seção 

Como fazer, que orienta a 

desenvolver procedimentos 

úteis ao estudo de História 

e de outras disciplinas. Pa-

ra este capítulo, sugerimos 

como fazer uma síntese. 

6. a) No alto da gangorra estão 

o clero e a nobreza, e embai-

xo está o Terceiro Estado.

  b) A Justiça está represen-

tada no lado do Terceiro Es-

tado.

  c) A Justiça aparece com o pé 

sobre a gangorra, ajudando 

o Terceiro Estado.

  d) Resposta pessoal. O ar-

tista assume uma posição 

favorável à Revolução.

Autoavaliação
Proponha aos alunos que 

respondam às questões da Au-

toavaliação no caderno. Orien-

te-os a se autoavaliar, para que 

tenham noção de seu processo 

de aprendizagem, identificando 

o que aprenderam e em quais 

pontos têm dificuldades sobre 

o conteúdo estudado.

 Orientações didáticas
Atividades

1. O Iluminismo criticava as práticas do Antigo Regime, denuncian-

do a arbitrariedade do poder absolutista, os malefícios das prá-

ticas mercantilistas e os privilégios do Primeiro e do Segundo 

Estados. Na Revolução Francesa, esses ideais foram tomados 

como base ideológica contra o Antigo Regime.

2. Espera-se que o aluno retome as informações estudadas no 

capítulo para construir o seu entendimento sobre o conceito de 

revolução. 

3. A sociedade francesa estava dividida em três estados: o Pri-

meiro, formado pelo clero; o Segundo, composto pela nobreza; 

e o Terceiro, pelo restante da população. A Revolução Francesa 

se caracterizou pela luta do Terceiro Estado francês contra as 

práticas do Antigo Regime, cujo estopim foi o impasse gerado 

na reunião dos Estados Gerais, em que o Terceiro Estado queria 

substituir a votação por Estado pela votação por cabeça.

4. Semelhança: as duas independências foram influenciadas pela 

filosofia iluminista. Diferenças: a independência haitiana luta-

va contra o domínio de uma pequena elite branca, foi feita por 
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50 UNIDADE 1  ¥  Mundo contemporâneo: a era das revoluções

As rebeliões na 

América ibérica3
CAPÍTULO

Décima quinta edição do Acampamento Terra Livre que reuniu cerca de 3 mil indígenas em abril de 2018, 

em Brasília. O objetivo da mobilização é lutar pela garantia dos direitos indígenas.

O domínio europeu sobre territórios americanos submeteu as colônias às con-

dições impostas pelas metrópoles. Na América ibérica, esse poder era exercido por 

Portugal e Espanha. No entanto, ao longo de mais de três séculos de colonização, 

rebeliões organizadas por diferentes grupos da sociedade colonial (indígenas, afri-

canos, comerciantes, colonos) questionaram o domínio metropolitano.

Os primeiros grupos a expressar seu descontentamento foram os indígenas e os 

africanos escravizados. Em diferentes regiões da América, outros grupos locais (alguns 

compostos de membros das elites, outros de segmentos sociais mais pobres) ques-

tionavam as práticas da metrópole, sobretudo nos séculos XVII e XVIII. As motivações 

eram variadas: repúdio dos comerciantes aos monopólios praticados pela metrópole; 

críticas dos senhores de engenho aos impostos excessivos; resistência às constantes 

intervenções metropolitanas na política local da colônia.

Neste capítulo vamos estudar que a permanente resistência à dominação dos 

colonizadores, expressa em inúmeras revoltas e motins, demonstrava que a socie-

dade colonial não aceitava a sujeição que lhe era imposta.

Observe a imagem, leia 
a legenda e responda 
às questões.

1. Qual grupo está se 
manifestando? Qual 
é o motivo dessa 
manifestação?

2. Você percebe 
alguma relação 
entre esse protesto 
e os ideais 
iluministas, 
estudados nos 
capítulos anteriores?

Para começar

Marcelo Camargo/Agência Brasil

 Objetivos do capítulo
• Compreender os conceitos 

de rebelião e revolta.

• Conhecer as rebeliões ocorri-
das na América ibérica.

• Identificar a diferença entre 
rebeliões regionais e revolu-
ções nacionais.

• Conhecer as principais mo-
tivações, características e 
consequências das rebe-
liões coloniais na América 
portuguesa e na América 
espanhola.

• Diferenciar a influência dos 
ideais iluministas, da Revolu-
ção Francesa e da indepen-
dência dos Estados Unidos 
da América em alguns des-
ses movimentos.

• Perceber a resistência in-
dígena na rebelião de Tú-
pac Amaru e no movimento 
comunero.

 Comentários à 
abertura do capítulo

Para começar
A imagem apresentada na 

abertura deste capítulo retrata 
um ato público organizado por 
povos indígenas de diferentes 
partes do Brasil. Para organizar 
o trabalho com essa imagem, é 
possível fazer os seguintes ques-
tionamentos aos alunos: Esse 
ato se deu em torno de reivin-
dicações ou apoios a causas de 
interesses de toda a sociedade 
ou de alguns grupos específicos?

1. Na foto vemos grupos in-
dígenas na 15a edição do 
Acampamento Terra Livre, 
que reuniu cerca de 3 mil 
indígenas em abril de 2018. 
A manifestação luta pela ga-
rantia dos direitos dos indí-
genas.

2. Resposta pessoal. O objetivo 
da pergunta é levar o aluno a 
perceber que na fotografia 
os manifestantes questio-
nam a ordem vigente, com 
base em ideais de igualdade 
(acesso aos recursos natu-
rais, direito de moradia dig-
na) que foram defendidos 
pelos iluministas. A própria 
prática da manifestação po-
pular organizada é uma he-
rança dos ideais iluministas.

 Competências e habilidades trabalhadas no capítulo 3

Competências* Objetos de conhecimento Habilidades

CG (1, 2, 3, 4, 7, 9)
CCH (1, 2, 4, 5, 6, 7)

CEH (1, 2, 3, 6)

A questão do iluminismo e da ilustração. 
(EF08HI01) Identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo 
e do liberalismo e discutir a relação entre eles e a organização do mundo 

contemporâneo.

Rebeliões na América portuguesa: as 
conjurações mineira e baiana.

(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.

*CG = Competência Geral / CCH = Competência Específica de Ciências Humanas / CEH = Competência Específica de História
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51As rebeliões na América ibérica  •  CAPÍTULO 3

1684 

Revolta dos Beckman

1707-1709 

Guerra dos Emboabas

1710-1711 

Guerra dos Mascates

1720 

Revolta de Filipe dos Santos

1780 

Rebelião de Túpac Amaru

1781 

Movimento comunero

1789 

Conjuração Mineira

1798 

Conjuração Baiana

1  Resistência e revoltas 

nas colônias
No final do século XVIII, à medida que a economia colonial se diversi-

ficava, a metrópole fortalecia seu poder, e as rebeliões começaram a ser 

mais agressivas. Além disso, muitos europeus chegavam à América com 

ideias que questionavam o Antigo Regime, pois como Portugal proibia a 

existência de universidades na colônia, grande parte dos senhores e mer-

cadores abastados mandavam seus filhos estudar na Europa, onde estes 

entravam em contato com livros que difundiam o pensamento iluminista.

Estudaremos, a seguir, algumas das rebeliões que opuseram os co-

lonos da América portuguesa à Coroa metropolitana, especialmente as 

que reivindicavam a independência (regional, e não “nacional”) em relação 

a Portugal. Também conheceremos alguns conflitos ocorridos na América 

hispânica, ressaltando as semelhanças e diferenças em relação às revol-

tas coloniais ocorridas na América portuguesa.
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LINHA DO TEMPO

Linha do tempo esquemática. O espaço entre 
as datas não é proporcional ao intervalo de 
tempo.

A sede do controle metropolitano nas colônias da América eram palácios governamentais como 

este, construído no século XVI em Tlaxcala, no México. Observe a imponência do edifício, 

tipicamente europeu, com decoração natalina. Foto de 2014.

 Orientações didáticas
Este capítulo aborda as rebe-

liões na América espanhola e na 
portuguesa de forma conjunta, 
de modo que fiquem mais cla-
ras para o aluno as relações e 
proximidades entre os processos 
históricos dessas duas regiões. 
O trabalho comparativo, identifi-
cando semelhanças e diferen-
ças, é importante, assim como 
a discussão da ideia de unida-
de nacional, ainda que os movi-
mentos estudados não tivessem 
ambições nacionais, segundo as 
análises historiográficas atuais. 

Outro aspecto importante a 
ressaltar é a tentativa reformis-
ta promovida pelas metrópoles, 
como meio de assegurar o “pacto 
colonial”. É igualmente relevante 
estimular os alunos a perceber 
que as elites na colônia eram um 
grupo subordinado à metrópole.

Encaminhe a leitura do capí-
tulo, enfatizando a complexidade 
das lutas, as divergências de in-
teresses, os projetos e os ideais 
em que se apoiavam. Outras ques-
tões a serem colocadas são: As 
lutas e reivindicações atuais reve-
lam permanências nas estruturas 
de dominação? Indicam continui-
dades nas condições sociais? A 
ideia é mostrar que nem sempre 
um movimento numericamente 
expressivo atende aos interes-
ses de toda a população. E que, 
para ser considerado revolucio-
nário, um movimento não precisa 
atender aos interesses de todas 
as classes.

Além disso, é possível utilizar 
as atividades de abertura para 
discutir as formas possíveis de 
pressão e negociação entre gru-
pos com interesses divergentes 
em uma sociedade democrática. 
Retome os conteúdos relativos 
ao papel dos parlamentares e 
dos votos, por exemplo, discutido 
no capítulo sobre o Iluminismo. 
É possível refletir também so-
bre as diferenças de acesso ao 
poder entre os diversos grupos 
sociais e quando estas resultam 
em confrontos radicais, como no 
caso da Revolução Francesa, e 
seus significados.

Material digital – 
sequência didática 
Para auxiliar seu trabalho 

em sala de aula a respeito das 
rebeliões ocorridas na América 
ibérica, verifique a sequência 
didática 3 do 1o bimestre, lo-
calizada no material digital do 
Manual do Professor.

Competências* Objetos de conhecimento Habilidades

CG (1, 2, 3, 4, 7, 9)
CCH (1, 2, 4, 5, 6, 7)

CEH (1, 2, 3, 6)

O discurso civilizatório nas Américas, o 
silenciamento dos saberes indígenas e 

as formas de integração e destruição de 
comunidades e povos indígenas.

A resistência dos povos e comunidades 
indígenas diante da ofensiva civilizatória.

(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.

*CG = Competência Geral / CCH = Competência Específica de Ciências Humanas / CEH = Competência Específica de História
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Construindo conceitos

Rebeldias regionais × revoluções nacionais

Rebeliões ou revoltas são situações extremas nas quais certos grupos, insatisfeitos com determinada condição 

política, econômica ou social, resolvem intervir na realidade que os cerca. Tais movimentos podem ser revolucionários 

(quando propõem transformações profundas na sociedade, alterando suas estruturas), reformistas (quando as alte-

rações propostas tratam de mudanças específicas, sem modificar radicalmente a estrutura da sociedade) ou reacio-

nários (quando querem que a sociedade permaneça sem mudanças).

Durante muito tempo, vários historiadores viram nas rebeliões coloniais dos séculos XVII e XVIII o surgimento de uma 

consciência nacional entre os povos americanos. De acordo com essa visão, esses movimentos opunham “peruanos”, 

“mexicanos”, “brasileiros”, etc. às suas metrópoles, iniciando o processo de construção das identidades nacionais.

Nas últimas décadas, porém, novas pesquisas históricas destacaram que as rebeliões coloniais eram, na maioria, 

manifestações localizadas, regionais, e não expressavam necessariamente o sentimento de toda a colônia. Quem lutava 

contra Portugal eram mineiros, baianos, maranhenses, paulistas – e não os “brasileiros”. O mesmo ocorria na América 

espanhola. A ideia de identidade brasileira – assim como a de identidade mexicana, boliviana, peruana – passou a ser 

construída, progressivamente, sobretudo a partir do século XIX.

Rebeliões na América portuguesa

A Revolta dos Beckman (1684)
No século XVII, a economia na capitania do Maranhão era pobre, dependendo 

principalmente da exploração das drogas do sertão e da pequena lavoura. Como 

os colonos não tinham recursos para comprar escravizados africanos, recorriam à 

escravização indígena, mas enfrentavam a oposição dos missionários jesuítas da 

região.

Em 1682, para aumentar a lucratividade da colônia, a Coroa portuguesa criou a 

Companhia de Comércio do Maranhão. Ela tinha o monopólio para  vender produtos 

europeus (como bacalhau, azeite, vinho, tecidos e farinha de trigo) e comprar artigos 

coloniais (como algodão, açúcar, madeira e drogas do sertão). Além disso, deveria 

levar quinhentos escravizados para a região anualmente, para solucionar os conflitos 

entre colonos e jesuítas.

Porém, a Companhia vendia seus produtos a preços altíssimos e pagava um 

valor muito baixo pelos artigos dos colonos. Além disso, o não cumprimento do acor-

do sobre o fornecimento de escravizados levou os fazendeiros a tomarem a cidade 

de São Luís, sede da capitania, em 1684. Estes governaram o Maranhão por quase 

um ano. Liderados por Jorge Sampaio e pelos irmãos Manuel e Thomas Beckman, 

expulsaram de lá os representantes da Companhia e os jesuítas que se opunham à 

escravização indígena.

Em 1685, Thomas Beckman, um dos líderes do movimento, foi a Lisboa na 

tentativa de dialogar com a Coroa portuguesa e acabou preso. Portugal mandou 

tropas para combater os revoltosos e nomeou um novo governador para o Maranhão. 

Os principais líderes do movimento foram enforcados, exceto Thomas Beckman, que 

foi deportado para Pernambuco. A Companhia de Comércio do Maranhão também 

foi extinta. 

 Drogas do sert‹o: 

especiarias como o cacau, 

a baunilha, o guaraná, a 

pimenta, o cravo-da-índia, 

a castanha e ervas 

medicinais e aromáticas.

 Orientações didáticas
Um tema importante a ser 

abordado durante a discussão 
sobre a questão das revoltas é 
que a resistência dos escravi-
zados assumiu formas muito 
diversas, por exemplo, as fugas, 
os atentados contra seus senho-
res e as práticas de resistência 
cultural, tais como a capoeira, as 
batucadas e as crenças religio-
sas que se mantiveram nas so-
ciedades das colônias. Se julgar 
oportuno, peça aos alunos que 
pesquisem sobre o tema “resis-
tência indígena e negra no Brasil 
colonial”. Nesse caso, uma fonte 
de pesquisa é o site Impressões 
Rebeldes (<www.historia.uff.br/
impressoesrebeldes>), acesso 
em: 17 set. 2018; uma grande 
base de dados de movimentos 
de contestação da ordem que 
se desenrolaram durante o pe-
ríodo colonial. Ele pode fornecer 
ideias e informações para que os 
alunos pesquisem sobre a luta 
de africanos, indígenas e outros 
grupos sociais da colônia.

Outro ponto importante a ser 
ressaltado com os alunos é a 
ligação que existe entre a Con-
juração Mineira e a Conjuração 
Baiana e o contexto histórico 
do período: disseminação das 
ideias iluministas, Independência 
dos Estados Unidos e Revolução 
Francesa. É importante demons-
trar como esses acontecimentos 
influenciaram os movimentos na 
América nesse período. Assim, é 
possível consultar os textos com-
plementares presentes nesta du-
pla de páginas, os quais abordam 
a questão do controle metropoli-
tano, bem como o contrabando 
de livros e a disseminação de 
ideias iluministas na América 
portuguesa.

Texto complementar

Motins e rebeliões na colônia

Muito já se disse que a história do Brasil foi escrita sem sangue e 
sem lágrimas. Que entre nós, o desejo de paz sempre foi maior do 
que as tensões. Errado. O Brasil Colônia foi atravessado por episó-
dios de descontentamento e revolta. Tais manifestações coloniais 
agiam com violência através de rigorosas práticas mercantilistas que 

se traduziam em arrocho fiscal, corrupção, nepotismo e prepotên-
cia. Razões não faltavam. O empobrecimento crescente de Portu-
gal desde a perda de suas receitas na Ásia, as constantes invasões e 
guerras contra holandeses e espanhóis, assim como a presença de 
uma corte cada vez mais parasitária eram boas desculpas para que 
a metrópole extorquisse ao máximo a colônia.  

DEL PRIORE, Mary. O livro de ouro da História do Brasil. 
Rio de Janeiro: Ediouro, 2001. p. 138.
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A Guerra dos Emboabas (1707-1709)
A descoberta de ouro em Minas 

Gerais pelos bandeirantes paulistas 

atraiu milhares de pessoas para a 

região, vindas tanto de Portugal 

quanto de outras localidades da co-

lônia. Os paulistas, que julgavam ter 

direito exclusivo sobre a área, com-

batiam os “forasteiros” – chamados 

de “emboabas”. Com eles, disputa-

vam não só o ouro, mas as terras, a 

criação de gado e a administração 

das vilas, enfrentando-os em vários 

conflitos armados.

Quadro do século XVIII, de autor 

anônimo, representando vários 

episódios da Guerra dos Emboabas.
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Os emboabas, em maior número, foram vitoriosos e os paulistas se retiraram da 

região após a derrota em 1709. Por decisão da Coroa portuguesa, foi criada a capita-

nia de São Paulo e Minas Gerais, separada do Rio de Janeiro. Em 1720, houve uma 

nova divisão que deu origem à capitania de São Paulo e à de Minas Gerais.

A Guerra dos Mascates (1710-1711)
Desde a expulsão dos holandeses do Nordeste, em meados do século XVII, a 

aristocracia rural da vila de Olinda vivia em dificuldades econômicas, mas continuava 

a controlar a política de Pernambuco (capitania governada por Sebastião de Castro 

Caldas), exercendo grande influência sobre o povoado de Recife. Este, por sua vez, 

prosperava graças ao intenso comércio dos negociantes da região, pejorativamente 

chamados de “mascates”.

Em 1709, os comerciantes de Recife conseguiram elevar o povoado à condição 

de vila, separando-se de Olinda. No ano seguinte, sentindo-se ameaçados, os olin-

denses invadiram Recife e derrubaram o pelourinho, símbolo da recém-conquistada 

autonomia recifense.

O conflito só teve fim em 1711, quando a administração metropolitana enviou 

tropas da Bahia e assegurou a vitória dos mascates. Posteriormente, todos os revol-

tosos foram anistiados e Recife passou a ser o centro administrativo da capitania.

A Revolta de Filipe dos Santos (1720)
Em 1719, o governo português proibiu a circulação de ouro em pó em Minas Gerais, 

exigindo que todo o minério extraído fosse entregue às Casas de Fundição. Ali, depois de 

extraído o quinto, o ouro seria transformado em barras e devolvido a seus donos. Sen-

tindo-se prejudicados, os mineradores da região de Vila Rica rebelaram-se contra essa 

medida, dirigindo-se ao governador da capitania de Minas Gerais, o conde de Assumar.

 Pejorativamente: de forma 

depreciativa, que insulta.

 Pelourinho: geralmente 

era uma coluna de pedra 

ou madeira instalada na 

praça central, utilizada 

para amarrar condenados 

e aplicar castigos físicos, 

como chicotadas – 

sobretudo em 

escravizados. 

Representava a autonomia 

de um lugar que tinha 

poder para punir 

publicamente atos de 

rebeldia e insubordinação. 

Dado seu poder simbólico, 

era também o local de 

proclamações e anúncios.

 Quinto: imposto cobrado 

pela Coroa sobre os  

metais preciosos extraídos 

na colônia, correspondente 

à quinta parte do 

montante total.

Texto complementar

A prática do contrabando 
de obras verificou-se com 
um considerável vigor, sen-
do variadas as artimanhas 
para viabilizar a circulação 
de livros proibidos, desde a 
ocultação deles em fundos 
falsos de malas até a utili-
zação de marinheiros que 
se encarregariam de obter o 
livro e fazê-lo chegar até seu 
desejoso comprador.

Na América portuguesa, a 
presença destas ideias tam-
bém mereceu a atenção dos 
representantes da Coroa por-
tuguesa [...]. Na cidade do 
Rio de Janeiro, o Conde de 
Resende oficiara em 11 de 
julho do referido ano [1794] 
ao chanceler do Tribunal da 
Relação do Rio de Janeiro, o 
desembargador Antonio Di-
niz da Cruz e Silva, para que 
fosse tirada uma devassa que 
averiguasse a existência de 
conversas locais públicos e 
privados, onde se travavam 
debates onde se dizia: 

“...que os reis não são ne-
cessários; que os homens são 
livres e podem, ao mesmo 
tempo, reclamar a sua liber-
dade; que as leis por que hoje 
se governa a nação francesa 
são justas e que o mesmo que 
aquela nação praticou se de-
via praticar neste continen-
te; que os franceses deviam 
vir conquistar esta cidade; 
que a Sagrada escritura, as-
sim como dá poder aos reis 
para castigar os vassalos, o 
dá aos vassalos para casti-
gar os reis...”.

TUNA, Gustavo Henrique. 
Silva Alvarenga: representante 

das Luzes na América 
portuguesa. 2009. Tese de 

Doutorado – FFCLH-USP, 
São Paulo, 2009. p. 163.

 Orientações didáticas
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Sem soldados suficientes para enfrentar os manifestantes, o governador pro-

meteu o fim das Casas de Fundição e de vários tributos sobre o comércio local. Con-

tudo, assim que conseguiu reunir tropas, ele atacou os revoltosos. O governador 

ainda prendeu vários deles e queimou suas casas. Filipe dos Santos, um dos líderes 

da manifestação, foi enforcado e esquartejado, servindo de exemplo para inibir futu-

ras rebeliões.

Sufocada a revolta, as Casas de Fundição foram mantidas e os interesses da 

metrópole, preservados. 

A Conjuração Mineira (1789)
Na segunda metade do século XVIII, devido ao progressivo esgotamento das 

jazidas de ouro, muitos mineiros enfrentavam dificuldades para pagar os tributos 

cobrados pela metrópole. O governo português definira a cobrança de 100 arrobas 

anuais por meio dos quintos. Caso não se chegasse a esse total, ocorreria a derrama. 

Esse quadro gerava descontentamento entre os colonos. Para piorar, uma lei 

baixada pela rainha dona Maria I em 1785 proibia a produção de tecidos, calçados, 

ferramentas, sabão e outras manufaturas na colônia, obrigando os mineiros a impor-

tar esses artigos de Portugal a altos preços.

Julgando que a queda na arrecadação de impostos era resultado do contraban-

do, e não do esgotamento das minas, Portugal tomava medidas cada vez mais duras. 

Em 1788, a Coroa decretou o pagamento integral e inegociável da derrama, in-

clusive com os bens pessoais da população. Considerando que há muitos anos não 

se completava o total anual estipulado pela metrópole, a medida preocupou a socie-

dade mineira, particularmente os membros da elite, motivando-os a elaborar um 

movimento contra o governo português. 

Seus participantes, que foram chamados de inconfidentes, conheciam os autores 

iluministas e admiravam os líderes da independência dos Estados Unidos, inspirando-

-se neles para formular seu plano. Pretendiam instaurar uma República com sede em 

São João del-Rei, criar uma universidade em Vila Rica, tornar o serviço militar obrigató-

rio e apoiar a industrialização. 

Adotariam como símbolo local 

uma bandeira branca com um 

triângulo verde e os dizeres em 

latim: Libertas quae sera tamen 

(“Liberdade ainda que tardia”).

Poucos deles eram favo-

ráveis ao fim da escravidão, 

pois a maioria possuía terras 

e escravizados. Se desejavam 

romper com o sistema colo-

nial português, era muito mais 

para resgatar a prosperidade 

e autonomia da capitania do 

que para realizar transforma-

ções mais profundas na or-

dem social.

 Derrama: cobrança dos 

impostos que recaía sobre 

cada indivíduo para 

completar a quantia que 

deveria ser paga ao 

governo naquele ano.
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Vista parcial de Ouro Preto, antiga Vila Rica. Ao fundo, vemos dois grandes edifícios. No da 

esquerda, que atualmente abriga o Museu da Inconfidência, funcionou a cadeia e a câmara da 

cidade. O da direita é a Igreja de Nossa Senhora do Carmo. Ambas as construções são do século 

XVIII. Fotografia de 2018.

 Orientações didáticas
Durante o estudo do tópico A 

Conjuração Mineira (1789), des-
taque as diferenças entre esse 
movimento reivindicatório e a Re-
volta de Filipe dos Santos (1720), 
ambos em Minas Gerais. Se a re-
volta ocorrida em 1720 era cen-
trada na questão da proibição da 
venda do ouro em pó, Tiradentes 
e os demais inconfidentes, por 
sua vez, pretendiam dar início 
a um processo de emancipação 
com relação à Coroa portuguesa, 
tendo elaborado projetos que se-
riam colocados em prática após 
a independência.

Leia os textos a seguir sobre a 
influência da Conjuração Mineira 
na atual bandeira do estado de 
Minas Gerais. Esclareça aos alu-
nos que o vermelho, cor símbo-
lo das revoluções, foi escolhido 
para a bandeira oficial do estado 
de Minas Gerais pela Lei estadual 
n. 2.793, de 8 de janeiro de 1963.

do, porém, que tem sido usado o vermelho. Termina o sr. Francisco 
Lopes seu belo trabalho com estas palavras: “Existe no Arquivo Pú-
blico Mineiro uma velha bandeira da Inconfidência, com um triân-
gulo verde-escuro, contornado pelo Libertas quae sera tamen”. [...]    

Mas qual deve ser a cor da bandeira mineira? A verdade é que se vê 
bandeira, ora com o triângulo verde, ora com o triângulo vermelho.

Em 1956, surgiu na Assembleia Legislativa do Estado uma indi-
cação, no sentido de ser designada uma comissão para, de acordo 
com a opinião de historiadores abalizados, proceder a estudo mi-

nucioso, no sentido de fixar as cores da Bandeira do Estado de Mi-
nas Gerais. [...]. 

BARBOSA, Waldemar de Almeida. A bandeira de Minas Gerais. Belo 
Horizonte: Livraria Brasil, 1961. p. 9-10 e 22.

Os inconfidentes mineiros (1789) escolheram para symbolo [sic] 
nacional da sua mallograda [sic] republica [sic] uma bandeira bran-
ca com um triangulo [sic] equilátero verde no centro, parallelamen-
te [sic] aos lados do qual se lia a divisa “Libertas quae sera tamen”.

RIBEIRO, Clovis. Brazões e bandeiras do Brasil. São Paulo: São Paulo 
Editora, 1933. p. 131-133.

Textos complementares

A bandeira dos 

Inconfidentes

Há divergências sobre as 
cores da bandeira dos incon-
fidentes, já que o movimento 
não se concretizou, ficando 
apenas em projeto. Contudo, 
prevaleceu a concepção do 
verde no triângulo, conforme 
apontam fontes obtidas no ar-
quivo histórico do Museu da 
Inconfidência de Ouro Preto:

Tiradentes declarou que 
“como Portugal tinha, nas 
suas armas, as cinco chagas, 
deviam as da nova República 
ter um triângulo, significando 
as três pessoas da Santíssima 
Trindade.” [...]

O sr. Francisco Lopes, num 
interessante folheto (A ban-
deira da Inconfidência), pro-
cura demonstrar que a cor 
do triângulo deve ser verde, 
verde foi a cor escolhida pe-
los iniciadores da Revolução 
Francesa; verde era o emble-
ma dos que atacaram a Basti-
lha; verde e amarelo foram as 
cores que d. Pedro adotou, no 
memorável dia da indepen-
dência nacional; e acrescenta 
que, em sua “Terra Mineira”, 
dá Nelson de Sena o verde pa-
ra o triângulo, acrescentan-
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Tiradentes e a Inconfidência Mineira, de Carlos Guilherme Mota, Ática, 2003. Essa obra trata da 
Inconfidência Mineira no contexto histórico da crise do Antigo Regime e do sistema colonial.

Minha biblioteca

Os inconfidentes. 
Direção: Joaquim Pedro 
de Andrade. Brasil, 1972. 
O filme traça um 
panorama do 
movimento de 
libertação mineiro 
(Inconfidência Mineira), 
que não chegou a se 
concretizar.

De olho na tela

No entanto, a rebelião mineira não chegou a acontecer. Alguns de seus partici-
pantes, em troca do perdão de suas dívidas, denunciaram os revoltosos ao governador. 
Um dos traidores mais conhecidos foi o tenente-coronel Joaquim Silvério dos Reis. 

O governador ordenou a prisão de todos os conspiradores, que aguardaram o 
julgamento durante três anos. Cláudio Manuel da Costa morreu enforcado na prisão. 
Os demais líderes, mesmo negando a participação no movimento, foram condenados 
ao desterro e enviados às colônias portuguesas na África. Tiradentes, um dos poucos 
rebeldes que assumiu ter liderado o movimento, recebeu a sentença de morte. Foi 
enforcado e esquartejado em 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro, capital colonial.

Conheça mais

Denúncias e delações

“Ao entregar os inconfidentes à Coroa Portuguesa, com a qual estava em débito, Silvério 
dos Reis teve sua dívida perdoada. Fez uma denúncia por escrito e uma delação premiada, 
porque teve benefícios e não pagou suas dívidas à Fazenda Real. Assim, é um dos casos 
mais célebres de delação premiada no Brasil...”, diz o professor de História Luiz Carlos 
Villalta, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Nos últimos anos, foram muitas as notícias sobre “delações premiadas” que ocorreram 
no Brasil. Elas foram apontadas como acordos de colaboração de indivíduos com os 
processos da justiça. Essas pessoas denunciavam ganhos ilícitos em esquemas de cor-
rupção, onde havia a apropriação privada de recursos públicos. Esse quadro envolveu 
políticos, diversas autoridades governamentais, empresários e diretores de grandes 
empresas.  

O caso de Joaquim Silvério dos Reis, que ocorreu no século XVIII, e as “delações pre-
miadas” do século XXI,  possibilitam algumas reflexões: a quem serviam um e outros 
com suas delações; o que ganharam os delatores; quais as consequências para os 
delatores?  

Herói ou “inconfidente”?

O primeiro livro de História a narrar os acontecimentos da Conjuração Mineira foi História 

do Brasil, do inglês Robert Southey, publicado em Londres (1810-1819). O episódio era 
conhecido como “Inconfidência Mineira”, pois seus participantes eram considerados 
traidores da Coroa (“inconfidente” quer dizer infiel, alguém em quem não se pode confiar). 
Atualmente, os historiadores preferem utilizar o termo Conjuraç‹o para denominar o 
acontecimento de 1789. Significa uma conspiração contra o governo e é nesse contexto 
que se encaixam os anseios dos participantes do movimento de Minas Gerais: colonos 
que se uniram contra a monarquia metropolitana para defender seus interesses. 

Somente no final do século XIX, com a proclamação da República, o movimento passou 
a ser valorizado. Foi nessa época que Tiradentes tornou-se um símbolo republicano, 
passando de “inconfidente” a “herói”. Ele ficou marcado como um líder de origem pobre. 
Porém, muitos historiadores colocam em dúvida que Tiradentes pertencesse ao setor 
popular, pois estudos recentes demonstraram que ele possuía datas e escravizados. 

 Datas: porções de jazidas 
para a mineração do ouro.

 Desterro: expulsão.

 Orientações didáticas
Com relação ao box Conheça 

mais, auxilie os alunos a com-

preender os motivos que leva-

ram às delações em cada caso e 

quais foram suas consequências, 

tanto para delatores quanto para 

delatados. Incentive-os a buscar 

informações sobre o tema para 

que possam refletir sobre a com-

plexidade desse assunto para a 

política recente do país.

A BANDEIRA DA INCONFIDENCIA [sic] MINEIRA (1789) é a 
que se vê acima, assim descripta [sic]:

Um triangulo [sic] equilátero verde sobre a banda branca do pavi-
lhão, representando o triangulo [sic] as três pessoas da S. S. Trindade, 
e circundando-o o versículo latino de Virgílio.

SENNA, Nelson de (Dir.). Anuário de Minas Gerais. s. ed., 1907. (Ano II).

A bandeira da conspiração de 1789 não chegou a ser usada. A 
legenda “Libertas quae sera tamen” foi indicada por Alvarenga e 
é um versículo de Virgílio. Os Inconfidentes adotaram, para o seu 
malogrado movimento, uma bandeira branca com um triângulo 
equilátero verde ao centro.

CAMPELLO, Eduardo Peres de. Bandeiras históricas do Brasil. 
Rio de Janeiro: Gabinete Fotográfico, Estampa VI, 1961.

Texto complementar

A semântica das 

revoltas

[...] No vocabulário da 
época, o emprego do termo 
“insurreição” designava uma 
população em cólera e com 
objetivos concretos e ime-
diatos, à qual por vezes se 
uniam escravos. “Sedição” 
era a palavra utilizada para 
definir um ajuntamento de 
dez ou mais colonos armados 
que tinham a intenção deli-
berada de perturbar a ordem 
pública. Quando esse agrupa-
mento chegava a mobilizar 30 
mil pessoas, a coisa mudava 
de figura: estava instaurada 
a “rebelião”, um tipo peri-
gosíssimo de evento em que 
havia ameaça de anarquia ou 
de guerra civil. Uma “assua-
da” significava uma espécie 
particular de ajuntamento 
de colonos com o propósito 
de atingir a ordem pública e 
promover uma ofensa espe-
cífica a uma autoridade. Um 
“motim” congregava muita 
gente com motivação política 
e toda sorte de insatisfação. 
“Tumulto” caracterizava a 
revolta do povo - e se usa-
va o termo “povo” tanto pa-
ra identificar o conjunto da 
população de um território 
quanto para classificar os es-
tratos que formavam a base 
da pirâmide social da colô-
nia: o povo miúdo, a plebe, 
a chusma. A nomenclatura 
podia variar, mas a natureza 
dos ajuntamentos era sempre 
política.

SCHWARCZ, Lilia Moritz; 
STARLING, Heloisa Murgel. 

Brasil: uma biografia. 1. ed. 
São Paulo: Companhia das 

Letras, 2015. p. 133.
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A Conjuração Baiana (1798)
A Conjuração Baiana foi a mais ampla e popular das rebeliões coloniais. Dela 

participaram padres, profissionais liberais (como médicos e advogados), alguns mem-

bros da elite intelectual e, sobretudo, pessoas dos grupos sociais mais pobres, como 

sapateiros, ex-escravizados, soldados e vários alfaiates. Por isso, também ficou co-

nhecida como Revolta dos Alfaiates.

Desde a transferência da capital da colônia para o Rio de Janeiro, em 1763, Sal-

vador vivia uma grave crise econômica, que empobreceu seus habitantes e gerou 

protestos contra os tributos impostos pela metrópole. Esse clima favoreceu a propa-

gação dos ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, divulgados na 

Bahia por membros da maçonaria (associação civil não religiosa que cresceu na Eu-

ropa do século XVIII e logo foi difundida no Brasil).

Liderados por João de Deus, Manuel Faustino dos Santos, Lucas Dantas e Luís 

Gonzaga das Virgens, um grupo de populares passou a organizar a revolta. Pregavam 

a proclamação de um governo republicano, democrático e livre de Portugal; o fim da 

escravidão e dos preconceitos contra negros e mulatos; a liberdade de comércio e o 

aumento dos salários dos soldados.

No dia 12 de agosto de 1798, os organizadores da revolta espalharam cartazes 

pela cidade proclamando o início da rebelião. Entretanto, denunciados por traidores, 

os participantes acabaram presos. Os líderes foram condenados à morte por enfor-

camento e seus corpos foram esquartejados e espalhados pela cidade de Salvador. 

Dezenas de outras pessoas que apoiavam o movimento acabaram presas, mas so-

freram penas menores, como prisão e degredo. 
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Praça da Piedade, em 
Salvador (BA), local em que 
foram executados alguns dos 
participantes da Revolta dos 
Alfaiates. Ilustração de 
Johann Moritz Rugendas,  
de cerca de 1835.  
Litografia colorida à mão,  
51,3 cm × 35,5 cm.
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 Orientações didáticas
Para dar continuidade ao tra-

balho com o boxe Conheça mais 
(subtítulo Herói ou “inconfiden-

te”?), na página 55, com relação 
à figura de Tiradentes, é possível 
propor uma reflexão com os alu-
nos sobre as razões pelas quais 
– diferentemente da situação da 
Conjuração Mineira – nenhum 
dos envolvidos na Conjuração 
Baiana foi transformado em he-
rói nacional e poucos registros 
existem sobre eles na memória 
coletiva da nação. Nesse caso, 
isso pode ser relacionado dire-
tamente com o fato de que esse 
movimento contou com maior 
participação de setores popu-
lares do que aquele que ocorreu 
em Minas Gerais.

Por meio disso, pode-se proble-
matizar o processo de transfor-
mação de determinadas figuras 
em heróis nacionais, já que isso 
implica a exclusão de outros in-
divíduos e grupos sociais. Além 
disso, é possível comentar as 
propostas por mudanças profun-
das na estrutura política, social 
e econômica da época.
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O trecho abaixo foi extraído do livro Bahia, 1798, do historiador Luís Henrique Dias Tavares. Leia o texto com 

atenção e depois responda às questões.

Manuel Faustino dos Santos Lira esperou o fim da madrugada. Não conseguira dormir, preocupado que estava 

com a prisão de Luís Gonzaga das Virgens, aos seus olhos um sujeito inofensivo, embora agitado, cheio de manias 

com religião e rezas e com o costume de ir às missas em todas as igrejas da cidade.

Manuel Faustino já estava informado a respeito de uma reunião, no sábado, no campo do Dique do Desterro.

Levantou-se e olhou para o Terreiro de Jesus por uma fresta da janela. Havia um pouco de névoa e os sinos to-

cavam. A não ser por isso, o silêncio do lado de fora seria completo.

A cidade dormia e o jovem aprendiz de alfaiate desejou estar longe dali.

Nascera no engenho Calogi e passara algum tempo na Vila de Santo Amaro da Purificação. Sentia saudades 

do cheiro de mel de cana, mas não do trabalho pesado na produção de açúcar. No entanto, sua madrinha quise-

ra que ele aprendesse o ofício de alfaiate e o trouxera para Salvador, colocando-o com o mestre João de Deus, na 

Rua Direita do Palácio, bem no centro da cidade. 

[...]

– É muito cedo, Manuelzinho – saudou-o Sebastiana, uma velha criada no engenho Calogi. Ela o vira nascer.

– Bênção, tia Bastiana, tenho muito o que fazer hoje...

Ela o examinou com o canto dos olhos:

– Bom... Tem mungunzá, Manuelzinho. Está do jeito que você gosta. Quer um copo?

– Quero.

– E diga: o que é tão importante para você fazer hoje?

– É coisa sobre a nossa liberdade, tia. Mas não posso falar.

A velha limpou o copo com a toalha branca e o entregou ao rapaz:

– Cuidado com essas ideias, Manuelzinho. Liberdade a gente só consegue comprando 

a alforria...

– É liberdade sem compra, tia. É liberdade de verdade...

TAVARES, Luis Henrique Dias. Bahia, 1798. Salvador: EDUFBA, 2012. p.14-15.

1  Em que cidade se passa o diálogo narrado pelo autor?

2  Como ele descreve Manuel Faustino? Qual era sua ocupação?

3  Sobre o que ele conversa com Sebastiana? Qual era a condição social dessa mulher?

4  De acordo com o que você leu neste trecho, sobre qual evento histórico o livro trata? 

5  Na sua opinião, qual era a ideia de liberdade que Manuel Faustino tinha? Que outro acontecimento histórico 

trazia em seu lema o conceito de liberdade?

TRABALHANDO COM DOCUMENTOS

Da esquerda para a 
direita, bustos de Lucas 
Dantas, Manuel Faustino, 
Luís Gonzaga e João de 
Deus. Líderes da 
Conjuração Baiana de 
1798, todos foram 
executados pela 
participação no 
movimento. 
Os bustos estão em 
Salvador (BA). Sergio Pedreira/FotoarenaTiago Caldas/FotoarenaTiago Caldas/Fotoarena Sérgio Pedreira/Folhapress

 Mungunzá: também 

conhecido como canjica, é 

um doce feito de grãos de 

milho-branco cozidos em 

um caldo à base de leite de 

coco ou de vaca, açúcar, 

canela e cravo-da-índia.

 Orientações didáticas

Trabalhando com 

documentos
A seção Trabalhando com 

documentos analisa o papel de 

Manuel Faustino na Conjuração 

Baiana e permite identificar algu-

mas das diferenças desse movi-

mento em relação à Conjuração 

Mineira, ressaltando a questão 

da participação popular e da luta 

por igualdade social que anima-

va parte dos envolvidos.

Atividades

1. Em Salvador.

2. Ele era um jovem aprendiz 

de alfaiate, que nasceu em 

um engenho e trabalhou na 

produção do açúcar.

3. Ele conversa sobre coisas 

cotidianas, mas revela que 

tem muito para fazer naquele 

dia e que sua tarefa estava 

relacionada com a liberdade 

dos escravizados. Pelo que 

podemos perceber no diá-

logo, Sebastiana era uma 

senhora escravizada.

4. Sobre a Conjuração Baiana, 

também chamada de Revol-

ta dos Alfaiates.

5. Para Manuel Faustino, a liber-

dade não estava na compra 

de uma carta de alforria, ou 

seja, não era relacionada ao 

dinheiro. Era uma liberdade a 

ser conquistada pelo status 

de igualdade entre os seres 

humanos. Os ideais de liber-

dade que inspiraram a Revo-

lução Francesa, estudada no 

capítulo anterior.
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58 UNIDADE 1  ¥  Mundo contemporâneo: a era das revoluções

Revoltas na AmŽrica espanhola
Assim como na América portuguesa, as lutas coloniais na América espanhola: 

 • tiveram um caráter regional e localizado; 

 • a partir do final do século XVIII, influen-

ciadas pelas ideias iluministas e liberais, 

tiveram como foco a contestação do 

domínio metropolitano e a luta por mais 

liberdade;

 • envolveram diferentes projetos de in-

dependência e concepções de liberda-

de, devido à diversidade da sociedade 

colonial hispano-americana. 

Fonte: DORIGNY, Marcel; LE GOFF, Fabrice. Atlas des premières 
colonisations: XVe – début XIXe siècle: des conquistadors aux 

libérateurs. Paris: Éditions Autrement, 2013. p. 87.

Brancos

IndígenasNegros

Mestiços

19,5% – 3,3 milhões

População total: 16,9 milhões

4,7% – 0,8 milhão

31,4% – 5,3 milhões

44,4% – 7,5 milhões

Sociedade colonial na AmŽrica espanhola

Até mesmo dentro da própria elite havia divergência de interesses. O grupo dos 

chapetones não desejava romper o domínio colonial; já os criollos optavam pela inde-

pendência.
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Rodval Matias/Arquivo da editora

A população total da América espanhola em 1800 era de 16,9 milhões de 
pessoas: destas, 7,5 milhões eram indígenas (44,4%); 5,3 milhões eram mestiços 
(31,4%); 3,3 milhões eram brancos (19,5%) e 0,8 milhão era de negros (4,7%).

Rodval Matias/Arquivo da editora

Criollos: filhos de espanhóis nascidos na 
América; grandes proprietários e comerciantes, 
integravam os Cabildos (Câmaras municipais) e 
formavam a elite colonial.

Chapetones: colonos nascidos na Espanha. Alguns 
ocupavam altos cargos na administração colonial; 
outros eram grandes comerciantes favorecidos 
pelos monopólios, representantes da Igreja cristã, 
comandantes militares e imigrantes empobrecidos.

Mestiços: libertos (artesãos, 
pequenos comerciantes, 
assalariados).

Indígenas e africanos 
escravizados: 
compunham a principal 
mão de obra colonial, 
trabalhando nas minas 
e nos latifúndios.

 Orientações didáticas
Um ponto interessante a ser 

trabalhado ao ler o tópico Revol-

tas na América espanhola é a 

comparação entre a estrutura 

social da América portuguesa e 

a da América espanhola, além 

das características gerais dos 

movimentos de contestação da 

ordem que ocorreram nas duas 

regiões. Nesse caso, é possível 

ressaltar que ambas as socieda-

des eram marcadas por profunda 

hierarquia social e que a explo-

ração da mão de obra indígena 

e africana escravizada também 

era fortemente presente na Amé-

rica espanhola.

Do ponto de vista das revoltas 

e dos movimentos de contesta-

ção da ordem, é possível ressaltar 

a participação indígena em mo-

vimentos na América espanhola 

e compará-la com a participação 

de negros e pessoas escraviza-

das na Conjuração Baiana. Outro 

ponto que pode ser ressaltado é 

que movimentos que foram mar-

cados pela radicalização popular 

acabaram perdendo o apoio de 

grupos criollos, que não tinham 

interesse em lutar contra a ordem 

metropolitana, caso isso afetasse 

a hierarquia social local.
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Fonte: elaborado com base em Istoé – Brasil 500 anos: atlas histórico. São Paulo: Três Editorial, 1998. p. 33; CHASTEEN, 
John Charles. América Latina: uma história de sangue e fogo. Rio de Janeiro: Campus, 2001. p. 67; DORIGNY, Marcel; LE 
GOFF, Fabrice. Atlas des premières colonisations: XVe — début XIXe siècle: des conquistadors aux libérateurs. Paris: Éditions 
Autrement, 2013. p. 86.

ESTADOS UNIDOS

JesuítasTucumán
(1767)

Assunção, revolta dos
colonos do Paraguai (1717-1735)

Emboabas (1708-1709)

Vila Rica, 
Filipe dos Santos (1720)

Bahia (1798)

Mascates (1711)

Palmares

Cochabamba (1730-1731)

Túpac Amaru (1780)

Quito 
Revolta dos Estancos (1765)

San Felipe
el Fuerte (1740)

Gual, Picornell e Espanha (1795)
Tocuyo (1744)

Totonicapán (1820)
Patzicia (1811)

Jamaica, insurreição de negros (1735)

Aponte
Cuba São Domingos, revolução

de escravizados (1791-1804)

Vegueros Cubanos (1717-1723)

Bambaras (1791)

Seris, Pimas, Yaquis,
Comanches, Apaches
(1563-1782)

Coro
Escravizados de Serrania (1795)Andresote (1730-1733)

Túpac Catari (1780)

Chayanta (1780-1781)

(1781)Oruro (1739)

Pacajes (1771)
Sica Sica (1770-1771)

Juan Santos (1742)

Juan Francisco León (1749-1752)

Revolta dos Colonos de Socorro (1781)

Chiquimula (1818)
Tzul e Aagular (1820)
Comapala (1812)

São Lorenzo, Córdoba,
Orizaba (1609)

Tehuantepec, Nexapa,
Villalta (1660)

Jacinto Caneck (1761)

Cacique Viltipoco (1593)

Indígenas Serranos do Noroeste (1630-1636)
Pedro Bohorquez (1657-1659)

Última revolta de
Calchaqui (1665-1666)

(1723-1770)

OCEANO

ATLÂNTICO

OCEANO

PACÍFICO

Mar das Antilhas

Equador

Trópico de Capricórnio

Trópico de Câncer

Tiradentes (1800)
(Joaquim José

da Silva Xavier)
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Principais rebeliões ibero-americanas (séculos XVI-XIX)
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Ao longo dos séculos foram inúmeras as lutas de resistência dos indígenas e dos africanos escravizados. No mapa, 

estão indicadas algumas das mais significativas rebeliões na América ibérica do século XVI ao XIX, incluindo revoltas 

de descendentes ibéricos.

Embora os criollos se identificassem mais com os chapetones do que com as 

camadas mais pobres da população, opunham-se a eles no que dizia respeito ao 

domínio metropolitano. Por outro lado, muitos movimentos populares da América 

espanhola não tiveram sucesso por causa da oposição criolla. Nesses casos, eles 

temiam que ocorressem mudanças sociais mais profundas, afetando seus interesses 

e sua posição de elite colonial.

 Orientações didáticas
Estabeleça comparações en-

tre o sistema colonial da Amé-

rica espanhola e o da América 

portuguesa. No entanto, deve 

haver cuidado para que essas 

comparações sejam geográfica e 

historicamente localizadas. Para 

tanto, você pode utilizar o mapa 

Principais rebeliões ibero-ameri-
canas (séculos XVI-XIX).
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A Rebelião de Túpac Amaru (1780)
Você já estudou que a conquista espanhola da América trouxe muitas conse-

quências negativas aos povos nativos. Os indígenas foram submetidos a diversas 

formas de exploração, como a mita: espécie de tributo pago aos colonizadores por um 

tempo determinado, que consistia na prestação de serviços mediante remuneração 

mínima. Havia também a encomienda, em que comunidades inteiras de indígenas eram 

entregues aos encomenderos que exploravam a mão da obra em “troca” de educação 

cristã, reforçando a dominação dessas populações.

Na região dos Andes, a subordinação indígena era realizada pelos colonizadores 

por meio da aliança com os curacas (chefes das aldeias incas, chamadas ayllu), ofe-

recendo-lhes privilégios e parte dos tributos arrecadados. Em 1780, no Vice-Reino 

do Peru, teve início uma revolta em reação aos impostos cobrados pelos corregedo-

res (autoridades metropolitanas). Ela ficou conhecida como a Rebelião de Túpac 

Amaru. O líder dos revoltosos, José Gabriel Condorcanqui Noguera, era um curaca 

que dizia descender de Túpac Amaru I, chefe inca do início do século XVI que resistiu 

à conquista espanhola.

Condorcanqui havia estudado na Universidade de São Marcos, em Lima, onde foi 

influenciado pelas ideias do Iluminismo. Adotou o nome de Túpac Amaru II e obteve 

o apoio dos criollos na luta contra os corregedores.

Também, com o apoio de dezenas de milhares de indígenas, mestiços, escravi-

zados e alguns colonos empobrecidos, Túpac Amaru II defendia a completa abolição 

das obrigações de sujeição e trabalho. Ao seu lado, tinha Micaela Bastidas, sua espo-

sa, que em muitos momentos ficou responsável por administrar e organizar parte dos 

rebeldes. Ela teve papel fundamental no decorrer do conflito e marchou para sitiar 

Cuzco junto do marido e das tropas.

Como a radicalização do movimento colocou em risco a ordem colonial, ocorreu 

então uma forte oposição por parte da elite criolla e de alguns curacas. Túpac Amaru II 

foi perseguido pelas forças coloniais, sendo capturado e preso, assim como Micaela 

Bastidas e seus filhos. Em 18 de maio de 1781, Condorcanqui e Micaela foram exe-

cutados na praça central de Cuzco: tiveram seus corpos esquartejados e partes deles 

penduradas em diversos locais, com o propósito e desencorajar novas revoltas. Se-

guiram-se violentas batalhas, nas quais cerca de 80 mil rebeldes foram mortos, en-

cerrando a maior revolta colonial americana.

Monumento em homenagem 

a Túpac Amaru II, em 

Pampamarca, nas 

proximidades de Cuzco, Peru. 

Túpac Amaru II é considerado 

atualmente herói nacional 

naquele país. Foto de 2015.
Gallo Images/Getty Images

 Orientações didáticas
Se considerar interessante, 

retome a ideia da divisão de inte-

resses no interior das sociedades 

em casos de rebeliões e projetos 

de mudanças sociais e políticas, 

como destacado na Revolução 

Francesa e em outros momentos 

históricos. Além disso, é possível 

utilizar o texto complementar a 

seguir, que analisa o papel de 

Túpac Amaru na organização 

do movimento de contestação 

da ordem na região dos Andes.

os índios comuns, a perda de poder por parte dos curacas fragilizou 
uma instância de proteção e negociação com que contavam em face 
das autoridades espanholas e dos criollos, ou seja, os descendentes 
de espanhóis nascidos na América. Os próprios curacas, de sua par-
te, ressentiram-se das mudanças em curso e alimentaram a utopia 
de restaurar o Império Inca. Essa imagem ajudou a alastrar pelos 
Andes a chama da rebelião iniciada por Tupac Amaru em 1780. 

O curaca vinha procurando de variadas formas solicitar às auto-
ridades vice-reinais o fim do cumprimento da mita pelos índios de 
Tinta nas distantes minas de Potosí. Viajou a Lima, nas terras bai-

xas que margeiam o oceano Pacífico, para expor à Audiência Real 
a desproporção entre o número de habitantes de Tinta e o número 
de mitayos requisitados para o trabalho em Potosí. Os índios leva-
vam meses para alcançar o lugar caminhando, adoeciam e desfal-
cavam o labor agrícola em seus pueblos de origem.

Diante das seguidas negativas recebidas, o cacique escolheu o ca-
minho da insurreição. Em 4 de novembro de 1780, o corregedor 
de Tinta, Antonio de Arriaga, foi capturado e enforcado em praça 
pública, após a leitura de um documento que justificava a punição 
exemplar de um funcionário vice-reinal conivente com os abusos 

Texto complementar

A despeito de tanta abun-
dância, em meados do século 
XVIII, a velha Espanha deu-
-se conta de que muitas das 
riquezas obtidas com a explo-
ração dos recursos humanos 
e naturais americanos haviam 
sido drenadas para o paga-
mento de dívidas contraídas 
com a Inglaterra, país então 
a caminho da industrializa-
ção. No Peru, as autoridades 
vice-reinais endureceram o 
sistema de arrecadação tri-
butária e adotaram medidas 
para fortalecer seu controle 
sobre a sociedade colonial.

A reorganização abalou o 
status da nobreza indígena, 
dos curacas que até então ha-
viam constituído um corpo 
distinto na sociedade do An-
tigo Regime espanhol. Para 
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O movimento comunero (1781)
No Vice-Reinado de Nova Granada, as encomiendas e a mita abalaram as antigas 

bases da vida comunitária indígena, levando diversos grupos a se dispersar pelas 

fazendas dos encomenderos. Além disso, quase todos os produtos consumidos na 

colônia eram excessivamente taxados, especialmente a aguardente e o tabaco. 

Em 1780, o decreto de novos impostos motivou manifestações em vários po-

voados. Pequenos agricultores, comerciantes e até mesmo a elite proprietária aderi-

ram às contestações. A população indígena começou a perseguir os coletores de 

impostos, saqueando e destruindo propriedades metropolitanas.

Em abril de 1781, os revoltosos 

proclamaram uma junta de governo, 

chamada El Común (daí a denominação 

comuneros). Alguns criollos tiveram des-

taque no movimento, como o general 

Juan Francisco de Berbeo. Contudo, a 

liderança coube ao capitão mestiço José 

Antonio Galán. Foi ele quem conduziu 

as camadas mais baixas da população 

na luta contra as elites, fossem elas me-

tropolitanas ou criollas.

No entanto, a radicalização do mo-

vimento aproximou os criollos das auto-

ridades espanholas. Em junho de 1781 

foi negociada a rendição. Em outubro, 

Galán foi preso por um dos membros da 

antiga junta revolucionária. No ano se-

guinte, foi enforcado e esquartejado, 

episódio que pôs fim à revolta.

Ilustração representando uma 
das heroínas do movimento, 
Manuela Beltrán, vendedora 
ambulante da cidade de 
Socorro. Vemos na imagem a 
oposição aos decretos 
governamentais (édito sendo 
arrancado da parede).

José Antonio Galán, em pintura 
de Mário Aguilera Peña, do 
século XX.
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 Orientações didáticas
Aponte aos alunos aspectos 

da sociedade colonial hispânica, 

bem como as formas de trabalho 

empregadas. Explique a eles o 

contexto do movimento comu-

nero, ocorrido no Vice-Reinado 

da Nova Granada, e de que mo-

do os diversos grupos estiveram 

envolvidos no movimento e quais 

eram seus interesses.

impingidos aos índios. A partir de então, a multidão que aderiu ao movimento mar-
chou em direção a Cuzco, invadindo obrajes, isto é, as oficinas de produção têxtil 
existentes no mundo colonial, que impunham aos trabalhadores condições de vida 
opressivas. Em pouco tempo, os insurretos somavam milhares, entre índios, mesti-
ços e negros traficados como escravos para o Peru colonial.

Já excomungado pela Igreja, Tupac Amaru alcançou os limites da antiga capi-
tal inca no dia 2 de janeiro de 1781, acompanhado de cerca de 40 mil homens. As 
tropas realistas, entretanto, adensadas pelos reforços vindos de Lima, conseguiram 
resistir. Os rebeldes recuaram para Tinta, para se reorganizarem, enquanto Tupac 
Amaru procurava negociar com o enviado da Coroa a Cuzco, o visitador Areche, e 

convencê-lo da legitimidade de suas reivindicações. No mês de abril, um cerco dos 
realistas provocou muitas baixas entre os rebeldes e obrigou Tupac Amaru e seus 
colaboradores mais próximos a se retirarem para o sul. No trajeto, sofreram uma 
emboscada e foram capturados. Conduzidos a Tinta, chegaram à cidade em tempo 
de assistir ao enforcamento de outros 70 caciques capturados. De lá seguiram para 
Cuzco, o umbigo do antigo Império Inca, agora palco para o espetáculo da morte de 
um curaca que acenava com a utopia de restaurar o passado glorioso, de um tempo 
anterior à chegada dos espanhóis.

PRADO, Maria Lígia; PELLEGRINO, Gabriela. História da América Latina. São Paulo: 
Contexto, 2014. p. 13-14.

Telaris_Hist8_PNLD2020_MP_PE_050_065_Cap03.indd   61 11/4/18   6:31 PM



62 UNIDADE 1 - CAPÍTULO 3 - MANUAL DO PROFESSOR

62 UNIDADE 1  •  Mundo contemporâneo: a era das revoluções

Mapeando saberes

ATENÇÃO A 
ESTES 
ITENS

POR QUÊ?

• No final do século XVII e 
início do XVIII, eclodiram várias 
revoltas na América portuguesa. 
Violentamente reprimidas, 
as revoltas contestavam:

- Os monopólios impostos pela 
Coroa: Revolta dos Beckman.

- Os altos impostos cobrados pelas 
autoridades: Revolta de Filipe dos 
Santos.

- A presença de forasteiros na região 
mineradora: Guerra dos Emboabas.

- O mandonismo da aristocracia 
rural sobre os comerciantes: 
Guerra dos Mascates. 

• Desde o início da 
colonização ibérica, nativos 
americanos e africanos 
escravizados se rebelaram contra o 
domínio de seus senhores. 

• Com o tempo, outras camadas sociais 
(trabalhadores livres, comerciantes e 
proprietários, ricos ou pobres) 
também se rebelaram contra 
medidas metropolitanas 
consideradas injustas. 

• Suas revoltas, contudo, eram 
localizadas, regionais, e não 
movidas por um sentimento 
de identidade nacional.

• No final do século XVIII, 
inspirados pelos ideais 
iluministas de liberdade e 
igualdade, diferentes 
grupos da sociedade 
colonial começaram a 
lutar contra o domínio da 
metrópole. No entanto, o 
entendimento que cada 
grupo tinha desses ideais 
era muito diferente.

• Os líderes da Conjuração 
Mineira e da Conjuração 
Baiana desejavam 
repúblicas independentes 
em Minas Gerais e na 
Bahia. Enquanto a revolta 
mineira não almejava 
mudanças na estrutura 
social, a baiana exigia o fim 
da escravidão e maior 
igualdade entre todos os 
cidadãos. Assim como as 
anteriores, essas revoltas 
regionais foram 
rapidamente sufocadas 
pelas autoridades. 

• As divergências de interesses entre os vários grupos 
coloniais impediram a construção de um projeto 
comum para a independência. 

• Os movimentos mostram que o pensamento iluminista 
não se restringiu apenas à Europa.

• As revoltas coloniais ocorridas na América ibérica no 
final do século XVIII deram o primeiro passo em direção 
às lutas de independência do século XIX.

 Orientações didáticas

Mapeando saberes
O objetivo desta seção é sis-

tematizar o que foi aprendido. 
Ela pode ser consultada pelos 
alunos sempre que for necessá-
rio retomar os pontos principais 
trabalhados em cada capítulo.

Peça aos alunos que leiam o 
diagrama e aproveite para escla-
recer possíveis dúvidas. Após a 
leitura, sugira a eles que listem 
no caderno, em duplas ou em 
grupos, as informações mais 
importantes sobre os assuntos 
deste capítulo.

Atividades (p. 63)

1. Revolta dos Beckman: 1684; 
Maranhão; Grupo dos fazen-
deiros × administração co-
lonial; Fim do monopólio da 
Companhia de Comércio e 
da proibição de escravizar 
indígenas; Extinção da Com-
panhia.

Guerra dos Emboabas: 1707-
-1709; Minas Gerais; Grupo 
de emboabas x bandeiran-
tes paulistas; Disputas pelo 
ouro e também pelo domínio 
da região das Minas Gerais; 
1709: separação de São Pau-
lo e Minas Gerais da Capitania 
do Rio de Janeiro.

Guerra dos Mascates: 1710-
-1711; Pernambuco; comer-
ciantes de Recife x aristo-
cracia açucareira de Olinda; 
Autonomia de Recife em re-
lação a Olinda; Recife se tor-
nou centro administrativo da 
capitania.

Revolta de Filipe dos Santos: 
1720; Vila Rica (Minas Gerais); 
Mineradores de diversas ori-
gens sociais x administração 
colonial; A não instalação das 
casas de fundição e o fim de 
diversos tributos cobrados 
dos mineradores; Manuten-
ção das casas de fundição e 
dos tributos.

Conjuração Mineira: 1789; 
Minas Gerais; Colonos de di-
versas origens sociais, prin-
cipalmente das camadas 
média e alta x administra-
ção colonial; Fim da cobrança 
cumulativa da derrama e das 
dívidas dos contratadores e 
proclamação de uma repúbli-
ca em Minas Gerais; O movi-
mento foi abortado antes do 
início, denunciado por alguns 
de seus participantes. 

Conjuração Baiana: 1798; Bahia; Grupos de diferentes origens 
(populares e profissionais liberais) x administração colonial; 
Proclamação de um governo republicano, democrático e livre 
de Portugal, fim da escravidão e liberdade de comércio; A rebe-
lião foi frustrada logo no início por denúncias de alguns de seus 
participantes.

Rebelião de Túpac Amaru: 1780; Vice-Reino do Peru; Curacas e 
população local (criollos, indígenas, mestiços, escravizados, co-
lonos empobrecidos) x corregedores (autoridades metropolita-

nas), mas, no auge da rebelião, curacas e criollos se uniram aos 
corregedores; Fim da cobrança de tributos; Ao contrário do es-
perado, a revolta acentuou o conservadorismo das elites criollas. 

Movimento comunero: 1781; Vice-reinado de Nova Granada; 
Grupos locais (pequenos agricultores, comerciantes e aris-
tocracia criolla) x autoridades metropolitanas, mas no auge 
da revolta, os criollos se associaram à metrópole; Fim dos im-
postos cobrados da população local; prisão e morte de Galán, 
líder do movimento.
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ATIVIDADES 63

ATIVIDADES

Retome

1  Copie o quadro abaixo em seu caderno e complete-o com as informações de todos os movimentos estudados.

Movimento Época Local Grupos sociais que se confrontavam Reivindicações Resultados

Revolta dos Beckman ||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||

Guerra dos Emboabas ||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||

Guerra dos Mascates ||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||

Revolta de Filipe dos Santos ||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||

Conjuração Mineira ||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||

Conjuração Baiana ||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||

Rebelião de Túpac Amaru ||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||

Movimento Comunero ||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||

XIX, do total de roceiros, lavradores e hortelões anotados 

pelo censo, encontraremos 51 mulheres para 27 homens.

FIGUEIREDO, Luciano. Mulheres nas Minas Gerais. In:  

DEL PRIORI, Mary (Org.). Hist—ria das mulheres no Brasil.  

São Paulo: Contexto, 1997. p. 143.

a) O autor comenta a participação das mulheres como 

proprietárias de terras. Que informações ele apresen-

ta e qual era a proporção entre homens e mulheres?

b) O autor afirma que, para receber terras, havia mais exi-

gências para mulheres do que para homens. Quais eram 

essas exigências? Elas permanecem hoje em dia?

2  Com base no quadro que você elaborou em seu cader-

no, responda às questões.

a) Quais as diferenças e as semelhanças entre a Con-

juração Mineira e a Baiana?

b) Quais as semelhanças entre as revoltas da América 

portuguesa e as ocorridas na América espanhola?

3  Explique a diferença entre os conceitos de rebeldias 

regionais e revoluções nacionais. 

Analise um texto historiográfico

4  A seguir, o historiador Luciano Figueiredo apresenta 

alguns dados sobre a participação das mulheres na 

economia de Minas Gerais dos séculos XVIII e XIX.

Em alguns períodos de concessão de sesmarias 

em Minas, como entre 1728 e 1745, a proporção era de 

uma mulher para 35 homens. Mesmo assim, para que 

recebessem terras, além das exigências habituais que 

se fazia aos homens, como possuir número considerá-

vel de escravos, das mulheres era exigido o consenti-

mento do pai ou do marido.

Com certa surpresa encontramos a participação 

respeitável de mulheres que, como roceiras em peque-

nas propriedades arrendadas, aparecem em listagens 

[...].  Teríamos aí [...] mulheres criando gado, aves, plan-

tando gêneros alimentícios para abastecimento local, 

produzindo queijos, aguardente e pão. Essa participação 

feminina seria ainda mais acentuada a partir da crise da 

mineração em fins do século XVIII e início do XIX. Se 

examinarmos Vila Rica nos primeiros anos do século 

Autoavaliação

1. Quais atividades você considerou mais fáceis e mais di-

fíceis? Por quê?

2. Em quais atividades você utilizou o texto do capítulo 

como base para sua resposta?

3. Algum ponto do capítulo não ficou muito claro para você? 

Qual(is)?

4. Você compreendeu o esquema Mapeando saberes? Explique.

5. Você saberia apontar exemplos da atualidade consideran-

do o que aprendeu no item Por quê? do Mapeando saberes?

6. Como você avalia sua compreensão dos assuntos trata-

dos neste capítulo?

 »Excelente: não tive nenhuma dificuldade.

 »Bom: tive algumas  dificuldades, mas consegui resolvê-las.

 »Regular: foi difícil compreender certos conceitos e re-

solver as atividades. 

 »Ruim: tive muitas dificuldades, tanto no conteúdo quan-

to na realização das atividades.

2. a) Semelhanças: os dois movimentos ocorreram no final do 
século XVIII e foram descobertos e cancelados antes de eclo-
dir; ambos tinham entre seus projetos a instalação de uma 
República independente. Diferenças: entre os participantes 
da Conjuração Baiana havia muitos representantes das clas-
ses mais pobres, o que não ocorria na Conjuração Mineira. 
Além disso, os projetos da Baiana tinham caráter mais po-
pular, pretendendo instaurar um regime mais democrático e 
abolir a escravidão, o que não fazia parte dos projetos mais 
elitistas da Mineira.

  b) Elas foram reações ao aumento da tributação e da explora-
ção metropolitana e fruto de grupos diferentes da sociedade. 
Foram influenciadas pelas ideias iluministas e só tardiamente 
apresentaram ideais de independência. Acrescente aos alu-
nos que essas coincidências podem ser explicadas pelo acir-
ramento do “pacto colonial” na segunda metade do século 
XVIII, resultante do processo de crise e modernização vivido 
pela Europa ocidental.

3. As rebeldias regionais, como 
as que ocorreram na América 
portuguesa, eram manifes-
tações localizadas, que não 
expressavam necessaria-
mente o sentimento de toda 
a colônia. Já as revoluções 
nacionais são movimentos 
criados a partir de uma cons-
ciência e/ou identidade na-
cional, algo que ainda não 
estava consolidado na co-
lônia nos séculos XVII e XVIII.

4. a) Ele mostra que a proporção 
de mulheres proprietárias de 
terras (sesmarias) em rela-
ção aos homens era muito 
pequena (apenas 1 para 35), 
mas que aumentava entre as 
propriedades arrendadas pa-
ra em torno de 10%, podendo 
chegar a 23%. 

  b) As mulheres tinham de 
obter consentimento do pai 
ou do marido. Hoje em dia, 
não há mais esse tipo de exi-

gência.

Autoavaliação
Proponha aos alunos que 

respondam às questões da au-
toavaliação no caderno. Orien-
te-os a se autoavaliar, para que 
tenham noção de seu processo 
de aprendizagem, identificando 
o que aprenderam e em quais 
pontos têm dificuldades sobre 
o conteúdo estudado.
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LENDO IMAGEM

LENDO IMAGEM

64

Historiadores ainda discutem se Tiradentes foi mesmo o líder da Conjuração Mineira. 

Como ele foi uma figura muito investigada e pouco conhecida, sua imagem na história brasi-

leira foi construída com base em idealizações e serviu para representar diferentes ideais. 

Observe a representação de Tiradentes a seguir, produzida por José Wasth Rodrigues em 1940.

A espada é considerada um 

equipamento nobre.

Alferes Joaquim José da Silva Xavier, 

o Tiradentes, pintura a óleo realizada por 

José Wasth Rodrigues em 1940. 

Tiradentes foi representado sem 

barba, com o cabelo arrumado, como 

cabe a um militar.

A paisagem ao fundo faz referência 

ao relevo de Minas Gerais.

Esta imagem foi produzida em um 

contexto que pretendia fortalecer a 

imagem do Exército da República. 

Wasth Rodrigues já tinha ilustrado o 

livro Uniformes do Exército Brasileiro, 

publicado pelo Ministério da Guerra 

em 1922, em homenagem ao 

centenário da Independência do Brasil.

A postura militar pode ser associada 

a valores como civismo, patriotismo e 

crença na missão do exército. 

Tiradentes foi representado com 

farda militar, numa referência à sua 

participação como alferes do 

regimento Dragões de Minas Gerais.

Banda ou faixa usada na cintura 

pelos oficiais.

O personagem foi representado 

antes de ser preso por seu 

envolvimento na Conjuração Mineira.
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 Orientações didáticas

Lendo imagem
Diferentes representações 

de Tiradentes e sua importância 
para a história e a historiografia 
do Brasil são analisadas na se-
ção Lendo imagem. O objetivo é 
que o aluno perceba como a fi-
gura do herói foi construída em 
épocas diferentes, atendendo a 
interesses específicos de dois 
momentos republicanos: a va-
lorização do mártir que morreu 
pela República (na pintura de 
1893), tal como um Cristo que 
morreu na cruz, e, na obra de 
1940, a valorização do Exérci-
to e de sua jovem oficialidade. 
Outra abordagem interessante 
é relacionar a Revolução Fran-
cesa à Conjuração Mineira, des-
tacando que muitas narrativas 
surgiram para explicar os fatos 
que ocorreram com Tiradentes e 
seus companheiros. Explore as 
imagens procurando percorrer 
essas construções ao longo da 
história do Brasil.

Texto complementar

Heróis e História

Não há regime que não pro-
mova o culto de seus heróis 
e não possua o seu panteão 
cívico. Em alguns casos, os 
heróis surgiram quase espon-
taneamente das lutas que pre-
cederam a nova ordem das 
coisas. Em outros, de menor 
profundidade popular, foi 
necessário maior esforço na 
escolha e promoção da figura 
do herói. É exatamente nesses 
últimos casos que o herói é 
mais importante. A falta de 
envolvimento real do povo 
na implantação do regime 
leva à tentativa de compen-
sação, por meio da mobili-
zação simbólica. Mas, como 
a criação de símbolos não é 
arbitrária, não se faz no va-
zio social, é aí também que 
se colocam as maiores difi-
culdades na construção do 
panteão cívico. Herói que se 
preze tem que ter, de algum 
modo, a cara da nação. Tem 
de responder a alguma neces-
sidade de aspiração coletiva, 
refletir algum tipo de perso-
nalidade ou comportamento 
que corresponda a um mode-
lo coletivamente valorizado. 
Na ausência de tal sintonia, o 
esforço de mitificação de fi-
guras políticas resultará vã. 
Os pretendidos heróis serão, 
na melhor das hipóteses, ig-
norados pela maioria e, na 
pior, ridicularizados.

CARVALHO, José Murilo de. A 
formação das almas. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1990. 
p. 55-56.
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LENDO IMAGEM 65

Identifique os elementos e a composição da obra

1  Observe a imagem e leia sua legenda. Como Figueiredo e Melo representou Tiradentes?

2  Na obra de Figueiredo e Melo, que personagens acompanham Tiradentes na cena?

Analise a obra

3  A pintura de Figueiredo e Melo associa Tiradentes a qual outra figura histórica conhecida? 

Justifique sua resposta.

4  As pinturas representam Tiradentes de diferentes formas. Que diferenças você pode 

indicar entre as duas representações?

Contextualize a obra

5  Observe os traços, as cores e os elementos que compõem as pinturas. Que semelhanças 

e diferenças você nota entre elas?

6  As duas pinturas exaltam Tiradentes de modos diferentes e com objetivos distintos. Que 

objetivos são esses? 
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Martírio de Tiradentes, de Aurélio de 
Figueiredo e Melo. A tela foi produzida em 
1893, cem anos após a Conjuração Mineira 
ser reprimida pela Coroa portuguesa. 
Óleo sobre tela, 57 cm × 45 cm.

Atividades

1. Como um homem mais ve-
lho, com barba longa, vesti-
do com camisola e prestes 
a ser executado.

2. Um frade e um homem negro.

3. A barba comprida, as vestes 
brancas, o frade e a pomba 
branca são elementos da 
composição que permitem 
associar Tiradentes à reli-
giosidade cristã e ao martírio 
de Jesus Cristo. O frade su-
plicando ao céu e o lamento 
do homem negro remetem à 
crucificação.

4. Na pintura de 1940, o per-
sonagem é representado jo-
vem, forte e altivo, vestindo 
trajes militares. Na pintura 
de 1893, o personagem é 
representado como um ho-
mem mais velho, prestes a 
ser executado por enforca-
mento, com referências à 
imagem de Cristo.  

5. Pintura de 1940: apresenta 
traços nítidos, com árvores, 
montanhas e dois cavalos ao 
fundo. As cores destacam os 
detalhes do rosto e da figu-
ra de Tiradentes em relação 
ao fundo da obra. Pintura de 
1893: os traços são fluidos. A 
roupa e os detalhes do rosto 
de Tiradentes não se desta-
cam na obra. Não é possível 
ver os detalhes das figuras 
humanas (Tiradentes, o fra-
de e o homem negro). As co-
res são neutras, sendo o azul 
do céu a cor predominante, 
talvez para relacionar Tira-
dentes a Jesus Cristo.

6. Na pintura de 1940, Tiraden-
tes é representado como um 
herói, em roupas militares. A 
imagem quer associar a alti-
vez do personagem à vida mi-
litar. Já na pintura de 1893, 
Tiradentes é representado 
como um homem simples 
sem poder institucional, mas 
como um mártir do povo, nu-
ma alusão a Jesus Cristo.

Material digital – Proposta de 

Acompanhamento da Aprendizagem 

Para avaliar o aprendizado de seus alunos neste bimestre, verifi-
que a Proposta de Acompanhamento da Aprendizagem do 1o bimes-
tre, localizada no material digital do Manual do Professor.
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A Batalha de Waterloo, 18 de junho de 1815. Litografia colorida de 

William Holmes Sullivan, 1898. A Batalha de Waterloo ocorreu em junho 

de 1815, em território belga. A França, sob o comando de Napoleão, foi 

derrotada pelos exércitos inglês e prussiano. 

 Objetivos da unidade 
• Identificar a consolidação 

dos valores liberais burgue-
ses no período de Napoleão 
Bonaparte.

• Conhecer e analisar os im-
pactos da industrialização, 
principalmente na Europa.

• Compreender os processos 
de independência da Améri-
ca espanhola e os interesses 
dos grupos sociais e étnicos 
envolvidos. 

• Conhecer as causas e os 
desdobramentos da inde-
pendência do Brasil.

 Competências 
trabalhadas 
na unidade

Capítulo Competências* 

4

CG (1, 2, 3, 4)

CCH (5, 7)

CEH (1, 2, 3, 4)

5

CG (1, 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 10)

CCH (2, 3, 5, 6, 7)

CEH (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7)

6

CG (1, 2, 3, 4, 7, 
9, 10)

CCH (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7)

CEH (1, 2, 3, 4, 5)

7

CG (1, 2, 3, 4, 5, 
8, 10)

CCH (3, 5, 7)

CEH (1, 2, 3, 7)

*CG = Competência Geral
CCH = Competência Específica de 
Ciências Humanas
CEH = Competência Específica de 
História
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A Revolução Francesa abalou profundamente os 

pilares do Antigo Regime na Europa. O processo 

revolucionário implantou as bases para a 

consolidação do avanço dos valores burgueses, 

tendo à frente, de início, Napoleão Bonaparte. 

Nesta unidade, vamos estudar as rivalidades e 

disputas que se seguiram à Revolução Francesa e 

contaram com as transformações promovidas 

pela Revolução Industrial, que deram importância 

ao desenvolvimento tecnológico e aos negócios e 

mercados, os eixos da nova ordem capitalista. 

Esses movimentos também influenciaram os 

processos de independência na América ibérica.

Observe a imagem e responda às questões 

oralmente.

1 Você já deve ter ouvido falar de Napoleão 

Bonaparte, que, como vimos, assumiu o 

poder na França em 1799. O que você 

sabe sobre ele? Que imagem vem à sua 

cabeça quando falamos de Napoleão?

2 Estudaremos nesta unidade a Revolução 

Industrial. De acordo com o que você 

aprendeu sobre o conceito de “revolução”, 

o que caracterizaria uma Revolução 

Industrial na sua opinião? 

2
UNIDADE Europa e 

América após o 
Antigo Regime
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 Comentários à 

abertura da unidade

A imagem de abertura da uni-
dade é a reprodução de um deta-
lhe de uma litografia da Batalha 
de Waterloo, ocorrida em 18 de 
junho de 1815, em um território 
que corresponde à atual Bélgi-
ca; nela se observa uma grande 
quantidade de soldados. Nessa 
batalha, Napoleão Bonaparte con-
frontou-se com soldados ingleses 
e prussianos comandados pelo 
duque de Wellington. Bonaparte 
perdeu a batalha e foi obrigado a 
abdicar do trono da França pela 
segunda vez, sendo deportado 
para a ilha de Santa Helena, on-
de faleceu anos depois.

Informe os alunos que, pela 
importância histórica da Ba-
talha de Waterloo, a Bélgica 
emitiu uma moeda em come-
moração ao 200o aniversário 
desse conflito, em 2015. Com a 
firme oposição da França, os bel-
gas mantiveram a moeda, mas 
não a circularam publicamente: 
esse fato evidencia o papel que 
essa batalha tem na memória 
social da França até o presente.

1. Resposta pessoal. Retome 
com os alunos o período fi-
nal da Revolução Francesa, 
momento em que Napoleão 
Bonaparte instaurou o Con-
sulado com o Golpe do 18 
Brumário. Provavelmente 
os alunos se lembrarão de 
Napoleão como um coman-
dante militar, graças à vas-
ta iconografia que ajudou a 
propagar e perpetuar essa 
visão.

2. Resposta pessoal. Espera-
-se que os alunos recordem 
o que foi estudado sobre o 
conceito de revolução no bo-
xe Construindo conceitos do 
capítulo 2, identificando que 
esse é um termo utilizado 
na história para identificar 
um momento de ruptura, de 
grandes transformações. 
No caso da Revolução In-
dustrial, isso se deu, entre 
outros fatores, pelo uso de 
novas tecnologias, que alte-
raram a produção e as rela-
ções econômicas e sociais 
na Inglaterra de meados do 
século XVIII.
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Napoleão e o 
Congresso de Viena

CAPÍTULO

Neste capítulo, vamos estudar o contexto que levou à ascensão de Napoleão 

Bonaparte, o fim do processo revolucionário – iniciado com o Golpe do 18 Brumário 

–, as batalhas nas quais Napoleão se envolveu visando ampliar seu poder e, final-

mente, a instauração do Congresso de Viena, conferência que modificou o mapa 

político da Europa.

Observe a imagem e 
faça o que se pede.

1. Como Napoleão foi 
representado nessa 
imagem? 

2. De acordo com a sua 
observação, o pintor 
mostrou-se 
partidário ou 
opositor de 
Napoleão?

Para começar

De Agostini/Getty Images4

Retrato equestre de Napoleão I, óleo sobre tela de Joseph Chabord, 1810.  Napoleão Bonaparte esteve à 

frente do governo francês entre 1799 e 1815. Nesse período, ele foi venerado e odiado. Para uns, era um 

herói, para outros, um usurpador. As guerras napoleônicas redesenharam a Europa, impondo domínios e 

impulsionando o nacionalismo. 

  Competências e habilidades trabalhadas no capítulo 4

Competências* Objeto de conhecimento Habilidade

CG (1, 2, 3, 4)

CCH (5, 7)

CEH (1, 2, 3, 4)

Revolução Francesa e seus desdobramentos.
(EF08HI04) Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e 

seus desdobramentos na Europa e no mundo.

 * CG = Competência Geral 
   CCH = Competência Específica de Ciências Humanas 
   CEH = Competência Específica de História

 Objetivos do capítulo
• Conhecer as principais ca-

racterísticas do governo de 
Napoleão Bonaparte.

• Identificar a consolidação 
dos valores liberais burgue-
ses no período napoleônico.

• Compreender o expansio-
nismo que levou a diversas 
batalhas dessa época e à 
construção do Império Na-
poleônico.

• Explorar os motivos da que-
da de Napoleão e os objeti-
vos do Congresso de Viena e 
suas consequências.

 Comentários à 
abertura do capítulo

Para começar
A abertura do capítulo traz 

uma representação idealizada, 
heroicizada, de Napoleão Bo-
naparte, personagem histórico 
que ainda hoje é bastante cultua-
do por suas façanhas militares 
vitoriosas e pela sua coroação 
como imperador, entre outros fa-
tos. É lembrado também por um 
viés negativo, como um conquis-
tador obcecado pelo poder, ima-
gem que tem sido explorada há 
muito tempo pelos caricaturistas. 

Por meio da análise da ima-
gem, é possível levantar os co-
nhecimentos prévios dos alunos 
sobre Napoleão e problematizar 
a questão dos diferentes pontos 
de vista históricos existentes.

1. Napoleão foi representado 
com uma postura altiva, em 
trajes militares e montado em 
seu cavalo. Ele olha e aponta 
para a mesma direção. Seu 
gesto parece convidar o es-
pectador a segui-lo. Leve os 
alunos a perceber o uso das 
cores (destacadamente o 
vermelho, o azul e o branco) 
e a simbologia do nacionalis-
mo explorado no período.

2. Resposta pessoal. O aluno po-
de indicar certa idealização 
caracterizada nessa obra. A 
imponência e o luxo com os 
quais Napoleão e seu cavalo 
foram representados podem 
ser indícios de que o pintor 
era favorável a Napoleão.

Telaris_Hist8_PNLD2020_MP_PE_066_079_Cap04.indd   68 11/4/18   6:45 PM



69UNIDADE 2 - CAPÍTULO 4 - MANUAL DO PROFESSOR

69Napoleão e o Congresso de Viena  •  CAPÍTULO 4

1  A construção do Império 
Napoleônico

Em substituição ao Diretório foi instaurado o Consulado, sob a res-
ponsabilidade de três cônsules; Napoleão Bonaparte, o primeiro deles, era 
quem tomava as decisões. Com Napoleão, as medidas voltadas à burgue-
sia ganharam espaço e o poder se concentrou cada vez mais em suas 
mãos. Em 1802, Napoleão estabeleceu o Consulado Uno e, no mesmo 
ano, tornou-se cônsul vitalício. Em 1804, um plebiscito permitiu que ele 
se coroasse imperador. À frente do governo francês, iniciou o processo de 
ocupação de outros territórios europeus.

Em razão do poder conquistado, Napoleão transformou-se em herói 
nacional, sendo considerado o mais bem-sucedido governante de sua 
época. Carismático, foi visto como um gênio militar, determinado e ambi-
cioso. Graças às suas campanhas militares, os ideais liberais espalharam-
-se por toda a Europa, contribuindo para abalar ainda mais as estruturas 
do Antigo Regime.

Bonaparte também reatou os laços com a Igreja católica, rompidos 
durante a Revolução, e conseguiu que o papa Pio VII fosse a Paris para a 
cerimônia de sua consagração como Napoleão I.

1789 

Início da Revolução Francesa

1799 

Golpe do18 Brumário

1804 

Coroação de Napoleão

1806 

Bloqueio continental

1807 

Invasão da Espanha

1808 

Chegada da família real 

portuguesa ao Brasil

1812 

Campanha na Rússia

1814 

Abdicação de Napoleão

Início do Congresso de Viena

1815 

Os cem dias de Napoleão 

Batalha de Waterloo

Imperatriz 

Josefina

Napoleão 

Bonaparte

Papa 

Pio VII

A consagração do imperador Napoleão I e a coroação da imperatriz Josefina na catedral de 
Notre-Dame, em Paris, de Jacques Louis-David, de 1808. Finalizada quatro anos depois da 
cerimônia de coroação, a pintura evidencia o poder de Napoleão, que é quem coroa a esposa 
Josefina. Esse gesto contrasta com a tradição medieval, em que um representante da Igreja 
fazia a coroação. Em uma versão preliminar da pintura, David representava Napoleão 
coroando a si mesmo. Óleo sobre tela, 621 cm × 979 cm.
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 Orientações didáticas
Neste capítulo, ao estudar o 

período napoleônico, o aluno de-
ve atingir dois objetivos: identifi-
car os aspectos mais marcantes 
dentro daquela conjuntura espe-
cífica e, ampliando a perspectiva, 
reconhecer a importância desses 
episódios para a consolidação 
dos Estados modernos. Ele deve 
ainda refletir sobre a relativida-
de das noções de recuo/reação 
e avanço, progresso e retroces-
so, dependendo da posição que 
se toma.

Aproveite para analisar com 
os alunos a imagem A consagra-

ção do imperador Napoleão I e a 

coroação da imperatriz Josefina 

na catedral de Notre-Dame, em 

Paris, de Jacques Louis-David, 
de 1808. Comente que Jacques 
Louis-David era o pintor oficial de 
Napoleão Bonaparte e fez inúme-
ras representações do general, 
sempre exaltando sua figura.

Nesse sentido, faça uma ob-
servação para os alunos sobre a 
arte engajada – aquela em que o 
artista possui determinada inten-
ção por trás de sua obra. É pos-
sível avançar no debate antigo 
sobre a funcionalidade da arte 
nas suas diferentes vertentes 
(as diferentes formas de pin-
tura, música, escultura, teatro, 
etc.): arte engajada ou arte pela 
arte. A nossa sugestão é antes 
se municiar de dados, de frases 
de artistas e pensadores sobre o 
assunto, facilmente encontrados 
em uma ferramenta de pesquisa 
na internet. O mais importante é 
a riqueza da discussão, e não a 
busca de uma conclusão defini-
tiva junto aos alunos. 

Material digital – Plano de Desenvolvimento 
Para auxiliar em seu planejamento escolar e na organização de 

suas aulas, verifique o Plano de Desenvolvimento do 2o bimestre, 
localizado no material digital do Manual do Professor.

Material digital – sequência didática
Para auxiliar seu trabalho em sala de aula a respeito da era napo-

leônica, verifique a sequência didática 1 do 2o bimestre, localizada 
no material digital do Manual do Professor.
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A consolidação dos valores liberais
Uma das medidas mais importantes de Napoleão foi avançar nas reformas edu-

cacionais iniciadas durante o período revolucionário. Em seu governo, ganhou força a 

ideia de uma escola universal e laica, sob a supervisão e o controle do Estado. Houve 

atenção especial para a formação de futuros altos funcionários do Estado.

Em 1804, foi promulgado o Código Civil, também conhecido como Código 

Napoleônico, que transformou alguns valores liberais da Revolução Francesa em 

leis. Entre outras medidas, o código garantia a igualdade dos cidadãos perante a lei, 

porém, em contrapartida, assegurava a propriedade privada, proibia greves e sindi-

catos, restabelecia a escravidão nas colônias francesas e restaurava a autoridade 

patriarcal, ou seja, o domínio dos maridos sobre as esposas, que havia sido abolido 

no período revolucionário. Dos seus quase 2 mil artigos, cerca de 800 tratavam da 

propriedade privada, e apenas sete das relações de trabalho, o que revela o com-

prometimento do novo governo com a burguesia em detrimento das camadas 

populares. Mais tarde, o Código Napoleônico inspirou os códigos civis de diversas 

nações, tanto na Europa quanto na América.

Para organizar as finanças do país, Napoleão criou o Banco da França e instituiu 

uma nova moeda nacional, o franco. Além disso, incentivou a industrialização e em-

pregou milhares de pessoas por meio de um programa de construção de obras pú-

blicas, como estradas e portos.

A política militar
No plano externo, Napoleão enfrentou os vários países que vinham atacando a 

França desde o período revolucionário. Venceu a maioria das batalhas em terra, mas 

acabou vencido no mar na tentativa de invadir a Inglaterra. Os ingleses eram a maior 

potência econômica e marítima do início do século XIX e principal concorrente da 

França na disputa pela hegemonia mundial.

Napoleão: uma biografia 

literária, de Alexandre 

Dumas, Jorge Zahar, 

2004. O livro é uma 

biografia concisa de 

Napoleão Bonaparte.

Minha biblioteca

Napoleão. Direção: Yves 

Simoneau. França, 2002. 

Essa série de quatro 

episódios retrata a vida 

de Napoleão Bonaparte, 

expondo a complexidade 

e as contradições desse 

personagem.

De olho na tela
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 Escola universal: aberta  

a todos os franceses.

Em 1805, Napoleão tentou 

invadir a Inglaterra, mas foi 

derrotado pelas forças do 

almirante Nelson na Batalha 

de Trafalgar, retratada nesta 

obra do século XIX, de autoria 

desconhecida.

 Orientações didáticas
Destacamos dois pontos no 

conteúdo trabalhado: a educação 
na época napoleônica e o Código 
Civil. Eles permitem uma certa 
compreensão de como foram 
erguidas instituições básicas 
para a organização do Estado 
burguês. 

A educação ganhou impor-
tância no período napoleônico 
por consolidar um modelo de 
instituição escolar que se vol-
tava para a formação de cama-
das da população que deveriam 
ocupar as novas funções sociais 
no mundo do trabalho, dos ne-
gócios e da burocracia estatal. 
Isso se daria segundo os valo-
res burgueses da nova ordem, 
baseados no racionalismo e no 
cientificismo. Nesse contexto, 
os professores surgiram como 
categoria profissional do Esta-
do educador, com a função de 
priorizar a formação patriótica 
dos cidadãos e um currículo em 
que se destacavam as ciências, 
a língua e a história da pátria.

Já o Código Civil protegia o ci-
dadão proprietário, demarcando 
o papel secundário da mulher, 
subordinada a uma ordem pa-
triarcal. Era função do Código 
ordenar o Estado burguês pelo 
direito, por normas legais pre-
visíveis, que assegurassem o 
funcionamento impessoal da 
burocracia estatal e a regulação 
das relações sociais.

Ao tratar do tópico A política 

militar, dê atenção especial ao 
caso de Portugal com relação ao 
bloqueio continental, pois esse 
assunto será retomado no Ca-
pítulo 7 deste livro. É possível 
já estabelecer ligações entre a 
política expansionista da França 
napoleônica e as repercussões 
para Portugal e sua colônia na 
América.
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Como não teve sucesso em sua tentativa de invasão territorial, Napoleão tentou 

derrotar a Inglaterra economicamente. Assim, em 1806, ele determinou o bloqueio 

continental proibindo qualquer país europeu de realizar transações comerciais com o 

reino inglês.

Por ser economicamente dependente da Inglaterra, Portugal não acatou as ordens 

de Napoleão. Este, em represália, decidiu invadir o país. A corte portuguesa, então, 

fugiu para o Brasil, onde desembarcou em janeiro de 1808, sob a proteção dos ingleses.

Em 1808, Napoleão depôs o rei da Espanha, Fernando VII, e entregou o trono 

espanhol a José Bonaparte, seu irmão, que governou o país até 1813, enfrentando 

constante resistência do povo espanhol. As colônias hispano-americanas iniciaram 

um movimento de emancipação que, depois, resultaria nas primeiras declarações de 

independência da região.
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Fonte: elaborado com base em DUBY, G. Atlas hist—rico mundial. Madrid: Debate, 1989. p. 81.

O bloqueio continental
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Charge espanhola de 1808, de 
autoria desconhecida. Nela, o 
rei José Bonaparte é 
representado montando um 
jumento, com sacos de 
moedas, fugindo de touros 
(símbolo do povo espanhol), 
que bufam a palavra 
“liberdade”. Ao fundo, consta a 
palavra “patriotismo” inscrita 
no Sol, o que remete ao 
sentimento dos espanhóis 
contra o domínio francês.

 Orientações didáticas
A seguir, leia um trecho do documento em que Napoleão decretou 

o bloqueio continental em 1806. Se considerar procedente, trabalhe 

com esse documento em sala de aula.

4o Que ela estende às cida-
des e portos de comércio não 
fortificados nas embocaduras 
dos rios o direito de bloqueio 
que, segundo a razão e o cos-
tume de todos os povos civi-
lizados, só se aplica às praças 
fortes; [...]

5o Que esse monstruoso 
abuso do direito de bloqueio 
tem por objetivo impedir as 
comunicações entre os po-
vos e erguer o comércio e a 
indústria da Inglaterra sobre 
as ruínas da indústria e do 
comércio do continente; [...]

8o Que é de direito natural 
opor ao inimigo as armas de 
que faz uso, e de combatê-lo 
do mesmo modo que este 
combate, quando desconhe-
ce todas as ideias de justiça 
e todos os sentimentos libe-
rais, resultado da civilização 
humana.

Por conseguinte, temos de-
cretado e decretamos o que 
segue:

Artigo 1o As Ilhas Britâni-
cas são declaradas em estado 
de bloqueio.

Artigo 2o Qualquer comér-
cio e qualquer correspondên-
cia com as Ilhas Britânicas 
ficam interditados [...]. [...]

Artigo 5o O comércio de 
mercadorias inglesas é proi-
bido, e qualquer mercadoria 
pertencente à Inglaterra, ou 
proveniente de suas fábricas 
e de suas colônias, é declara-
da boa presa. [...]

Artigo 7o Nenhuma em-
barcação vinda diretamente 
da Inglaterra ou das colônias 
inglesas, ou lá tendo estado, 
desde a publicação do pre-
sente decreto, será recebida 
em porto algum.

MATTOSO, Kátia M. de 
Queirós. Textos e documentos 

para o estudo da História 
Contemporânea (1789-1963). 

São Paulo: Hucitec/Edusp, 
1977. p. 48-50.

Texto complementar

Considerando,

1o Que a Inglaterra não admite o direito da gente universalmente 
observado por todos os povos civilizados;

2o Que a Inglaterra considera inimigo todo indivíduo que per-
tence a um Estado inimigo e, por conseguinte, faz prisioneiros 
de guerra não somente as equipagens dos navios armados para a 
guerra mas ainda as equipagens das naves de comércio e até mes-
mo os negociantes que viajam a negócio; [...]
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2  O fim do ImpŽrio Napole™nico
A política expansionista de Bonaparte fracassou, sobretudo, em razão da falên-

cia do bloqueio continental. A economia francesa, basicamente agrária, não conseguia 
abastecer a Europa com os produtos industrializados antes vendidos pelos ingleses. 

Com a economia em colapso, o czar Alexandre I da Rússia optou por desprezar 
as ameaças de Napoleão, reabrindo os portos aos ingleses.

Para evitar que outras nações seguissem esse exemplo, Napoleão reagiu com 
violência. Com um exército de mais de 600 mil homens, invadiu a Rússia em 1812, 
iniciando a sua mais trágica campanha militar.

Com um exército mais fraco, os russos recuaram para o interior do país, mas 
antes queimaram tudo o que pudesse servir aos soldados franceses que vinham para 
atacá-los: campos cultivados, pastos, abrigos. Como as tropas francesas carregavam 
poucos suprimentos, e geralmente se abasteciam no território invadido, o resultado 
foi desastroso para os soldados franceses.

Quando chegou a Moscou, o exército napoleônico encontrou a cidade incendiada 
e abandonada. Sem abrigo e sob um rigoroso inverno, com temperaturas inferiores 
a 30 °C negativos, Bonaparte ordenou a retirada das tropas. Quando o exército na-
poleônico alcançou a França, porém, os países europeus já haviam composto uma 
nova e forte coligação para combatê-lo. 

Em outubro de 1813, em Leipzig (cidade na atual Alemanha), as tropas francesas 
foram derrotadas por uma liga formada pelos exércitos da Rússia, Prússia, Áustria e 
Inglaterra, episódio que ficou conhecido como Batalha das Nações. Em 31 de março 
de 1814, os exércitos associados marcharam vitoriosos sobre Paris.

Sem apoio político, Napoleão Bonaparte abdicou do trono francês, que foi assu-
mido por Luís XVIII, irmão de Luís XVI. Condenado ao exílio, obteve soberania sobre a 
ilha de Elba, no mar Mediterrâneo, e uma pensão de 2 milhões de francos anuais.

Em 1815, Napoleão fugiu da ilha e retornou à França, sendo recebido festiva-
mente por ex-soldados e populares. Enquanto Luís XVIII fugia para a Bélgica, ele 
assumia novamente o governo francês.

 Czar: césar, título oficial 

do rei da Rússia.
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Gravura de Carl Röchling 
(1812) representando a 
retirada do exército 
francês da Rússia, em 1812.

 Orientações didáticas
Ao abordar o tópico O fim do 

Império Napoleônico, retome o 
conceito de imperialismo, es-
tudado no 6o ano (impérios da 
Antiguidade) e no 7o ano (im-
périos coloniais), e identifique 
os traços que caracterizam os 
impérios em cada um desses 
períodos, reconhecendo a his-
toricidade do próprio conceito 
ao discutir o período do Impé-
rio Napoleônico. Caso conside-
re apropriado, proponha que os 
alunos construam uma tabela 
comparativa que mostre as se-
melhanças e as diferenças entre 
os conceitos de imperialismo ao 
longo do tempo.

É importante também instigá-
-los a observar e explorar a ima-
gem que representa a retirada 
do exército francês da Rússia, 
relacionando-a ao fim do Impé-
rio Napoleônico. Pergunte a eles: 
Quais são os personagens re-
presentados? Como eles estão 
vestidos e o que estão fazendo? 
Que evento o autor pintou em sua 
obra? De que maneira podemos 
relacionar esse evento com o fim 
do Império Napoleônico? Isso vai 
auxiliar os alunos a compreender 
melhor como o conflito na Rússia 
foi decisivo para a derrocada de 
Napoleão nesse momento.
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Observe a pintura abaixo e depois responda às questões em seu caderno.

1  Identifique os autores e as datas dessas obras.

2  Que evento as imagens retratam?

3  Como os autores das obras representam as paisagens naturais e humanas?

4  Observe a imagem abaixo e responda: Qual foi a estratégia utilizada pelos russos para vencer os franceses?

TRABALHANDO COM DOCUMENTOS

A pintura acima, de Jean-Louis Ernest Meissonier, feita em 1864, retrata a retirada das tropas francesas do território russo, 
atravessando um rio quase congelado.
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Napoleão no incêndio 
de Moscou. Óleo sobre 
tela de Adam Albrecht, 
de 1841. Dimensão:  
97 cm × 128,5 cm.
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 Orientações didáticas

Trabalhando com 

documentos
Peça aos alunos que analisem, 

nas pinturas presentes na seção, 

a representação da retirada dos 

exércitos franceses do território 

russo e as táticas utilizadas pe-

los russos como forma de lutar 

e resistir à invasão francesa. Por 

meio da análise dessas imagens, 

é possível retomar aspectos im-

portantes das campanhas mili-

tares napoleônicas, bem como 

refletir sobre o processo de que-

da desse regime.

Atividades

1. Jean-Louis Ernest Meisso-

nier, 1864, e Adam Albrecht, 

1841.

2. A retirada das tropas fran-

cesas do território russo, 

após a entrada em Moscou 

e o fracasso em obter a su-

bordinação russa.

3. Resposta pessoal. Com re-

lação à primeira imagem, os 

alunos devem citar o ambien-

te desolado, o inverno rigoro-

so e a postura resignada dos 

combatentes, que voltam pa-

ra a França. Já na segunda 

pintura, pode-se ver a repre-

sentação da cidade de Mos-

cou ao fundo, em chamas, 

em um ambiente escuro e 

cheio de fumaça. Napoleão 

e seu exército observam o 

cenário e parecem atônitos, 

sem saber muito bem o que 

fazer diante da situação.

4. A estratégia ficou conheci-

da como “terra arrasada”: os 

russos destruíam tudo o que 

pudesse servir aos france-

ses, antes que estes che-

gassem. Quando o exército 

napoleônico chegou a Mos-

cou, em pleno inverno, já en-

fraquecido pelos combates 

anteriores, sucumbiu à fome, 

ao frio e aos ataques russos.
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Música e revolução
Até o século XVIII, os músicos não tinham grande prestígio na sociedade europeia. Com exceção de célebres can-

tores de ópera e de alguns poucos compositores, como Händel na Inglaterra ou Haydn na Áustria, instrumentistas, 
compositores e maestros eram considerados mais como trabalhadores braçais do que como artistas. 

A partir do século XIX, com a valorização burguesa da liberdade individual, a música passou a ser vista como ex-
pressão da alma humana e dos anseios da sociedade, e não mais como simples divertimento para as horas vagas ou 
trilha sonora das atividades da corte.  

As trajetórias de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) e de Ludwig van Beethoven (1770-1827) são bem 
representativas da posição ocupada pelos músicos antes e depois da Revolução Francesa. 

Mozart viveu à sombra dos aristocratas para quem trabalhou desde criança, exibindo-se como instrumentista ou 
compondo músicas para eventos e festas. Tentou ganhar a vida fora da corte, mas não obteve sucesso, morrendo 
pobre e esquecido. 

Beethoven, por outro lado, fazia parte da burguesia. Foi um dos primeiros músicos da Europa a viver como autô-
nomo, beneficiando-se do nascente mercado de concertos pagos. 

A diferença entre os dois músicos também se reflete em suas obras, uma representativa dos padrões aristocráti-
cos, e outra, do gosto da burguesia.

CONEXÍES COM A ARTE
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Academia Imperial de Música, de Louis Jules Arnout, c. 1855. A litografia colorizada 

representa uma apresentação de ópera, em Paris, no século XIX.

 Orientações didáticas
Conexões

Nesta seção Conexões, pro-

põe-se um trabalho conjunto en-

tre História e Arte, ao tratar de 

música e revolução. A atividade 

de ouvir as composições e re-

fletir sobre as características de 

dois dos maiores compositores 

da música europeia no século 

XVIII, Mozart e Beethoven, pode 

despertar nos alunos o interes-

se pela arte e a compreensão de 

que as produções artísticas de 

uma época jamais estão desvin-

culadas da História.

Caso queira aprofundar a dis-

cussão sobre a situação social 

dos músicos no tempo de Mozart e 

Beethoven, é possível consultar os 

textos complementares a seguir.

Texto complementar
A vida de Mozart ilustra nitidamente a situação de grupos bur-

gueses outsiders numa economia dominada pela aristocracia de 
corte, num tempo em que o equilíbrio de forças ainda era muito 
favorável ao establishment cortesão, mas não a ponto de suprimir 
todas as expressões de protesto, ainda que apenas na arena, politi-
camente menos perigosa, da cultura. Como um burguês outsider a 
serviço da corte, Mozart lutou com uma coragem espantosa para 
se libertar dos aristocratas, seus patronos e senhores. Fez isto com 

seus próprios recursos, em prol de sua dignidade pessoal e de sua 
obra musical. E perdeu a batalha. [...]  Tanto na Alemanha como 
na França as pessoas que trabalhavam neste campo [musical] ainda 
eram fortemente dependentes do favor, do patronato e, portanto, do 
gosto da corte e dos círculos aristocráticos (e do patriciado burguês 
urbano, que seguia seu exemplo). Na verdade, mesmo na geração 
de Mozart, um músico que desejasse ser socialmente reconhecido 
como artista sério e, ao mesmo tempo, quisesse manter a si e à sua 

Texto complementar

Fúria ataca “Napoleão 

da música”

“Atingi tal grau de perfei-
ção que me encontro acima 
de qualquer crítica”, escreveu 
certa vez Ludwig van Beetho-
ven. Difícil discordar. Afinal, 
é consenso dizer que Beetho-
ven está para o mundo da 
música assim como Shakes-
peare está para o da literatu-
ra e Michelangelo para o das 
artes. Mas, além da confissão 
de uma justificada autossufi-
ciência de seu autor, a frase 
também expressa uma das ca-
racterísticas mais marcantes 
da personalidade do compo-
sitor alemão, que definia a si 
próprio, sem laivos de falsa 
modéstia, como o “Napoleão 
da música”: Beethoven era 
dono de um comportamen-
to intempestivo e gênio for-
te que por vezes provocava 
acessos de violência física.

Conta-se por exemplo que, 
um dia, em 1806, hospedado 
no castelo do príncipe Lich-
nowsky, um antigo protetor a 
quem dedicara sua Sinfonia no 
2, Beethoven recebeu o pedido 
de tocar para alguns oficiais 
de Napoleão. Em meio a um 
de seus já conhecidos surtos 
de ira, o compositor recusou-
-se terminantemente a sentar 
ao piano. Como resposta, o 
anfitrião, presume-se que em 
tom de brincadeira, ameaçou 
prendê-lo. Beethoven levou a 
advertência a sério. Voltou ime-
diatamente para Viena, e, che-
gando lá, espatifou um busto de 
Lichnowsky. [...]

Fúria ataca “Napoleão 
da música”. Folha online. 
Disponível em: <http://

musicaclassica.folha.com.br/
cds/03/biografia.html>. Acesso 

em: 29 out. 2018.
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1  De acordo com o texto, quais foram as mudanças ocorridas na maneira como a sociedade europeia encarava os 

músicos após a Revolução Francesa? Justifique sua resposta.

2  Procure na internet gravações em vídeo da Sinfonia n. 40 de Mozart (primeiro movimento) e da Nona sinfonia de 

Beethoven (quarto movimento). Escute atentamente as duas composições. Depois, discuta com os colegas e com 

o professor: que diferenças existem entre elas? Compartilhe suas impressões com a classe.

3  De acordo com o texto, a música de Mozart era associada à sociedade de Corte, enquanto a de Beethoven se rela-

cionava à burguesia. Identifique, no Brasil atual, quais seriam os gêneros musicais mais ouvidos e disseminados 

entre as classes mais populares e quais podem ser considerados mais apreciados nos grupos privilegiados. 
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Ludwig van Beethoven. Óleo 
sobre tela de Joseph Karl, 1820.

Wolfgang Amadeus Mozart. 
Pintura de Barbara Krafft, 1819.

 Orientações didáticas
Atividades

1. Antes da Revolução Fran-
cesa, o músico de corte era 
visto como alguém sóbrio, 
comedido, de acordo com 
os valores cortesãos, o que 
é evidenciado na represen-
tação de Mozart (vestido e 
penteado em pose de aris-
tocrata). Depois da Revolu-
ção, o músico passou a ser 
visto como um ser humano 
especial, e sua música, como 
fruto da inspiração e do tra-
balho do espírito, conforme 
a representação de Beetho-
ven (vestido como burguês, 
cabelos revoltos e pose de 
gênio, que olha para cima e 
para frente, como quem vis-
lumbra o futuro).

2. De forma geral, pode-se 
caracterizar a música de 
Mozart como tendo maior 
clareza e ordenação. Já a 
música de Beethoven possui 
contrastes e descontinuida-
des, que parecem reproduzir 
a interioridade conflituosa 
do indivíduo (artista). 

3. Resposta pessoal. Apesar 
de a resposta dos alunos 
provavelmente associar a 
música clássica às cama-
das mais altas da socieda-
de brasileira, é importante 
não confirmar estereótipos, 
demonstrando que existem 
muitos projetos em comuni-
dades carentes que difun-
dem esse tipo de música e 
incentivam crianças e ado-
lescentes a aprender a tocar 
instrumentos presentes em 
orquestras. O mesmo ocorre 
com relação à chamada mú-
sica pop, em todos os seus 
gêneros e subgêneros, que é 
ouvida e apreciada por pes-
soas de todas as condições 
socioeconômicas.

família, tinha de conseguir um posto na rede das instituições da 
corte ou em suas ramificações. Não tinha escolha. Se sentisse uma 
vocação que o levasse a realizações notáveis, quer como instru-
mentista, quer como compositor, era praticamente certo que só 
poderia alcançar sua meta caso conseguisse um cargo permanente 
numa corte, de preferência uma corte rica e esplêndida.

ELIAS, Norbert. Mozart. Sociologia de um gênio. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1994. p. 16-18.
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Os Cem Dias e o exílio definitivo de 
Napoleão

As guerras napoleônicas provocaram a morte de cerca de 3 milhões de franceses. 
Para reorganizar seu exército, Napoleão teve de recrutar soldados muito jovens, alguns 
com menos de 15 anos. Em seguida, tentou uma ofensiva contra os territórios das 
nações adversárias, mas, enfraquecido, foi derrotado na Batalha de Waterloo, na 
Bélgica, em 18 de junho de 1815. Terminava seu último governo, que durou apenas 
cem dias. Exilado novamente, dessa vez na ilha de Santa Helena, no meio do Atlân-
tico Sul, a cerca de1 900 km da costa da África, Napoleão morreu em 1821. 

3  O Congresso de Viena
Em 1814, logo após as derrotas de Napoleão na Rússia e em Leipzig, as potências 

europeias reuniram-se em Viena, na Áustria, para restaurar a ordem no continente e 
redefinir suas fronteiras, que haviam sido modificadas pelas campanhas napoleônicas.

O Congresso de Viena, como ficou conhecido, só foi efetivado em 1815, com a 
derrota definitiva de Napoleão. Presidido pelo ministro do Exterior austríaco, príncipe 
Metternich, reuniu diplomatas de todos os Estados que participaram das guerras 
napoleônicas, inclusive a monarquia francesa restaurada. As decisões, porém, foram 
tomadas pela Rússia, Prússia, Inglaterra e Áustria.

Entre as decisões do Congresso de Viena destacam-se o princípio da legitimi-

dade e o princípio do equilíbrio europeu, segundo os quais seriam considerados 
legítimos os governos e as fronteiras anteriores à Revolução Francesa. Buscava-se, 
assim, restaurar as monarquias depostas e restabelecer a ordem do Antigo Regime, 
abalado primeiro pela Revolução, depois pelas ideias liberais difundidas por Napoleão, 
atendendo aos interesses dos Estados vencedores. Essa união de diferentes nações 
em torno desses interesses comuns ficou conhecida como Concerto da Europa ou 
Equilíbrio Europeu.
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Ilustração alemã anônima, de 
aproximadamente 1825-1830. Ela 
representa a trajetória de Napoleão 
Bonaparte, de sua juventude (primeiro 
degrau à esquerda da ilustração), 
chegando ao apogeu (centro),  até sua 
derrocada, derrubada e exílio (à direita e 
na parte inferior central da ilustração). 
As figuras que aparecem em cada um 
dos demais degraus representam 
diversos episódios da vida dele.

 Orientações didáticas
Durante a leitura do tópico O 

Congresso de Viena, enfatize as 

consequências desse tratado na 

Europa e na América. Se achar 

oportuno, retome a imagem de 

abertura do capítulo e faça, com 

os alunos, uma recapitulação das 

representações artísticas de Na-

poleão e da sua trajetória política.

Atividade complementar
Napoleão desempenhou um 

papel muito importante na his-

tória europeia. Mesmo depois de 

deposto, suas ações continua-

ram motivando fatos de grande 

relevância, como o Congresso 

de Viena.

1. Caracterize o governo de Na-

poleão, tanto no plano inter-

no como no externo.

Ele consolidou as conquistas 
burguesas, difundindo os 
ideais liberais. Com grande 
autoridade, normalizou as 
finanças, por meio da cria-
ção do Banco da França e de 
uma nova moeda; deu ocu-
pação ao grande número de 
desempregados, graças a um 
programa de obras públicas; 
atuou nas áreas educacional 
e judiciária, bem como na for-
mação de uma burocracia 
centralizada. A publicação 
do Código Civil (1804) é con-
siderada uma de suas prin-
cipais realizações. No plano 
externo, decretou o bloqueio 
continental e declarou guer-
ra a vários países coligados 
para enfrentar o crescente 
poderio francês.

2. Quais foram as causas da 

abdicação de Napoleão ao 

trono em 1814?

As derrotas na Rússia e dian-
te das tropas inglesas, prus-
sianas, russas e austríacas 
na Batalha das Nações o en-
fraqueceram politicamente, 
levando-o a abdicar.

3. Quais eram os objetivos do 

Congresso de Viena?

Delimitar as novas fronteiras 
europeias, destruídas pelas 
campanhas napoleônicas, 
restaurando, desse modo, o 
absolutismo nos locais que 
haviam sido conquistados 
pelo exército napoleônico.

4. Qual é a relação entre a Santa 

Aliança e a Doutrina Monroe?

Um dos objetivos da Santa 
Aliança era reverter o avan-
ço revolucionário, ou seja, as 
antigas metrópoles preten-

diam recuperar os seus antigos domínios coloniais, o que moti-
vou a Doutrina Monroe, pela qual os Estados Unidos da América 
ameaçavam declarar guerra caso fossem feitas intervenções 
recolonizadoras no continente americano.
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O acordo de reconstituição das fronteiras anteriores a 1789, contudo, não foi 
respeitado. As grandes potências aproveitaram a oportunidade para anexar territórios 
dos Estados mais fracos, como se nota no mapa a seguir.

Após o Congresso de Viena, a Confederação do Reno, constituída por Napoleão 
em parte do território do Sacro Império Romano-Germânico, foi derrubada. Em seu 
lugar, surgiu a Confederação Germânica, que unia 38 Estados autônomos de língua 
alemã, liderados pelo Reino da Prússia e pelo Império Austríaco. Para garantir que as 
decisões do Congresso fossem respeitadas, Áustria, Rússia e Prússia criaram a Santa 

Aliança, coligação militar interessada em combater as transformações revolucionárias. 
Além disso, instalou-se na Europa um clima reacionário, com perseguições de toda 
ordem: fechamento de escolas e de jornais, prisão de liberais e restabelecimento da 
Inquisição em alguns países. Muitos liberais optaram por se reunir em sociedades 
secretas, como a maçonaria, a fim de combater o avanço reacionário absolutista.

A Santa Aliança também buscou recuperar o domínio colonial europeu sobre as 
nações recém-independentes da América hispânica. Porém, enfrentou a oposição 
dos Estados Unidos, que em 1823 estabeleceram a Doutrina Monroe. Com o lema 
“a América para os americanos”, ameaçavam declarar guerra à Santa Aliança caso 
seus membros interviessem nos países latino-americanos.

A Inglaterra também discordou dos objetivos da Santa Aliança. O país da Revo-
lução Industrial tinha interesse em evitar qualquer tipo de restrição ao mercado e, por 
isso, apoiou as nações independentes da América contra a aliança reacionária.

Contudo, a reação absolutista não durou muito tempo. Ainda na primeira metade 
do século XIX, uma nova onda de revoluções liberais cobriu a Europa, abalando de vez 
as últimas estruturas absolutistas. A partir de então, um forte nacionalismo surgiu nos 
países que haviam sofrido perdas territoriais depois do Congresso de Viena.

Fonte: elaborado com 
base em FRANCO 
JR., Hilário; ANDRADE 
FILHO, Ruy de O. 
Atlas Hist—ria Geral. 
São Paulo: Scipione, 
2000. p. 57.
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 Reacionário: que reage às 

mudanças, opondo-se a 

elas.

 Inquisição: antigo 

tribunal religioso para 

julgar e punir crimes 

contra a fé católica.

Atividade complementar

Organize uma leitura do tópico 

O Congresso de Viena com foco 

em destacar as palavras-chave 

utilizadas na apresentação das 

informações.

Encaminhamento:

1. Solicite uma primeira leitu-

ra individual e silenciosa do 

tópico.

2. Comece a análise com uma 

questão aberta, por exem-

plo: O que foi o Congresso 

de Viena?

3. Conforme os alunos forem 

falando sobre o que enten-

deram, peça que localizem 

no texto passagens relacio-

nadas às suas afirmações. 

Isso ajuda a desfazer inter-

pretações equivocadas.

4. Verifique se há partes do 

texto que não foram co-

mentadas. Se houver, faça 

questões sobre elas.

5. Após essa discussão, realize 

uma leitura compartilhada, 

destacando em cada pará-

grafo as palavras-chave.

6. Você pode identificar, cole-

tivamente, as palavras-cha-

ve até metade do texto e, a 

partir daí, pedir aos alunos, 

em duplas, que continuem. 

Ressalte as oposições às 

decisões do Congresso via 

Doutrina Monroe e a atua-

ção da Inglaterra em favor 

da não intervenção.

7. Essas expressões podem ser 

anotadas no caderno: primei-

ramente, a identificação do 

parágrafo e, depois, a pala-

vra-chave correspondente.

8. Em seguida, proponha um 

fichamento do texto, usan-

do cada uma das palavras-

-chave identificadas.

Essa atividade permite que o 

aluno observe mais atentamente 

a estrutura do texto lido.

Para complementar a leitura 

e a análise do texto, oriente os 

alunos a observar com atenção 

o mapa A Europa após o Congres-

so de Viena, confirmando o novo 

quadro geral europeu, com suas 

novas fronteiras definidas.
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78 UNIDADE 2  •  Europa e América após o Antigo Regime

Mapeando saberes

NAPOLEÃO BONAPARTE
• Assumiu o controle da França e 

consolidou as conquistas da 
Revolução Francesa com o Golpe do 
18 Brumário (1799). 

• Iniciou um processo expansionista, 
incorporando territórios 
estrangeiros e lutando contra os 
“inimigos da Revolução”.

• Executou reformas nas instituições 
francesas, reformulou o sistema 
educacional, promulgou o Código 
Civil e criou o Banco da França, 
atendendo às demandas da 
burguesia francesa.

FRANÇA E INGLATERRA: 
CONFLITOS
• Britânicos resistiram às 

tropas napoleônicas no 
canal da Mancha.

• Napoleão decretou, em 
1806, o bloqueio 
continental, que proibiu as 
nações europeias de 
comercializar com os 
ingleses. 

• Na América: colônias 
hispânicas lutavam por sua 
emancipação. 

ATENÇÃO A 
ESTES ITENS

POR QUÊ?

• O Código Civil Napoleônico e a reforma educacional 
foram copiados em muitas nações na Europa e nos 
demais continentes. 

• O liberalismo revolucionário francês inspirou as lutas 
por liberdade e soberania na América.

• O arranjo político definido no Congresso de Viena 
possibilitou a preservação de várias instituições do 
Antigo Regime que criaram grandes obstáculos para 
a emancipação política das colônias ibéricas na 
América.

Christie's Images/Artothek/Alinari Archives/Isuzu 

Imagens/Coleç‹o particular

• Portugueses e russos desrespeitaram o 
bloqueio. Napoleão reagiu ao dominar 
Portugal em 1808 e invadir a Rússia em 
1812.

• Fracasso da campanha militar na Rússia 
em 1812 acelerou o fim do Império de 
Bonaparte. 

• Coligação entre Inglaterra, Prússia, Áustria 
e Rússia derrotou Napoleão em 1814 na 
Batalha das Nações. 

• Derrota definitiva de Napoleão na Batalha 
de Waterloo. Exílio de Bonaparte. 

• Congresso de Viena: buscou aplicar o 
princípio de legitimidade e do equilíbrio 
europeu, criou o exército da Santa Aliança, 
propôs restaurar as fronteiras europeias 
conforme limites anteriores à Revolução na 
França.

 Orientações didáticas

Mapeando saberes
Oriente os alunos a fazer um 

esquema de estudo no cader-
no, destacando os conteúdos 
do capítulo que consideram mais 
importantes. Essa atividade de 
registro pode ser feita em sala de 
aula ou como tarefa de casa. Em 
seguida, escolha alguns alunos 
para apresentar seu esquema no 
quadro-negro e converse com a 
turma sobre os pontos levanta-
dos por esses alunos.

 Orientações didáticas
Atividades (p. 79)

1. O sistema público de educação laica, universal e sob tutela do 
Estado; o Código Civil, com defesa da propriedade; e a criação do 
Banco da França e de uma moeda nacional, com estabilização 
da economia, construção de obras públicas e industrialização.

2. Resposta pessoal. O aluno pode responder: continuidade (Na-
poleão manteve alguns dos princípios da Revolução) ou ruptu-
ra (a alta burguesia aliou-se à antiga elite contra o restante da 

população). Aproveite para retomar a discussão da abertura 

do capítulo.

3. Foi um cerco econômico promovido contra a Inglaterra. Com 

ele, Napoleão pretendia debilitar financeiramente a Inglaterra, 

de maneira a levá-la à derrota militar pela França.

4. O principal objetivo era redefinir as fronteiras, que haviam sido 

modificadas pelas campanhas napoleônicas, e restaurar as or-

dens política (absolutismo) e econômica no continente.

5. a) A proteção da propriedade privada.
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ATIVIDADES 79

ATIVIDADES

Retome

1  Identifique três importantes mudanças na sociedade 

francesa durante o governo de Napoleão Bonaparte. 

2  Em sua opinião, o período napoleônico foi de continui-

dade ou de ruptura com os ideais da Revolução Fran-

cesa? Por quê?

3  Explique o que foi o bloqueio continental e qual era o 

objetivo de Napoleão ao adotá-lo.

4  Qual era o objetivo das potências europeias que se reu-

niram no Congresso de Viena?

5  O trecho abaixo trata das mudanças sociais ocorridas 

depois da Revolução Francesa e das leis nos tempos de 

Napoleão. Leia-o e depois responda às questões.

Depois que a Revolução acabou, foi a burguesia 

quem ficou com o poder político na França. [...] “Liber-

dade, Igualdade, Fraternidade” foi uma frase popular 

gritada por todos os revolucionários, mas que coube 

principalmente à burguesia desfrutar.

O exame do Código Napoleônico deixa isso bem 

claro. [...]. Numa disputa judicial sobre salários, o Có-

digo determina que o depoimento do patrão, e não do 

empregado, é que deveria ser levado em conta. O 

Código foi feito pela burguesia e para a burguesia: foi 

feito pelos donos da propriedade para a proteção da 

propriedade.

HUBERMANN, Leo. História da riqueza do homem. 15. ed.  

Rio de Janeiro: Zahar, 1979. p. 162.

a) Segundo o autor do texto, qual foi o objetivo da cria-

ção do Código Civil Napoleônico?

b) Comente a frase grifada no texto.

6  Leia o texto a seguir e responda às questões.

Os homens que se tornaram conhecidos por te-

rem abalado o mundo de forma decisiva no passado 

tinham começado como reis, como Alexandre, ou pa-

trícios, como Júlio César, mas Napoleão foi o “peque-

no cabo” que galgou o comando de um continente 

pelo seu puro talento pessoal. Todo jovem intelectual 

que devorasse livros, como o jovem Bonaparte o fize-

ra, escrevesse maus poemas e romances e adorasse 

Rousseau poderia, a partir daí, ver o céu como o limi-

te e seu monograma enfaixado em lauréis. Todo ho-

mem de negócios daí em diante tinha um nome para 

sua ambição: ser – os próprios clichês o denunciam 

– um “Napoleão das finanças ou da indústria”.

HOBSBAWM, Eric. J. A era das revoluções: Europa 1789-1848.  

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. p. 93.

 Lauréis: plural de laurel; figurativamente, 

significa prêmio, homenagem.

a) Que diferença o autor aponta entre Napoleão e seus 

antecessores que atingiram o poder e pretenderam 

conquistar o mundo?

b) Baseado no que estudamos, como você explicaria o 

prestígio e o mito de Napoleão Bonaparte?

7  Descreva a campanha militar de Napoleão sobre a Rús-

sia, tomando os seguintes referenciais:

a) quando aconteceu;

b) contexto da invasão e suas motivações;

c) estratégias utilizadas; 

d) desfecho. 

Autoavaliação

1. Quais atividades você considerou mais fáceis e mais di-

fíceis? Por quê?

2. Em quais atividades você utilizou o texto do capítulo 

como base para sua resposta?

3. Algum ponto do capítulo não ficou muito claro para você? 

Qual?

4. Você compreendeu o esquema Mapeando saberes?  Explique.  

5. Você saberia apontar exemplos da atualidade conside-

rando o que aprendeu no item Por quê? do Mapeando 

saberes?

6. Como você avalia sua compreensão dos assuntos trata-

dos neste capítulo? 

 »Excelente: não tive nenhuma dificuldade.

 »Boa: tive algumas  dificuldades, mas consegui resolvê-las.

 »Regular: foi difícil compreender certos conceitos e re-

solver as atividades. 

 »Ruim: tive muitas dificuldades, tanto no conteúdo quan-

to na realização das atividades.

  c) Desde o início da cam-
panha, os russos fugiam 
para o interior, destruindo 
tudo o que deixavam para 
trás. Usavam a técnica da 
“terra arrasada”. Assim, as 
tropas napoleônicas encon-
travam somente cidades 
vazias, pastos queimados, 
plantações e abrigos des-
truídos. Quando Napoleão 
chegou com seu exército a 
Moscou, em pleno inverno, 
encontrou a cidade deserta 
e incendiada. 

  d) Sem suprimentos, em 
um inverno fortíssimo e sob 
constantes ataques surpre-
sa por parte dos russos, Na-
poleão decidiu regressar, 
sendo perseguido e ataca-
do permanentemente, per-
dendo centenas de milhares 
de soldados. Era o completo 
fracasso da campanha da 
Rússia.

Autoavaliação
É importante que os alunos 

se comprometam em respon-
der a Autoavaliação ao final de 
cada capítulo a fim de verifica-
rem, eles próprios, suas condu-
tas durante as exposições dos 
assuntos trabalhados. Ao final 
de cada Autoavaliação, seria in-
teressante verificar se as opi-
niões dos alunos condizem com 
seus pareceres sobre eles e suas 
aprendizagens, com o objetivo 
de confrontar ideias e chegar a 
um consenso sobre o papel de 
estudante exercido pelos alunos.

   b) A frase revela que o alcance dos ideais da Revolução France-
sa (Liberdade, Igualdade, Fraternidade) foi pequeno, restrito à 
burguesia, o que pode ser confirmado pelas medidas estabele-
cidas no Código Napoleônico citadas no texto. Esse desvirtua-
mento se consolidou com a ascensão de Napoleão ao poder.

6. a) A diferença está no fato de Napoleão ter traçado sua trajetó-
ria “degrau a degrau”, subindo na escala social devido ao seu 
talento, e não pelo privilégio de seu nascimento, como os mem-
bros da elite.

  b) Resposta pessoal. Os alunos podem citar a proximidade de 
Napoleão das massas populares, a genialidade militar que lhe 
era atribuída, seu talento pessoal, seu caráter diretivo sobre a 
França, sua liderança, etc.

7. a) Sugestão de resposta: Em 1812, seis anos após determinar 
o bloqueio continental. 

  b) Napoleão invadiu a Rússia com um exército de aproximada-
mente 600 mil homens. A motivação que precipitou a campa-
nha foi desrespeito do czar ao embargo imposto. 

Telaris_Hist8_PNLD2020_MP_PE_066_079_Cap04.indd   79 11/4/18   6:46 PM



80 UNIDADE 2 - CAPÍTULO 5 - MANUAL DO PROFESSOR

80 UNIDADE 2  ¥  Europa e América após o Antigo Regime

A Revolução 
Industrial

Representação de pessoas trabalhando em fábrica têxtil na Inglaterra. Gravura de 1835.

CAPÍTULO

O surgimento das primeiras fábricas modernas na Europa, em meados do sécu-

lo XVIII, provocou mudanças tão profundas na organização da sociedade e na vida das 

pessoas que esse processo ficou conhecido como Revoluç‹o Industrial. Mas que 

mudanças foram essas?

Antes da Revolução Industrial, a maior parte dos europeus dedicava-se às ativi-

dades primárias (agricultura, pastoreio, pesca, extrativismo), em geral voltadas para 

o próprio consumo, ou o de sua comunidade. 

As pessoas viviam principalmente no campo, numa época em que não havia 

energia elétrica, meios eficientes de comunicação a distância, transportes rápidos ou 

mercados disponíveis todo o tempo. Não usavam relógios como nós, e acordavam 

com o raiar do Sol ou com o ruído dos animais. O trabalho começava cedo, pois de-

veria ser terminado antes do escurecer. Geralmente, as pessoas eram donas dos seus 

instrumentos de trabalho e do seu tempo, organizando o seu dia da forma que lhes 

parecia mais apropriada.

Neste capítulo, vamos estudar as transformações que a Revolução Industrial 

provocou no mundo do trabalho a partir do século XVIII.

Observe a imagem 
com atenção e faça o 
que se pede.

1. As máquinas 
instaladas nesta 
fábrica substituíram 
o trabalho humano?

2. Na fábrica retratada 
empregava-se o 
trabalho infantil e 
feminino. Como  
você imagina que  
era o cotidiano 
dessas crianças  
e das outras 
trabalhadoras?

Para começar

Bettmann Archive/Getty Images5
 Objetivos do capítulo

• Conhecer e analisar os im-
pactos da industrialização, 
principalmente na Europa.

• Identificar as transforma-
ções ocorridas na transição 
do artesanato para a indús-
tria moderna.

• Compreender o significado 
de classe operária e classe 
burguesa.

• Explorar as fases e as prin-
cipais características da Re-
volução Industrial.

• Entender os movimentos 
dos trabalhadores contra as 
precárias condições de vida 
e trabalho em que se encon-
travam e suas conquistas.

• Conhecer os principais teó-
ricos do socialismo utópi-
co, do socialismo científico 
(marxista) e do anarquismo.

• Conhecer os principais teó-
ricos que apoiavam a nova 
ordem capitalista.

 Comentários à 
abertura do capítulo

Para começar
A imagem de abertura permi-

te debater sobre algumas carac-
terísticas do sistema de fábrica, 
destacando a presença de gran-
des máquinas e a exploração 
do trabalho das mulheres e das 
crianças. Com base nela, é possí-
vel introduzir a discussão sobre 
o impacto da Revolução Indus-
trial na vida dos trabalhadores 
e na organização da sociedade 
inglesa no século XVIII. 

1. Não, porque nessa primeira 
fase da Revolução Industrial, 
assim como na atualidade, 
os trabalhadores eram ne-
cessários para que as má-
quinas fossem operadas, 
entre outras atividades. 

2. Resposta pessoal. Estimule 
os alunos a colocarem-se no 
lugar do outro. Eles devem 
perceber que o trabalho pre-
judicava o desenvolvimento 
físico, intelectual e psicológi-
co dessas crianças. Peça que 
observem também a grande 
desproporção entre o enorme 
tamanho do maquinário e o 
dos trabalhadores, principal-
mente se comparado com as 
crianças. Os alunos devem 
ser orientados a refletir so-
bre o impacto das condições 
de trabalho na vida das pes-
soas em geral: ventilação, 
ruído, jornada de trabalho, 
tipo de alimentação, tempo 
de descanso, etc.

  Competências e habilidades trabalhadas no capítulo 5

Competências* Objetos de conhecimento Habilidades

CG (1, 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 10)

CCH (2, 3, 5, 6, 7)

CEH (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7)

As revoluções inglesas e o princípio do 
liberalismo.

(EF08HI02) Identificar as particularidades político-sociais da Inglaterra do 
século XVII e analisar os desdobramentos posteriores à Revolução Gloriosa.

Revolução Industrial e seus impactos na 
produção e circulação de povos, produtos e 

culturas.

(EF08HI03) Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e 
circulação de povos, produtos e culturas.

 * CG = Competência Geral / CCH = Competência Específica de Ciências Humanas / CEH = Competência Específica de História
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81A Revolução Industrial  •  CAPÍTULO 5
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1811-1816 

Ludismo

1848 

Manifesto comunista – Marx

±1960 

1  Do artesanato à indústria 

moderna
Desde o Paleolítico, as sociedades humanas se dedicam a transformar 

matérias-primas (pedras, barro, peles, minérios, lã e madeira, por exemplo) 

em produtos úteis à sua sobrevivência. Essa atividade manual, praticada 

em todas as sociedades, é chamada de artesanato. Em geral, o artesão 

trabalha por conta própria, possui os instrumentos necessários para a 

confecção do produto e domina todas as etapas de produção, desde a 

obtenção da matéria-prima até o produto final.

Os sapateiros durante a Idade Média, por exemplo, preparavam o 

couro, cortavam-no com suas tesouras ou facas e costuravam-no com 

linhas e agulhas próprias, até confeccionarem os sapatos (produto final). 

Estes, se não fossem uma encomenda, seriam vendidos a algum interes-

sado. Com o dinheiro da venda, os sapateiros adquiriam os produtos ne-

cessários à sua sobrevivência (alimentos, roupas, utensílios, etc.) e mais 

matéria-prima para continuar seu trabalho.

Com a expansão comercial e urbana ocorrida a partir do século XVI, 

os comerciantes ganharam destaque na Europa. Os artigos que vendiam 

não eram produzidos por eles, mas comprados dos trabalhadores artesa-

nais, que tinham um ritmo próprio de produção. 

Com o tempo, os comerciantes perceberam que aumentariam seus 

ganhos se pudessem controlar o tempo e o ritmo de trabalho dos artesãos. 

Por isso, decidiram reuni-los num mesmo espaço, chamado fábrica, mas 

muito pouco semelhante a uma fábrica moderna. Ali, eles escolhiam o 

produto que seria feito, como seria feito, em que quantidade ou tamanho. 

Assim, assumiram o controle do processo que antes era do artesão, que 

ainda detinha, entretanto, os instrumentos e o saber específico do seu 

campo de atuação. Esse sistema ficou conhecido como manufatura.

Para aumentar ainda mais a produtividade das fábricas, introduziu-se 

a divisão do trabalho, ou seja, cada artesão se tornou responsável por 

apenas uma etapa da produção, não sendo mais necessário que conhe-

cesse o ofício como um todo. Em uma fábrica de sapatos, por exemplo, 

um grupo de trabalhadores só preparava o couro; outro só cortava; um 

terceiro só costurava, e assim por diante.

Observe a imagem ao lado, de 1840 (autoria 
desconhecida). Ela representa uma oficina 
alemã que fabricava botas e estava 
organizada com base na divisão do trabalho. 
Tal prática, na Europa, começou a ser 
adotada por volta do século XVI, visando a 
maior produtividade.
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LINHA DO TEMPO

Linha do tempo esquemática. O espaço entre 
as datas não é proporcional ao intervalo de 
tempo.

 Orientações didáticas
Para iniciar o estudo do capí-

tulo, podem ser propostas algu-
mas problematizações, como: A 
Revolução Industrial representa 
um momento de ruptura ou de 
continuidade de um processo 
de crescimento econômico eu-
ropeu e da própria história? Ela 
pode ser vista como uma trans-
formação que vai além da revolu-
ção tecnológica e das técnicas? 
Por que o Brasil e a América Lati-
na não acompanharam o poderio 
industrial da Europa? A Revolu-
ção Industrial teve impacto nas 
ideias sociais que justificavam e 
criticavam o capitalismo? Seria 
possível voltarmos a viver em 
uma sociedade sem fábricas? É 
possível conciliar industrialização 
e respeito à natureza? 

Conduza essa discussão com 
os alunos estimulando o debate e 
a livre exposição de ideias. Anote 
as conclusões deles na lousa. Ao 
final do estudo do capítulo, essas 
questões podem ser retomadas. 
Dessa forma, os estudantes po-
derão refletir sobre a relevância 
da Revolução Industrial e sobre 
as respostas que deram no iní-
cio do estudo do capítulo. Caso 
seja necessário, complemente 
essas respostas com as novas 
ideias surgidas após o estudo do 
conteúdo do livro e dos materiais 
digitais disponibilizados.

Material digital – 
Audiovisual 

Para contribuir com o de-
senvolvimento dos temas do 
bimestre, veja o audiovisual 2, 
do 2o bimestre, localizado no 
material digital do Manual do 
Professor.

Material digital – 
sequência didática
Como sugestão para tra-

balhar a dinamização da 
economia capitalista com a 
industrialização, verifique a 
sequência didática 2, do 2o bi-
mestre, localizada no material 
digital do Manual do Professor.

Telaris_Hist8_PNLD2020_MP_PE_080_095_Cap05.indd   81 11/4/18   6:26 PM



82 UNIDADE 2 - CAPÍTULO 5 - MANUAL DO PROFESSOR

82 UNIDADE 2  ¥  Europa e América após o Antigo Regime

Com o desenvolvimento da produção foram introduzidas as máquinas, que per-

mitiam a um único indivíduo produzir o que antes exigia o trabalho de muitos. Essa 

mudança deu origem às maquinofaturas industriais.

Nas maquinofaturas, os operários (como eram chamados os trabalhadores) partici-

pavam do processo produtivo apenas com sua força de trabalho, pois o controle e os meios 

de produção (como as instalações e as máquinas), que eram muito caros, pertenciam aos 

industriais (donos das fábricas), que faziam parte da classe burguesa ou capitalista.

Construindo conceitos

Burguesia e classe operária

Originalmente, a palavra burguesia designava o conjunto de habitantes dos burgos (centros urbanos da Idade Média), 

que em geral se ocupavam do comércio e do artesanato. 

Com o surgimento das fábricas modernas, a maioria dos artesãos foi, pouco a pouco, se transformando em operários. 

Ou seja, os trabalhadores deixaram de ser donos do processo e dos meios de produção, de seu tempo e do produto de 

seu trabalho para se tornarem empregados de um industrial. Junto com os camponeses que migravam do campo para 

as cidades, eles formaram um novo grupo social, conhecido como classe operária.

A classe burguesa, por sua vez, passou a ser composta pelos donos de fábricas, bancos, empresas comerciais, enfim, 

os detentores do capital – palavra utilizada para designar financiadores e qualquer bem empregado na produção, in-

cluindo tanto as máquinas, as fábricas e as matérias-primas quanto o dinheiro usado para adquiri-las e pagar os salários 

dos operários. Por isso, também são chamados de capitalistas.

Conheça mais

A divisão das atividades produtivas em três setores é uma classificação bastante comum e resume-se em:

 • Setor primário: reúne atividades agropecuárias e extrativistas (vegetais e minerais);

 • Setor secundário: abarca a produção fabril, a construção civil e a geração de energia, atividades que transfor-

mam matérias-primas em novos produtos, com a ajuda de máquinas e ferramentas;

 • Setor terciário: inclui os serviços, tais como transporte, comércio, saúde, educação, sistema bancário e admi-

nistração pública.

2  A monarquia parlamentar 
inglesa

O governo absolutista inglês, no século XVII, com os reis Stuarts, foi alvo de se-

guidos confrontos com o Parlamento. Este era formado pela Câmara dos Lordes – 

composto pela alta nobreza e eclesiásticos mais importantes – e pela Câmara dos 

Comuns, ou Câmara Baixa – formada pelos representantes das cidades, burgueses, 

a baixa nobreza e o baixo clero. 

Com o progresso econômico resultante da expansão comercial e marítima, bem como 

as diferenças religiosas entre grupos anglicanos, puritanos e católicos, os choques de 

interesses na sociedade se acentuaram, agravados pelas atuações absolutistas dos 

monarcas ingleses. Tributações, perseguições religiosas, lutas por direitos e pela limitação 

do poder real levaram à Guerra Civil a partir de 1642 e à decapitação do rei Carlos I em 

1649. Como resultado, foi instituída uma República Puritana, liderada por Oliver Cromwell. 

 Orientações didáticas
Destaque que a burguesia é 

formada por diferentes estra-
tos sociais. O boxe Construindo 

conceitos se refere a dois gru-
pos sociais bem distintos: a alta 
burguesia e o operariado (pro-
letariado). Haveria ainda, entre 
os estratos burgueses, a média 
e a baixa burguesia, composta 
de membros das profissões li-
berais e muitos empregados do 
Estado e de empresas. Destaca-
do isso, pergunte aos alunos se 
essa oposição entre burguesia 
e operariado ainda é válida hoje, 
estimulando-os a refletir sobre 
quais são os grupos e interes-
ses que compõem atualmente 
a sociedade brasileira. Em que 
medida a conjuntura sociopolítica 
atual se assemelha ou se distan-
cia desse quadro simplificado da 
época da Revolução Francesa e 
do início da Revolução Industrial, 
ou mesmo daquela do século 
XIX? Ressalte que os grupos so-
ciais e políticos hoje estão ainda 
mais diversificados e “diluídos”, 
o que dificulta reconhecer grupos 
coesos de mesmos interesses 
sociais e políticos.

Aproveite as informações do 
boxe Conheça mais para sinte-
tizar a divisão das atividades 
produtivas comuns a diferen-
tes economias no planeta, dis-
tribuídas entre os setores que 
organizam a atividade huma-
na: a produção agropecuária e 
extrativista, a fabril, a de cons-
trução ou geração de energia e 
a de serviços.
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Em 1660, o Parlamento inglês optou pela volta da monarquia, coroando Carlos II, 

filho de Carlos I, morto durante a guerra civil. Essa restauração da dinastia Stuart só 

sobreviveu até 1688, quando o então rei Stuart Jaime II, defensor do absolutismo e 

do catolicismo, acabou derrubado pelo Parlamento na Revoluç‹o Gloriosa (1688- 

-1689). Com ela, foi coroado o rei Guilherme III (1689-1702), que se comprometeu a 

respeitar o poder parlamentar, com a Declaração de Direitos, e garantir liberdade 

religiosa aos protestantes, assinalada no Ato de Tolerância. 

O poder parlamentar, representando principalmente a nobreza e a burguesia, 

saiu fortalecido, consolidando-se, no século XVIII, com dois grupos políticos parla-

mentares: os Tory (nome tradicional do partido conservador inglês) e os Whigh (nome 

tradicional do partido liberal inglês).  

3  O contexto da Revolução 
Industrial

Na segunda metade do século XVIII, a Inglaterra introduziu no sistema produtivo 

dois tipos de máquinas: as de produção têxtil e máquinas a vapor. Com a mecanização, 

a indústria de tecidos ganhou rapidez e precisão, o que resultou em um número cres-

cente de produtos em menor tempo e com preços mais baixos. Essa transformação 

mecânica e seus efeitos espalharam-se para outros setores, compondo o que se 

denominou de Revolução Industrial. 

Esse processo iniciou-se na Inglaterra por uma série de motivos: 

• o progressivo enriquecimento da burguesia inglesa com as atividades mer-

cantilistas;

• o controle do governo inglês pelo Parlamento desde a Revolução Gloriosa de 

1688. Este órgão era composto não só de proprietários de terra, mas também 

de grandes comerciantes, que defendiam seus interesses;

• a Inglaterra possuía grandes jazidas de ferro e carvão, matérias-primas indis-

pensáveis à fabricação de máquinas e à geração de energia;

• na Idade Moderna, a lã inglesa 

conquistou um espaço conside-

rável no mercado europeu. Por 

isso, antigas propriedades agrí-

colas foram transformadas em 

grandes pastos destinados à 

criação de ovelhas ou ampla pro-

dução rural diversificada, dispen-

sando os camponeses, que, sem 

trabalho no campo, dirigiam-se 

para as cidades; 

Revolução Industrial, de 
Francisco M. P. Teixeira, 
Ática, 2004. A narrativa 
desse livro se passa na 
Londres do século XIX, 
um período de muitas 
transformações.

Minha biblioteca

Crescimento  
da população 
inglesa

1700 5 835 000

1760 6 665 000

1790 8 216 000

1820 12 000 000

1850 18 000 000

Retrato em óleo sobre tela de Thomas 
William Coke (1752-1842), inspecionando 

algumas de suas ovelhas junto com 
pastores de Holkham, Inglaterra.
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Fonte: BARREIRA, Anibal;  
MOREIRA, Mendes. Sinais da 

Hist—ria 8. Lisboa: Edições Asa, 
2010. p. 146.

 Orientações didáticas
Como sugestão de aprofun-

damento, é possível consultar o 

texto complementar a seguir, que 

analisa as condições prévias que 

explicam o início da Revolução 

Industrial na Inglaterra.

Texto complementar

Sob qualquer aspecto, es-
te [a Revolução Industrial] 
foi provavelmente o mais 
importante acontecimento 
na história do mundo, pelo 
menos desde a invenção da 
agricultura nas cidades. E foi 
iniciado pela Grã-Bretanha. 
É evidente que isto não foi 
acidental. [...]

Mas parece claro que até 
mesmo antes da revolução a 
Grã-Bretanha já estava, no 
comércio e na produção per 
capita, bastante à frente de 
seu maior competidor em 
potencial, embora ainda com-
parável a ele em termos de co-
mércio e produção totais. [...]

Mas as condições adequa-
das estavam visivelmente pre-
sentes na Grã-Bretanha, onde 
mais de um século se passa-
ra desde que o primeiro rei 
tinha sido formalmente jul-
gado e executado pelo povo 
e desde que o lucro privado 
e o desenvolvimento econô-
mico tinham sido aceitos co-
mo os supremos objetivos 
da política governamental. 
A solução britânica do pro-
blema agrário, singularmente 
revolucionária, já tinha si-
do encontrada na prática. 
Uma relativa quantidade de 
proprietários com espírito 
comercial já quase monopoli-
zava a terra, que era cultivada 
por arrendatários empregan-
do camponeses sem terra ou 
pequenos agricultores. [...] 
As atividades agrícolas já es-
tavam predominantemente 
dirigidas para o mercado; as 
manufaturas de há muito se 
tinham disseminado por um 
interior não feudal. 

HOBSBAWM, Eric. A era das 
revoluções. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1981. p. 45-47.
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¥ disponibilidade de mão de obra. As terras, que antes eram de uso comum dos 

camponeses, foram tomadas por meio da política dos cercamentos (enclosures). 

Em razão disso, muitas pessoas acabaram se dirigindo às cidades, formando um 

grande contingente de mão de obra barata para as fábricas. Tais mudanças estão 

integradas àquilo que alguns chamam de Revolução agrícola inglesa: concen-

tração da propriedade rural nas mãos de grandes senhores; alargamento das 

áreas de plantio e criação no campo; novos métodos de plantio e considerável 

aumento produtivo; melhorias na alimentação e na higiene de parte da população 

e o aumento populacional ao longo do século XVII, gerando contingente jovem 

para o trabalho.

Revoluç‹o para quem?
Com a Revolução Industrial vários setores passaram a ser mais produtivos e 

eficientes, como a medicina, as comunicações, a produção de alimentos e os trans-

portes. O efeito mais visível dessa transformação se nota na demografia. A população 

europeia, que não passava de 100 milhões no ano de 1700, quase dobrou em um 

século, chegando a 188 milhões em 1800. Do mesmo modo, a renda nacional ingle-

sa também cresceu, passando de 48 milhões de libras, em 1690, para 405 milhões 

em 1812, aumentando quase nove vezes. 

Mas será que essas transformações geraram benefícios para os diversos grupos 

sociais e chegaram a todos os povos do mundo? A resposta é não. Primeiro, porque o 

enriquecimento da burguesia inglesa se deu à custa da exploração de outros grupos 

sociais, resultando no surgimento de uma massa miserável de trabalhadores nas 

grandes cidades. 

Além disso, a partir da segunda metade do século XVIII, cresceram também as 

desigualdades entre os países que produziam as matérias-primas e os que as com-

pravam. Finalmente, a industrialização acabou provocando graves problemas am-

bientais, cujos efeitos são sentidos até hoje.
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 Demografia: área da 

ciência que estuda a 

dinâmica da população 

humana por meio do 

aspecto quantitativo. 

Observe a pintura Manchester 

a partir de Kersal Moor, de 

1852, do inglês William Wyld. 

Ao fundo, observam-se um 

grande número de chaminés e 

a poluição do ar da cidade de 

Manchester, na Inglaterra. A 

cidade foi palco das primeiras 

maquinofaturas inglesas e 

sofreu os efeitos econômicos, 

sociais e, principalmente, 

ambientais da industrialização.

 Orientações didáticas
Ao discutir as contradições 

do desenvolvimento tecnológico 

gerado pela Revolução Industrial 

no tópico Revolução para quem?, 

pode-se abordar a problemática 

da preservação ambiental. To-

memos para análise a pintura 

de 1852, de William Wyld, da ci-

dade de Manchester. Essa figu-

ra faz uma clara contraposição 

entre as belezas do campo e os 

problemas da cidade. Seu au-

tor escolheu sobrepor a melhor 

paisagem rural à pior paisagem 

urbana, recriando um campo di-

ficilmente encontrado na Ingla-

terra do século XIX, pois o país 

sofria com a perda das florestas 

para a agricultura, a pecuária e 

a exploração da madeira. Para 

discutir essa questão, pergunte 

aos alunos quais problemas am-

bientais podem ser observados 

na pintura. Possivelmente, irão 

destacar apenas a poluição do 

ar. Oriente-os a encontrar outros 

possíveis problemas presentes 

na cena, mas que não estão evi-

dentes, como o desmatamento 

que certamente ocorreu para im-

plantação das fábricas, o dese-

quilíbrio ecológico daí decorrente, 

os malefícios para a fauna, com 

extinção de animais silvestres, 

a contaminação do solo, a infil-

tração de agentes poluentes em 

possíveis lençóis freáticos, entre 

outras questões.

Além disso, procure explicar 

de que modo os efeitos da in-

dustrialização não se localizam 

apenas na cidade nem apenas no 

momento de produção fabril, de-

monstrando como ele afeta tam-

bém o campo. Para explicar como 

a produção capitalista atinge o 

meio rural, um exemplo possível 

é citar o processo de crescimen-

to dos pastos para as ovelhas na 

Inglaterra, que foi responsável 

por grandes desmatamentos, 

durante os séculos XVIII e XIX, 

para atender a indústria têxtil.
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A partir de 1960, aproximadamente, novas transformações 

tecnológicas e produtivas deram origem à denominada terceira 

fase da Revolução Industrial, ou Terceira Revolução Industrial. 

O desenvolvimento da microeletrônica possibilitou avanços na 

informática, nas comunicações e na robótica. A biotecnologia, 

por meio da engenharia genética, possibilitou o aumento na 

produção de alimentos e a descoberta de novas terapias. Os 

efeitos dessas transformações são sentidos até hoje, com a 

informatização da economia e o avanço das tecnologias de 

comunicação (telefonia celular, internet e outras). Nesse início 

do século XXI, já se fala em Quarta Revolução Industrial, com 

a plena automatização das fábricas, combinando máquinas com 

processos digitais, tendo a internet como eixo desse processo. 

Também chamada de Revolução 4.0, amplia a dinamização 

anterior, incluindo nanotecnologias, neurotecnologias, robôs, 

inteligência artificial, biotecnologia, sistemas de armazenamen-

to de energia, drones e impressoras 3D.

Implante produzido em uma impressora 3-D. O avanço da 

tecnologia e da informática, uma das características da Terceira 

Revolução Industrial, impactou diversas áreas do conhecimento, 

como a medicina.
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 Indústria têxtil: produção 

industrial de tecidos.

 Siderurgia: produção de 

ferro e de aço fundidos.

Poço de petróleo em Creek 

Valley, Estados Unidos. Gravura 

colorizada do século XIX.

As fases da Revolução Industrial e suas novas tecnologias
A Revolução Industrial foi um longo processo, com dinâmicas que tiveram início muito antes 

do século XVIII e que ainda não se encerraram. Segundo algumas pesquisas, até meados do 

século XVIII, a China e a Índia estavam à frente da Europa no uso de tecnologia.

A primeira fase da Revolução Industrial, ou Primeira Revolução Industrial (±1760-±1850), 

foi marcada pela substituição da manufatura (produção manual) pela maquinofatura (produção 

com uso de máquinas). Nessa época, a indústria têxtil foi a que mais se desenvolveu, ao lado 

da siderurgia. O barco a vapor (1805, Estados Unidos) e a locomotiva (1814, Inglaterra) foram 

inventados nesse período.

Na segunda fase da Revolução Industrial, ou Segunda Re-

volução Industrial (±1850-±1960), o processo de industria-

lização se acelerou com a difusão do uso do aço, o desen-

volvimento de novas fontes energéticas (o petróleo e a 

eletricidade) e a modernização do sistema de comunica-

ções. As indústrias se difundiram pelo continente europeu 

(Bélgica, França, Itália, Alemanha, Rússia), além de chegar 

aos Estados Unidos, ao Japão e a outros países.
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• disponibilidade de mão de obra. As terras, que antes eram de uso comum dos 

camponeses, foram tomadas por meio da política dos cercamentos (enclosures). 

Em razão disso, muitas pessoas acabaram se dirigindo às cidades, formando um 

grande contingente de mão de obra barata para as fábricas. Tais mudanças estão 

integradas àquilo que alguns chamam de Revolução agrícola inglesa: concen-

tração da propriedade rural nas mãos de grandes senhores; alargamento das 

áreas de plantio e criação no campo; novos métodos de plantio e considerável 

aumento produtivo; melhorias na alimentação e na higiene de parte da população 

e o aumento populacional ao longo do século XVII, gerando contingente jovem 

para o trabalho.

Revolução para quem?
Com a Revolução Industrial vários setores passaram a ser mais produtivos e 

eficientes, como a medicina, as comunicações, a produção de alimentos e os trans-

portes. O efeito mais visível dessa transformação se nota na demografia. A população 

europeia, que não passava de 100 milhões no ano de 1700, quase dobrou em um 

século, chegando a 188 milhões em 1800. Do mesmo modo, a renda nacional ingle-

sa também cresceu, passando de 48 milhões de libras, em 1690, para 405 milhões 

em 1812, aumentando quase nove vezes. 

Mas será que essas transformações geraram benefícios para os diversos grupos 

sociais e chegaram a todos os povos do mundo? A resposta é não. Primeiro, porque o 

enriquecimento da burguesia inglesa se deu à custa da exploração de outros grupos 

sociais, resultando no surgimento de uma massa miserável de trabalhadores nas 

grandes cidades. 

Além disso, a partir da segunda metade do século XVIII, cresceram também as 

desigualdades entre os países que produziam as matérias-primas e os que as com-

pravam. Finalmente, a industrialização acabou provocando graves problemas am-

bientais, cujos efeitos são sentidos até hoje.
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 Demografia: área da 

ciência que estuda a 

dinâmica da população 

humana por meio do 

aspecto quantitativo. 

Observe a pintura Manchester 

a partir de Kersal Moor, de 

1852, do inglês William Wyld. 

Ao fundo, observam-se um 

grande número de chaminés e 

a poluição do ar da cidade de 

Manchester, na Inglaterra. A 

cidade foi palco das primeiras 

maquinofaturas inglesas e 

sofreu os efeitos econômicos, 

sociais e, principalmente, 

ambientais da industrialização.
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 Orientações didáticas
No tópico As fases da Revolu-

ção Industrial e suas novas tecno-
logias, é apresentada em ordem 
cronológica uma explicação com 
as principais características das 
etapas da Revolução Industrial. 
Procure trabalhar a relação do 
avanço tecnológico com a pro-
blemática ambiental. Para isso, 
sugerimos uma atividade comple-
mentar, indicada a seguir.

Além disso, como forma de 
aprofundar o tema das fases da 
Revolução Industrial, é possível 
organizar uma pesquisa na inter-
net sobre a chamada “Revolução 
4.0”, considerada para uns uma 
dinâmica em gestação e, para ou-
tros, já em pleno funcionamento. 
Merecem destaque os seguintes 
materiais de pesquisa:

SCHWAB, Klaus. A quarta Re-
volução Industrial. São Paulo: 
Edipro, 2016. 

BBC. O que é a 4a Revolução 
Industrial – e como ela deve 
afetar nossas vidas, 22 out. 
2016. Disponível em: <https://
www.bbc.com/portuguese/
geral-37658309>. Acesso em: 
3 jul. 2019.

GGN. Brasilianas: uma política 
para 4a Revolução Industrial, 
12 jun. 2018. Disponível em: 
<https://jornalggn.com.br/
coluna-economica/brasilianas-
-uma-politica-para-4a-revolucao-
-industrial-por-luis-nassif>. 
Acesso em: 3 jul. 2019.

Atividade complementar
Proponha uma pesquisa sobre a relação entre meio ambiente e in-

dustrialização. Observe o passo a passo a seguir.

1. Inicie solicitando uma pesquisa sobre a existência de proble-
mas ambientais antes da Revolução Industrial.

2. Na sequência, direcione a pesquisa para que os alunos locali-
zem problemas ambientais ligados a cada uma das três etapas 
da Revolução Industrial.

3. A seguir, solicite que montem um quadro demonstrativo con-
trapondo problemas ambientais que foram minimizados ou 
superados pelas inovações tecnológicas e os que surgiram ou 
foram agravados pelas inovações.

4. Para finalizar, proponha uma discussão sobre os limites das 
soluções apresentadas pelas tecnologias e aproveite para pro-
blematizar o emprego de tecnologias atuais que vêm gerando 
polêmicas, tais como as sementes transgênicas e a proibição 
do uso público de energia solar em alguns países.
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A luta dos trabalhadores
Diante das dificuldades no meio rural e atraídos pelo trabalho nas fábricas, mui-

tos camponeses e pequenos artesãos migraram para cidades industriais, que se 

transformaram em verdadeiros conglomerados humanos. Em 1880, Paris já somava 

3 milhões de habitantes, e Londres, 4 milhões.

A organização espacial dessas cidades refletia o distanciamento cada vez maior 

entre os dois extremos da estrutura social: o operariado e a burguesia. Os burgueses 

procuravam morar em bairros arborizados e dotados de serviços públicos, bem dis-

tantes da poluição das indústrias e da pobreza dos bairros operários. 

Os trabalhadores faziam jornadas que variavam entre 14 e 18 horas diárias, em 

péssimas condições de higiene e segurança, recebendo pagamentos geralmente 

irrisórios. Mulheres e crianças tinham remunerações ainda menores.

Diante dessas condições sub-humanas de trabalho, as reações coletivas foram 

as mais variadas. Na década de 1810, 

liderados por um trabalhador chamado 

Ned Ludd, operários da indústria têxtil 

começaram a destruir as máquinas das 

fábricas, consideradas culpadas por sua 

miséria, uma vez que tiravam o trabalho 

de centenas de indivíduos. Conhecido 

como ludismo, o movimento foi dura-

mente reprimido, e os envolvidos punidos 

com a morte ou a deportação. 

Capital e Trabalho, gravura de 

1843 publicada em Londres na 

revista Punch. Observe como 

burguesia e operariado foram 

caracterizados e dispostos na 

charge. O que essa 

representação sugere? 

a
k
g

-i
m

a
g
e
s
/A

lb
u

m
/F

o
to

a
re

n
a

 Irris—rio: insignificante, 

mínimo.

Diante da miséria, muitos operários passaram a 

lutar contra as condições de trabalho sub-humanas 

a que eram submetidos. A charge de Carlos Novaes 

e de Vilmar Rodrigues, publicada em 1983 no livro 

Capitalismo para principiantes, ironiza essa situação. 
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 Orientações didáticas
Estimule uma conversa preli-

minar destacando as condições 
degradantes de trabalho estabe-
lecidas na época da Revolução 
Industrial. Em seguida, analise 
a profundidade das mudanças 
que ocorreram nas formas de 
produção e na vida dos traba-
lhadores. Peça aos alunos que 
comentem as diferenças na vida 
dos trabalhadores antes e depois 
da Revolução Industrial. Ressalte 
a importância que passou a ter o 
controle do tempo: se antes era 
feito pelo próprio trabalhador ou 
mesmo obedecendo ao tempo 
da natureza, como o tempo do 
plantio e da colheita, com as in-
dústrias passou a ser determina-
do e controlado de acordo com 
as demandas dessas fábricas.

Além disso, é interessante uti-
lizar a página ao lado para anali-
sar a cronologia das conquistas 
de direitos trabalhistas ao longo 
do século XIX. 

Aproveite este momento para 
explorar também a gravura Capi-

tal e Trabalho, de 1843, publicada 
em Londres. Peça que os alunos 
observem a imagem com aten-
ção e analisem as personagens 
representadas, como elas estão 
vestidas e o que estão fazendo, 
e qual é a crítica presente nes-
sa obra.

Na gravura, é possível perce-
ber a grande diferenciação entre 
o modo de vida da burguesia (de-
tentora do capital) e o dos ope-
rários (que detêm apenas sua 
força de trabalho).

Essa discussão pode ser re-
tomada após o estudo do tópico 
Ideias contrárias ao capitalismo.
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Nessa mesma época, os trabalhadores britânicos também buscavam se organi-

zar em sindicatos (trade unions), associações de auxílio mútuo que apoiavam os ope-

rários e suas famílias em caso de doença, morte ou desemprego. Proibidas pelo 

Estado, essas associações também lutavam por melhores condições de vida e de 

trabalho, organizando manifestações, greves e outros protestos.

Graças a essas lutas, os sindicatos acabaram sendo reconhecidos oficialmente 

como legítimos representantes da classe trabalhadora. Muitas conquistas que obti-

veram, como o salário mínimo, a redução da jornada de trabalho, a assistência social, 

a aposentadoria e o repouso semanal remunerado, compõem hoje a legislação tra-

balhista de muitos países.

Daens: um grito de justiça. Direção: Stijn Coninx. Bélgica/França/Holanda, 1992. Narra a história do 
padre belga Adolf Daens, que se envolve na luta contra as condições miseráveis dos operários na 
segunda metade do século XIX. 

Germinal. Direção: Claude Berri. França, 1993. Baseado no romance do escritor Émile Zola, o filme recria 
o ambiente e a vida dos trabalhadores mineiros do norte da França no século XIX.

De olho na tela
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CONQUISTAS TRABALHISTAS

1825 – Direito à greve (Inglaterra)

1833 – Proibição do trabalho para menores de 9 anos (Inglaterra)

1841 – Proibição do trabalho para menores de 8 anos (França)

1847 – Limitação de 10 horas de trabalho para mulheres e crianças (Inglaterra)

1850 – Limitação de 10 horas de trabalho para todos (Inglaterra)

1871 – Reconhecimento dos sindicatos (Inglaterra)

1883 – Criação do seguro de doenças (Alemanha)

1884 – Criação do seguro de acidentes de trabalho (Alemanha);

      Reconhecimento dos sindicatos (França)

1889 – Criação do seguro de velhice e de invalidez (Alemanha)

1898 – Legislação sobre acidentes de trabalho (França e Alemanha)

 Orientações didáticas
Por fim, como forma de apro-

fundar a questão do trabalho 

infantil durante a Revolução In-

dustrial, é possível consultar o 

texto complementar a seguir.

Texto complementar

Na tecelagem [...], nas ofici-
nas mecânicas, nas minas, as 
crianças, pela sua agilidade e 
pequena estatura, são empre-
gadas em trabalhos precisos, 
o que dispensa o empregador 
de acelerar o aperfeiçoamen-
to mecânico do material: pu-
xar, muitas vezes rastejando, 
as vagonetas das máquinas 
nas galerias das minas, atar 
os fios partidos por detrás dos 
teares, limpar as partes pou-
co acessíveis das máquinas.

De fato, pelo menos desde 
1850, esta mão de obra a bai-
xo preço fornece metade dos 
efetivos do setor têxtil inglês. 
[...] Os inquéritos ingleses 
estão cheios de exemplos de 
patrões sádicos que usam a 
chibata e o murro; contra-
mestres peritos em tortura 
e aparelhagens ligadas aos 
membros demasiados curtos 
das crianças para os adapta-
rem às máquinas. [...] 

O emprego de crianças de 
4 a 6 anos é corrente e pro-
curado, desde que saibam 
andar e possam ser treina-
das no trabalho das máqui-
nas. Essa tortura descarada 
ou hipócrita continua a ser 
marcha indelével do capita-
lismo. Tortura prolongada, 
apesar das negações de cer-
tos historiadores: ao sabor 
das crises e das revoltas ope-
rárias, o emprego dos jovens 
é sempre a maneira mais se-
gura de manter a produção 
e os lucros.

RIOUX, Jean-Pierre. 
A Revolução Industrial. 

Lisboa: Publicações Dom 
Quixote, 1996.
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4  Ideias contrárias ao capitalismo
Ao longo do século XIX, as lutas dos trabalhadores contra o capitalismo inspira-

ram diversas correntes de pensamento que defendiam a criação de uma sociedade 

mais justa, sem desigualdades e miséria. Destacam-se, entre elas, o socialismo 

utópico, o socialismo marxista e o anarquismo. 

O socialismo utópico
Essa corrente de pensamento defendia a construção de uma sociedade livre de 

desigualdades sociais. No entanto, seus críticos afirmavam que a teoria não apresen-

tava soluções concretas para atingir esse objetivo. Recebeu esse nome porque suas 

ideias lembravam a obra Utopia, do escritor renascentista Thomas Morus (1476-1535). 

Seus principais representantes foram Claude Saint-Simon, Louis Blanc, Charles  

Fourier, Robert Owen e Pierre-Joseph Proudhon.

Fourier pregava a criação de uma sociedade de iguais, os falanstérios, sem 

destruir a propriedade privada. Owen fez de sua fábrica uma colônia-modelo, com 

base num sistema de cooperativa de consumo e de produção, tratando os trabalha-

dores como iguais.

Todas as propostas utó-

picas, cedo ou tarde, fracassa-

ram, e a maioria delas nem 

chegou a ser testada. Mesmo 

assim, o socialismo utópico 

refletia o repúdio à situação de 

desigualdade social gerada 

pela industrialização, e, com 

base nisso, seus autores bus-

caram propor, mesmo que de 

forma idealizada, uma alter-

nativa ao sistema capitalista 

vigente.

Você sabia?

A expressão socialismo utópico foi criada por Marx e Engels, em oposição à sua própria 

análise, chamada de socialismo científico.
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 Utopia: no contexto da 

obra de Thomas Morus, o 

termo refere-se a uma 

sociedade imaginária, onde 

um governo organizado da 

melhor maneira 

proporcionava ótimas 

condições de vida a um 

povo equilibrado e feliz. 

Outras definições são: 

projeto irrealizável; 

fantasia.

 FalanstŽrio: fazenda 

coletiva agroindustrial, 

com cerca de mil pessoas.

Pierre-Joseph Proudhon 

em foto de cerca de 1860.

 Orientações didáticas
Ao trabalhar o tópico Ideias 

contrárias ao capitalismo, sugira 

aos alunos uma pesquisa sobre a 

vigência dessas teorias políticas 

nos dias de hoje. Nesse sentido, 

é interessante promover uma re-

flexão sobre as semelhanças e 

diferenças existentes entre esses 

movimentos. Ainda que todos se 

opusessem ao modo de organiza-

ção capitalista, cada movimento 

definiu estratégias distintas de 

luta. No caso do socialismo mar-

xista e do anarquismo, a oposi-

ção central girava em torno do 

papel do Estado na organização 

da nova sociedade que substitui-

ria a capitalista.

Uma sugestão para aprofun-

dar essa questão é o texto com-

plementar na página ao lado. Ele 

apresenta de forma bastante 

sintética a principal crítica que 

autores anarquistas faziam às 

propostas marxistas. Trabalhar 

com esse texto pode ajudar na 

discussão em sala de aula.
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O socialismo marxista
Essa corrente de ideias fundada na análise e na crítica da socieda-

de foi representada principalmente por Karl Marx e Friedrich Engels. 

De acordo com esses dois pensadores, a sociedade mais igualitária 

ou socialista surgiria com a eliminação da propriedade privada e a 

união dos operários contra a burguesia, que tomariam o poder do 

Estado por meio de uma revolução.

Em suas obras, criticavam o processo de exploração da classe 

operária pela burguesia, possuidora dos meios de produção. Como 

alternativa a esse quadro, propunham a revolução proletária, ou seja, 

a tomada do poder pelos trabalhadores, como apontam na obra Mani-

festo do Partido Comunista.

A mais importante obra de Engels foi A origem da família, da propriedade 

privada e do Estado. E, entre as principais obras de Marx, destaca-se O capital.

Eles acreditavam que a ordem socialista iria eliminar as desigualdades 

econômicas e sociais até culminar na constituição de uma sociedade co-

munista. Nessa etapa final do desenvolvimento, chamada pós-socia-

lismo, haveria uma sociedade em que cada indivíduo daria ao conjun-

to social aquilo que seria capaz de oferecer e receberia o que preci-

sasse, de acordo com as suas necessidades.

Para fundamentar suas ideias, os dois teóricos partiram de 

uma perspectiva histórica da evolução social e de uma rigorosa 

análise da estrutura capitalista, criticando e diferenciando-se da 

corrente socialista utópica. Por isso, o socialismo de Marx e Engels 

foi denominado socialismo científico ou marxismo. 
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Mikhail Bakunin  

em foto do século XIX.

Friedrich Engels,  

em foto de 1891.

Karl Marx, em foto de 1882.

O anarquismo
Entre outras ideias, essa corrente teórica de-

fendia a destruição de todas as formas de opressão, 

sejam elas exercidas pelo Estado, pela propriedade 

privada ou pela família. Seus adeptos tornaram-se 

opositores dos marxistas, pois discordavam de qual-

quer tipo de governo e de Estado. Teve seguidores 

que atuavam em diversos países contra a ordem 

estabelecida. Entre os seus principais representan-

tes estão, além do próprio Proudhon (seu fundador), 

Mikhail Bakunin, o escritor russo Leon Tolstói e 

Piotr Kropotkin.

 Orientações didáticas
A respeito do anarquismo, veja 

o texto complementar a seguir.

Texto complementar

Desde os primeiros tem-
pos da Internacional dos Tra-
balhadores os anarquistas 
afirmam que todos já estão 
organizados desde cima pelos 
senhores, pelos capitalistas, 
pelo Estado, pelos burocra-
tas, enfim. Os homens, os 
trabalhadores estão unidos 
e reunidos na empresa, nos 
bairros, no trabalho. A lu-
ta proposta é no sentido de 
que o trabalhador subverta 
esta relação organizando ele 
mesmo a sua vida, as suas 
ocupações, a sua organiza-
ção dentro de sua empresa e 
de sua comunidade.

Na comunidade ou fora de-
la alguém só pode ser livre 
se os outros também o fo-
rem, ensinou Bakunin num 
momento caloroso de seu 
histórico debate dentro do 
movimento internacional dos 
trabalhadores. [...] Ocasião 
muito propícia para Bakunin 
definir-se politicamente 
frente a Karl Marx – uma 
das figuras mais notórias da 
Internacional. Seu discurso 
foi particularmente interes-
sante: “Detesto a comunhão, 
porque é a negação da liber-
dade e porque não concebo a 
humanidade sem liberdade. 
Não sou comunista, porque o 
comunismo concentra e en-
gole, em benefício do Estado, 
todas as forças da socieda-
de; porque conduz inevita-
velmente à concentração da 
propriedade nas mãos do Es-
tado, enquanto eu proponho 
a abolição do Estado, a ex-
tinção definitiva do princí-
pio mesmo da autoridade e 
tutela, próprios do Estado, o 
qual, com o pretexto de mo-
ralizar e civilizar os homens, 
conseguiu até agora somente 
escravizá-los, persegui-los e 
corrompê-los. Quero que a 
sociedade e a propriedade 
coletiva ou social estejam or-
ganizadas de baixo para cima 
por meio da livre associação 
e não de cima para baixo me-
diante a autoridade seja de 
que classe for. Proponho a 
abolição do Estado, propo-
nho ao mesmo tempo a abo-
lição da propriedade pessoal 
recebida em herança [...]. Eis 
aí senhores por que sou co-
letivista e não comunista”. 

COSTA, Caio Túlio. O que 

é anarquismo. São Paulo: 
Brasiliense, 1996. p. 20-22.
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TRABALHANDO COM DOCUMENTOS

Em 1848, Karl Marx e Friedrich Engels redigiram o Manifesto do Partido Comunista, que foi amplamente divulgado 

em sua época.

Leia atentamente o trecho e responda às questões.

Manifesto do Partido Comunista (1848)

Sintetizando, os comunistas dão seu apoio a qualquer atividade revolucionária que se movimenta contra o  

atual estado de coisas, numa luta social e política, em qualquer parte do mundo.

Como prioridade desses movimentos, a questão fundamental que se coloca é a questão da propriedade, reves-

tida de que forma for, mais ou menos desenvolvida.

Concluindo, os comunistas estão empenhados na união e no entendimento dos partidos democratas de todo o 

mundo.

Os comunistas não dissimulam suas opiniões e seus objetivos, e disso se orgulham. Pregam 

abertamente que seus objetivos só serão alcançados com a destruição violenta de toda ordem 

social existente. Que a classe dominante se sinta ameaçada na iminência de uma revolução 

comunista! Que a classe operária nada perderá com ela, a não ser a sua prisão. Mas terão um mundo a conquistar.

Proletários de todos os países, uni-vos!

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto do Partido Comunista. S‹o Paulo: Global, 1984. p. 45.

Alam
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1  O que é um manifesto? Quais são os objetivos desse tipo de texto, de maneira geral?

2  Qual era a situação econômica da sociedade europeia quando o documento foi publicado?

3  Releia atentamente o trecho do manifesto, analise a imagem e sua legenda e responda:

a) A quem se dirigia e o que propunha esse texto? 

b) Em que tom essa proposta foi redigida? Procure selecionar trechos que justifiquem sua resposta.

 Dissimular: esconder, 

disfarçar.

Monumento representando Marx e Engels, em Bishkek, 

Quirguistão, 2016.

 Orientações didáticas

Trabalhando com 

documentos
 Antes de iniciar a análise das 

atividades da seção Trabalhando 

com documentos, forneça outras 
informações sobre os documen-
tos e seus autores aos alunos, ou 
peça a eles que pesquisem mais 
sobre o assunto. O Manifesto do 

Partido Comunista era um instru-
mento para a conscientização da 
classe operária na luta contra o 
capitalismo e na implantação do 
socialismo. 

Atividades

1. É um gênero textual no qual 
o(s) autor(es) expõe(m) seu 
pensamento e se posicio-
na(m) em defesa ou contra 
certas ideias. Em geral, um 
manifesto tem como obje-
tivo chamar a atenção das 
pessoas para determinado 
assunto ou reivindicações 
em um determinado con-
texto.

2. A Europa vivia a segunda fa-
se da Revolução Industrial, 
que deu origem à organiza-
ção da classe operária, gru-
po que vendia sua força de 
trabalho em troca de um sa-
lário insuficiente para uma 
sobrevivência digna. Mulhe-
res e crianças eram subme-
tidas às mesmas condições 
sub-humanas de exploração 
nas fábricas.

3. a) O manifesto dirigia-se à 
classe operária e propunha 
a organização de um mo-
vimento operário interna-
cional, visando à revolução 
proletária para derrubar a 
ordem capitalista. 

   b) O Manifesto do Partido 

Comunista tinha tom panfle-
tário, de conclamação: “Pro-
letários de todos os países, 
uni-vos!”. 
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5  Os defensores da nova ordem
Enquanto os socialistas contestavam o sistema capitalista, os liberais, ao con-

trário, acreditavam que as dificuldades só seriam solucionadas com o progresso in-

dustrial. Eles compartilhavam a teoria de Adam Smith, autor da obra A riqueza das 

nações e defensor da livre concorrência e da divisão do trabalho. Entre os principais 

teóricos do liberalismo industrialista, destacou-se David Ricardo (1772-1823). Em 

seu livro Princípios de economia política e tributação, ele defendeu a “lei férrea dos sa-

lários”, segundo a qual o preço da força de trabalho seria sempre equivalente ao mí-

nimo necessário à subsistência do trabalhador.

Na defesa da nova ordem trazida pelo crescimento industrial, surgiu uma corren-

te de pensamento denominada darwinismo social, assim nomeada por aplicar os 

princípios da teoria da evolução das espécies, de Charles Darwin, na compreensão da 

organização social. Segundo essa doutrina, a concorrência entre os indivíduos promo-

veria a seleção dos mais fortes e, consequentemente, a “evolução” da sociedade. 

Essas ideias não foram desenvolvidas por Darwin, mas por pensadores e econo-

mistas posteriores, tais como o filósofo Herbert Spencer e o teólogo William Graham 

Sumner, no final do século XIX. Fornecendo uma base moral para o capitalismo, eles 

viam como “naturais” as desigualdades sociais resultantes da Revolução Industrial.

Outro pensador que exerceu grande influência sobre o liberalismo industrialista 

foi Thomas Malthus (1766-1834). Pensando que o crescimento da população supe-

raria o da produção de alimentos, propôs limitar a assistência aos pobres para conter 

o aumento populacional. 

Garotos lavando roupas em casa de trabalho, em fotografia de cerca de 1890. As casas de trabalho (workhouses), criadas pela Lei dos Pobres 
em 1834, tinham por base as ideias de Thomas Malthus, como meio de conter o aumento populacional. Contrárias ao assistencialismo, visto 
como estímulo à miséria, faziam a reclusão e a repressão dos pobres internando-os e obrigando-os ao trabalho em condições humilhantes e 
sob rígida disciplina.
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Texto complementar

O insucesso inicial da sele-
ção natural na Biologia não 
impediu que ela fosse aplica-
da na sociologia: a teoria de 
Darwin firmou-se nas últi-
mas décadas do século XIX 
no que podemos chamar de 
sua vertente social. O chama-
do “darwinismo social”, hoje 
em descrédito, fomentou teo-
rias nacionalistas, racistas e 
militaristas entre o final do 
século XIX e o início do sécu-
lo XX. Embora teorias desse 
tipo estivessem em voga na 
Europa muito antes de Dar-
win, a seleção natural e sua 
forte dependência com a luta 
pela sobrevivência foram uti-
lizadas, de modo deturpado, 
como fundamento científi-
co para inúmeras doutrinas 
sociais. O americano W. G. 
Sumner afirmava que os mi-
lionários eram produto da 
seleção natural [...]. A “sobre-
vivência do mais adaptado” 
foi argumento utilizado por 
Theodore Roosevelt e pelos 
imperialistas britânicos. A 
guerra era entendida como 
“necessidade biológica” pelos 
militares alemães. [...]

A aplicação das ideias de 
Darwin na sociologia par-
ticipa de uma discussão que 
envolve outro significado as-
sumido pelo darwinismo: 
visão de mundo. As ideias 
de Darwin são consideradas 
por alguns como uma visão 
de mundo, pois muitos de 
seus pressupostos, tais como 
a ausência de agentes sobre-
naturais, a questão do acaso 
e da necessidade, a posição 
do homem na natureza, etc., 
são conceitos filosóficos que 
caracterizam determinada 
concepção de mundo. Mas, 
se o darwinismo for consi-
derado como tal, podemos 
colocar a seguinte questão: 
ao aceitar-se o darwinismo 
como visão para o mundo 
natural, faz-se o mesmo pa-
ra a sociedade e a cultura? 
[...] atualmente, essa ques-
tão é extremamente contro-
vertida. De fato, Darwin não 
aceitava ver a seleção natural 
posta como máquina do pro-
gresso social, o que foi feito 
por William Graham, Galton 
e outros darwinistas sociais.

OS SENTIDOS do Darwinismo. 
Dossi•: Darwinismo e filosofia. 

Temas & Matizes, n. 15, 2009, 
p. 55-68.

 Orientações didáticas
Caso queira aprofundar a 

questão do darwinismo social, 

é possível consultar o texto com-

plementar a seguir.
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CONEXÍES COM A GEOGRAFIA

Globalizaç‹o 
Desde o surgimento das primeiras fábricas inglesas, durante a Primeira Revolução Industrial, o cenário mundial 

passou por profundas mudanças: a expansão das indústrias, o desenvolvimento de novas fontes de energia e a mo-
dernização no setor de comunicações, entre outras.

Atualmente, a globalização representa uma nova revolução. Ela se caracteriza pela expansão dos fluxos interna-
cionais (de capitais, de mercadorias, de matérias-primas, de pessoas, de informações, de ideias e serviços, etc.). Esses 
fluxos reforçam a interdependência entre as nações. Devido ao processo acelerado de desenvolvimento das tecnologias 
e das comunicações, as regiões e os países do mundo todo são ligados, originando as chamadas redes geográficas. 
Essas redes são formadas por pontos interligados que têm o poder de ultrapassar as fronteiras das nações. Elas podem 
ser materiais (linhas de trem, redes de transmissão de energia e outras) ou imateriais (transmissões de rádio, TV, in-
ternet, por exemplo).

A busca pelo comércio mundial de mercadorias é um dos principais elementos da globalização. É por causa dele 
que as empresas transnacionais instalam unidades de produção, comércio e administração em diversos países. Geral-
mente, o centro de decisões mundiais dessas empresas se localiza no país-sede de cada grande corporação.

Locomotiva a vapor em estação ferroviária na Cidade do México. Foto de 1890.

A
F
 E

is
e
n

b
a
h

n
 A

rc
h

iv
/A

la
m

y
/F

o
to

a
re

n
a
/C

o
le

ç
ã
o
 p

a
rt

ic
u
la

r

 Orientações didáticas
Conexões

A seção Conexões permite abor-

dar o fenômeno do uso massivo 

da internet em todas as partes 

do planeta, e como essa mídia 

tem contribuído de forma signifi-

cativa para a difusão muito mais 

rápida e prática de informações 

variadas. De acordo com o relató-

rio Digital In 2018, feito por duas 

agências de serviços on-line, mais 

de 4 bilhões de pessoas estão 

conectadas à internet em todo o 

mundo. Isso corresponde a 53% 

da população do planeta. O qua-

dro no Brasil reflete a onda global 

com 64,7% da população do país 

conectada, segundo pesquisa de 

2016 divulgada pelo IBGE. Mas a 

desigualdade no acesso à rede 

mundial de computadores tam-

bém se faz presente. Essa ques-

tão pode ser trabalhada com os 

alunos por meio do texto a seguir.

Texto complementar

O Brasil fechou 2016 com 
116 milhões de pessoas co-
nectadas à internet, o equi-
valente a 64,7% da população 
com idade acima de 10 anos.

As informações são da Pes-
quisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua 
(Pnad C), divulgada nesta 
quarta-feira (21) pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). [...]

Em 2016, a proporção de 
mulheres conectadas foi 
maior que a de homens: 
65,5% delas tinham acesso, 
enquanto, o índice para eles 
era de 63,8%.

Considerando a faixa etária, 
os indivíduos com idade entre 
18 e 24 anos apresentavam a 
maior taxa de conexão: 85% 
deles estavam on-line. Já os 
brasileiros com mais de 60 
anos apresentavam o menor 
índice, de 25%.

As regiões Nordeste e Norte 
eram as únicas a apresentar 
taxas de indivíduos conecta-
dos inferiores à média bra-
sileira, de 52,3% e 54,3%, 
respectivamente.

O Sudeste possuía o maior 
índice. Lá, 72,3% dos mora-
dores tinham acesso, enquan-
to no Centro-Oeste a taxa é 
de 71,8% e no Sul, é de 67,9%.

O celular continua a ser o 
principal aparelho para aces-
sar a internet no Brasil. Em 
2016, o eletrônico era usado 
por 94,6% dos internautas, 
à frente de computadores 
(63,7%), tablets (16,4%) e 
televisões (11,3%).

Segundo o IBGE, 77,1% dos brasileiros possuíam algum celular.

A Pnad Contínua também levantou as finalidades com que os 
brasileiros navegam na internet ou usam serviços conectados. A 
principal dessas atividades, apontada por 94,6% dos internautas, 
é trocar mensagens (de texto, voz ou imagens) por aplicativos de 
bate-papo.

Assistir vídeos (programas, séries e filmes) foi apontado por 76,4% 
dos brasileiros conectados e superou as conversas por chamadas de 
voz ou vídeo, indicadas por 73,3%.

GOMES, Helton Simões. Brasil tem 116 milhões de pessoas conectadas 
à internet, diz IBGE. Portal G1. Disponível em: <https://g1.globo.com/

economia/tecnologia/noticia/brasil-tem-116-milhoes-de-pessoas-
conectadas-a-internet-diz-ibge.ghtml>. Acesso em: 29 out. 2018.
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Milton Santos (1926-2001), um dos mais importantes geógrafos brasileiros, fala sobre os efeitos da globalização 

no texto a seguir.

Vivemos um novo período na história da humanidade. A base dessa verdadeira revolução é o progresso técnico, 

obtido em razão do desenvolvimento científico e baseado na importância obtida pela tecnologia, a chamada ciência 

da produção. [...]

Graças às novas técnicas, a informação pode se difundir instantaneamente por todo o planeta, e o conhecimento 

do que se passa em um lugar é possível em todos os pontos da Terra.

A produção globalizada e a informação globalizada permitem a emergência de um lucro em escala mundial, bus-

cado pelas firmas globais que constituem o verdadeiro motor da atividade econômica.

Tudo isso é movido por uma concorrência superlativa entre os principais agentes econômicos 

–  a competitividade.

Num mundo assim transformado, todos os lugares tendem a tornar-se globais, e o que acontece em qualquer pon-

to [...] tem relação com o que acontece em todos os demais [...].

Daí a ilusão de vivermos num mundo sem fronteiras, uma aldeia global. Na realidade, as relações chamadas glo-

bais são reservadas a um pequeno número de agentes, os grandes bancos e empresas transnacionais, alguns Estados, 

as grandes organizações internacionais.

Infelizmente, o estágio atual da globalização está produzindo ainda mais desigualdades. E, ao contrário do que se 

esperava, crescem o desemprego, a pobreza, a fome, a insegurança do cotidiano, num mundo que se fragmenta e onde 

se ampliam as fraturas sociais.

SANTOS, Milton. O pa’s distorcido: o Brasil, a globalização e a cidadania. São Paulo: Publifolha, 2002. p. 81. 

Trem-bala no 

Japão em foto 

de 2017.
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 Superlativo: 

excessivo, extremo.

1  No texto acima, Milton Santos refere-se ao conceito de aldeia global. Em grupo, façam uma pesquisa sobre esse 

conceito e busquem imagens que o representem. Na sala de aula, com base no material coletado, apresentem as 

descobertas de cada grupo sobre o assunto.

2  A partir da identificação desse conceito, que mudanças podemos perceber na forma como entendemos o tempo e 

o espaço atualmente? 

3  Nos séculos XVIII e XIX, a Revolução Industrial possibilitou o desenvolvimento de diversas áreas: comunicação, 

transporte, alimentação, etc. Da mesma forma, atualmente, o fenômeno da globalização está ligado a grandes 

avanços tecnológicos. No entanto, tais transformações tiveram e têm como consequência o aumento da desigual-

dade social. Explique essa relação.

 Orientações didáticas
Como forma de aprofundar 

a discussão da seção, é inte-

ressante consultar o artigo A 

implementação da Aldeia Glo-

bal de McLuhan no século XXI: 

a Educomunicação como am-

biente sustentável de aprendi-

zagem, disponível em: <www.

portalintercom.org.br/anais/

pensacom2016/textos/ana-clau

dia-lima-filomena-bomfim.pdf>, 

acesso em: 22 set. 2018. O docu-

mento relaciona o pensamento 

de McLuhan e as possibilidades 

de utilizar a tecnologia para a 

educação hoje.

Atividades

1. Atividade de pesquisa desti-

nada à aquisição de conheci-

mentos sobre o conceito de 

aldeia global, desenvolvido 

por Marshall McLuhan na 

década de 1960, baseado 

na análise do desenvolvi-

mento dos meios de comuni-

cação. Importante destacar 

as transformações sociais 

decorrentes das inovações 

tecnológicas em suas obras.

2. Resposta pessoal. Com o 

advento da internet e dos 

aplicativos de comunicação 

instantânea, o tempo e o es-

paço foram relativizados. Te-

mos a produção de notícias 

em todos os lugares do mun-

do e o acesso no momento 

em que elas estão aconte-

cendo. Também podemos 

conversar com pessoas que 

vivem em locais distantes 

de forma instantânea.

3. Resposta pessoal. Espe-

ra-se que os alunos obser-

vem que, apesar de grandes 

avanços tecnológicos serem 

compartilhados em todo o 

mundo graças à globaliza-

ção, elas não estão acessí-

veis a todos. Apenas uma 

parcela da população pode, 

de fato, se beneficiar des-

sas conquistas.
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Mapeando saberes

ATENÇÃO A 
ESTES ITENS

FATORES DO PIONEIRISMO DA 
INGLATERRA NA REVOLUÇÃO 
INDUSTRIAL: 
• Presença da burguesia no 

Parlamento britânico desde o 
século XVII (o que garantiu aos 
industriais incentivos 
governamentais).

• Acúmulo de capitais com o 
comércio ultramarino (que foram 
investidos na construção das 
fábricas e na compra de máquinas).

• Êxodo rural provocado pelos 
cercamentos (que forneceu mão 
de obra para a produção fabril).

• Existência das jazidas de carvão e 
ferro (que forneciam energia e 
matéria-prima às fábricas).

CORRENTES DE PENSAMENTO 
QUE SE ENFRENTARAM NOS 
SÉCULOS XIX E XX:
• Os críticos do capitalismo 

(socialistas utópicos, marxistas e 
anarquistas, que propunham 
alternativas ao sistema vigente).

• Os defensores do capitalismo 
(liberais e malthusianos).

MEADOS DO 
SÉCULO XVIII,  
INGLATERRA: 
• Primeiras fábricas.

• Introdução de máquinas nas 
fábricas e de divisão do trabalho, 
que aceleram a produção. 

• Declínio do artesanato devido à 
maquinofatura. 

• Surgimento de duas novas 
classes sociais: a classe 
proprietária dos meios de 
produção (burguesia) e a 
classe que vende sua 
força de trabalho 
(operariado).

• Crescente 
concentração de 
renda nas mãos da 
classe proprietária.

• Operários se unem para 
reivindicar melhores 
condições de trabalho. 

• Surgimento de formas de 
associação de operários: 
o ludismo e o sindicalismo.

POR QUÊ?

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL:
• Iniciou-se em meados do século 

XVIII e desdobrou-se em várias 
etapas.

• Processo muito marcante para o 
mundo contemporâneo. 

• Trouxe benefícios, mas também 
desafios, como as desigualdades 
sociais e os problemas ambientais. 

• Vivemos a Terceira Revolução 
Industrial e seus desdobramentos, 
envolvendo informática, química 
fina, microbiologia e robótica. Há 
quem aponte que estamos 
ingressando na Quarta Revolução 
Industrial.

• Várias conquistas que os operários 
do início do século XIX obtiveram, 
como o salário mínimo, a redução 
da jornada de trabalho, a 
assistência social, a aposentadoria 
e o repouso semanal remunerado, 
compõem hoje a base da legislação 
trabalhista de muitos países.

 Orientações didáticas

Mapeando saberes
O objetivo desta seção é sis-

tematizar o que foi aprendido no 

capítulo. Ela pode ser consultada 

pelos alunos sempre que for ne-

cessário retomar os pontos prin-

cipais trabalhados nele.

Peça aos alunos que leiam o 

esquema da página e aproveitem 

para esclarecer possíveis dúvi-

das. Após a leitura, sugira que 

listem no caderno, em duplas 

ou em grupos, as informações 

mais importantes sobre os as-

suntos tratados neste capítulo.

 Orientações didáticas
Atividades (p. 95)

1. Os trabalhadores deixaram 

de ser proprietários das fer-

ramentas de trabalho e do 

produto e deixaram de tra-

balhar em suas casas e de 

ter controle do seu ritmo de 

trabalho e da produção. Eles 

passaram a produzir confor-

me as necessidades dos do-

nos das fábricas.

2. Primeira Revolução In-

dustrial: A partir de 1760; 

Surgimento das primeiras 

máquinas a vapor e desen-

volvimento da indústria têxtil 

inglesa. Segunda Revolução 

Industrial: A partir de 1850; 

Expansão do desenvolvi-

mento industrial por todo 

o continente europeu, para 

a América do Norte e para o 

Japão. Uso dos derivados de 

petróleo e da eletricidade, 

em vez do vapor. Terceira 

Revolução Industrial: A partir 

de 1960; Desenvolvimento 

da biotecnologia, da quími-

ca fina, da microeletrônica, 

avanço da informática nos 

meios de comunicação e glo-

balização da economia.

3. A teoria da livre concorrên-

cia e da divisão do trabalho; 

a teoria do valor do trabalho 

e da “lei férrea dos salários”; 

e o darwinismo social, que 

justificava como “naturais” 

as desigualdades sociais 

resultantes da Revolução 

Industrial.
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ATIVIDADES

Retome

1  Explique as transformações ocorridas nas condições de 

trabalho com o aparecimento das indústrias. 

2  Cite, em seu caderno, o período e as características 

correspondentes às fases – Primeira, Segunda e Ter-

ceira – da Revolução Industrial.

3  Quais ideias liberais defendiam o capitalismo no sécu-

lo XIX?

4  Identifique as principais correntes de pensamento que 

criticaram a sociedade industrial do século XIX. 

5  O desenvolvimento econômico industrial e o uso de 

novas tecnologias melhoraram as condições de traba-

lho? Justifique de acordo com o que você estudou.

Conheça um ponto de vista

6  Leia o trecho abaixo e responda à questão. 

Os milionários são um produto da seleção natural... É por 

eles serem escolhidos dessa forma que a riqueza – tanto a 

deles como a que lhes é confiada – aumenta em suas mãos... 

Eles podem com justiça ser considerados como os agentes 

naturalmente escolhidos pela sociedade para realizar deter-

minado trabalho. Eles recebem altos salários e vivem luxuo-

samente, e isso é um bom negócio para a sociedade.

William Graham Sumner, citado em GALBRAITH,  

John Kenneth. A era da incerteza. São Paulo: Pioneira;  

Brasília: Ed. da UnB, 1979. p. 38.

 ¥ Em qual teoria do século XIX se apoia o autor do 

texto acima? Você concorda com ela? Por quê?

Reflita sobre uma imagem

7  Observe a gravura a seguir e responda às questões.

a) Que elementos da imagem 

ao lado nos dão evidências 

de que ela é contemporânea 

à Revolução Industrial?

b) Com a Revolução Industrial, 

os produtos industrializados 

passaram a ser produzidos 

em massa e em série. Expli-

que os efeitos dessa forma 

de produção sobre o merca-

do e relacione-os à imagem 

ao lado.

Gravura de 1874 mostrando a estação de Charing Cross, em Londres (Inglaterra). 
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Autoavaliação

1. Quais atividades você considerou mais fáceis e mais difíceis? Por quê?

2. Em quais atividades você utilizou o texto do capítulo como base para sua resposta?

3. Algum ponto do capítulo não ficou muito claro para você? Qual?

4. Você compreendeu o esquema Mapeando saberes?  Explique.  

5. Você saberia apontar exemplos da atualidade conside rando o que aprendeu no item Por quê?  

do Mapeando saberes?

6. Como você avalia sua compreensão dos assuntos tratados neste capítulo? 

 »Excelente: não tive nenhuma dificuldade.

 »Boa: tive algumas  dificuldades, mas consegui resolvê-las.

 »Regular: foi difícil compreender certos conceitos e resolver as atividades. 

 »Ruim: tive muitas dificuldades, tanto no conteúdo quanto na realização das atividades.

4. O socialismo utópico, o so-
cialismo marxista e o anar-
quismo. 

5. Não, mas é importante pro-
mover uma discussão acerca 
da mobilização dos trabalha-
dores exigindo melhorias nas 
condições de trabalho, que 
foram conquistadas após 
muita luta. Ao longo do sécu-
lo XX, as tecnologias foram 
sendo implantadas para dar 
segurança aos trabalhado-
res, e o trabalho infantil foi 
sendo combatido, a ponto 
de se tornar, na maioria dos 
países, proibido por lei.

6. Darwinismo social. Respos-
ta pessoal. Espera-se que os 
alunos percebam que esse 
tipo de argumento não justi-
fica a riqueza ou pobreza de 
um indivíduo. A riqueza ou 
pobreza envolvem uma série 
de elementos que dependem 
do contexto econômico, polí-
tico, social e cultural que em 
nada estão relacionados com 
essa ideia de “seleção natu-
ral”. Ressalte que as leis do 
mundo natural nem sempre 
são válidas para as relações 
sociais.

7. a) A presença do trem e de 
anúncios publicitários nas 
paredes da estação.

   b) A produção em série e em 
massa aumentou a concor-
rência entre as empresas. A 
partir disso, se desenvolve-
ram novos hábitos de con-
sumo, que estimularam a 
publicidade, como eviden-
ciam os muitos anúncios na 
estação. Além disso, exigiu a 
melhoria da circulação e dis-
tribuição das mercadorias, 
o que foi garantido pela am-
pliação das ferrovias, como 
é mostrado pela gravura.

Autoavaliação
É importante que os alunos 

se comprometam em responder 
a Autoavaliação ao final de cada 
capítulo. O objetivo é que eles 
tenham noção de seu processo 
de aprendizagem, identificando 
o que assimilaram e em quais 
pontos do conteúdo apresenta-
ram dificuldades.
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As independências 
na América espanhola6

CAPÍTULO

Observe a imagem e 
responda.

1. Que elementos da 
imagem revelam a 
preservação de 
aspectos das 
culturas nativas da 
América? E quais 
revelam a influência 
da colonização?

2. Você acha que as 
lutas de 
independência da 
América espanhola 
atenderam aos 
interesses da 
população nativa? 
Justifique sua 
resposta com 
elementos da 
imagem.

Para começar

Mulheres com trajes típicos andinos em feira livre de Pisac, Vale Sagrado dos Incas, Peru. Foto de 2016.

Desde o final do século XVIII, as ideias iluministas chegaram à América, alimen-

tando o desejo de independência nas colônias. Naquele momento, dois modelos de 

revolução se apresentavam: o norte-americano e o francês. Nos Estados Unidos, as 

elites coloniais permaneceram no poder e mantiveram a escravidão, num processo 

de emancipação sem mudanças radicais no âmbito interno. Na França, os revolucio-

nários passaram por etapas mais radicais, derrubaram a monarquia e fundaram um 

Estado sob controle da alta burguesia. 

Os grupos sociais menos favorecidos da América espanhola (povos nativos, 

escravizados de origem africana e trabalhadores livres) identificavam-se com os 

ideais franceses de igualdade, fraternidade e autogoverno. Muitos desses grupos 

propunham, além da separação entre colônia e metrópole europeia, a igualdade de 

direitos entre os habitantes das terras americanas. Já os criollos (a elite) se dividiam: 

alguns queriam preservar as relações coloniais, outros desejavam autonomia em 

relação à metrópole, como veremos neste capítulo.

Alamy/Fotoarena

 Objetivos do capítulo
• Compreender os processos 

de independência da Améri-
ca espanhola e os interesses 
dos grupos sociais e étnicos 
envolvidos.

• Analisar a influência dos 
ideais da Revolução Fran-
cesa e da independência dos 
Estados Unidos da América 
na emancipação da América 
espanhola.

• Conhecer os líderes das lu-
tas pela independência da 
América espanhola.

• Reconhecer a importância e 
a participação das mulheres 
nas guerras de libertação.

• Entender o processo de frag-
mentação da América espa-
nhola após a independência, 
analisando permanências e 
rupturas.

 Comentários à 
abertura do capítulo

Para começar
As atividades de abertura do 

capítulo visam apresentar os 
sujeitos históricos responsáveis 
pelas lutas de independência. A 
imagem de abertura ajuda nessa 
reflexão, pois destaca a perma-
nência de tradições indígenas 
no presente em sociedades da 
América Latina. 

1. A imagem mostra pessoas 
em uma feira de artesanato 
em Pisac, no Peru. Uma par-
te das pessoas está usando 
trajes típicos andinos, uma 
permanência da cultura indí-
gena. O fato de a feira vender 
produtos artesanais tam-
bém demonstra mais um 
elemento da preservação 
dessa cultura. Mas a ativida-
de comercial, provavelmente 
voltada para os turistas que 
visitam a região, represen-
ta a desestruturação das 
relações tradicionais entre 
as comunidades indígenas. 
A perda da posse da terra 
pelos povos nativos e seus 
descendentes e a luta para 
reconquistá-la são proble-
mas originários dos tempos 
coloniais que perduram até 
hoje em todo o continente 
americano. 

 Competências e habilidades trabalhadas no capítulo 6

Competências* Objetos de conhecimento Habilidades

CG (1, 2, 3, 4, 7, 
9, 10)

CCH (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7)

CEH (1, 2, 3, 4, 5)

Independências na América 
espanhola.

(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.

* CG = Competência Geral / CCH = Competência Específica de Ciências Humanas / CEH = Competência Específica de História
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1  Contexto da sociedade 
hispano-americana 

No contexto das independências americanas, a sociedade da Améri-

ca espanhola era formada por nativos, escravizados, trabalhadores livres 

e uma elite criolla.

Muitos criollos temiam uma radicalização do movimento de indepen-

dência, a exemplo do que ocorreu no Haiti. Isso colocaria em risco sua 

posição de prestígio, posses e seu domínio sobre a população nativa e 

sobre os escravizados, além do risco de ampliar a participação popular nas 

decisões políticas locais. 

Francisco de Miranda, líder criollo que atuou na independência da 

atual Venezuela, expressou de forma clara o temor das elites em relação 

à revolução:

Temos dois grandes exemplos diante de nossos olhos: a Revolu-

ção Americana e a Francesa. Imitemos discretamente a primeira e 

evitemos com muito cuidado os efeitos da segunda.

A Revolução Francesa é “como um monstro de democracia extre-

ma e de anarquia, que, se for admitida na América, destruirá o mundo 

de privilégios […]”.

WASSERMAN, Claudia. Hist—ria da AmŽrica Latina: cinco séculos. 

Porto Alegre: UFRGS, 1996. p. 144.

Assim, quando as guerras de independência se iniciaram nas colônias 

hispânicas, os criollos não se mobilizaram apenas contra o domínio me-

tropolitano, mas também contra as camadas populares, que desejavam 

mudanças mais profundas na 

sociedade, e contra uma par-

cela da própria elite, que de-

sejava manter as estruturas 

da colonização e até mesmo 

preservar os laços de subor-

dinação colonial. Ou seja, em-

bora a população tenha par-

ticipado das mobilizações 

para a independência, foi 

principalmente a elite criolla 

que conduziu cuidadosamen-

te esse processo, de acordo 

com seus interesses.

1810 (até 1815) 
Hidalgo, Morelos e 

Guerrero – México

1813 (até 1822) 
San Martín

1813 (até 1830) 
Simón Bolívar

1815 
Congresso de Viena

1821 
Província Cisplatina 

do Brasil

1822 
Agustín de Iturbide – 

Imperador do México

1824 
Proclamação da 

República do México

1826 
Congresso do Panamá – 

Pan-americanismo

1828 
Independência do Uruguai
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Criollo peruano em cavalo de gala, 
aquarela do século XVIII extraída do 
Códice Trujillo del Peru, de Baltasar 

Jaime Martínez Compañón (1737-1797).
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Para começar (p. 96)
2. Resposta pessoal. É impor-

tante que o aluno destaque 
a manutenção de um quadro 
de exclusão socioeconômica 
e marginalização cultural, 
mas também de resistên-
cia, luta e consciência social, 
política e cultural, como se 
nota na imagem, pela dis-
seminação da cultura indí-
gena por meio da criação e 
comercialização de artesa-
natos próprios.

 Orientações didáticas
As discussões organizadas 

nessa etapa inicial podem ser 
retomadas ao longo do capítulo, 
sobretudo para contrapor os dife-
rentes interesses da elite criolla.

Para analisar a questão do 
contexto da sociedade hispano-
-americana no fim do século XVIII 
e início do século XIX, oriente os 
alunos a retomar o capítulo 3, no 
qual se explica o significado de 
criollo. Essa retomada ajuda a re-
fletir sobre as insatisfações colo-
niais com a política metropolitana 
e a caracterizar os interesses de 
modificação da ordem colonial de 
setores das elites locais.

É interessante rever a questão 
das transformações políticas da 
América, já que nas décadas fi-
nais do século XVIII dois territó-
rios coloniais se emanciparam 
de suas metrópoles (Estados 
Unidos e Haiti), o que teve gran-
de impacto nas elites criollas. Ex-
plique aos alunos que o exemplo 
haitiano foi visto como uma situa-
ção a ser evitada e influenciou 
bastante os grupos que passa-
ram a lutar pela independência, 
os quais buscaram criar uma 
situação política que evitasse 
radicalizações populares e as-
segurasse que a independên-
cia ocorreria de acordo com os 
interesses dos próprios criollos.

Material digital – 
sequência didática 
Para auxiliar seu trabalho 

em sala de aula a respeito da 
independência da América es-
panhola, verifique a sequên-
cia didática 3 do 2o bimestre, 
localizada no material digital 
do Manual do Professor.Competências* Objetos de conhecimento Habilidades

CG (1, 2, 3, 4, 7, 
9, 10)

CCH (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7)

CEH (1, 2, 3, 4, 5)

Independências na América 
espanhola.

(EF08HI09) Conhecer as características e os principais pensadores do Pan-americanismo.

(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.

(EF08HI13) Analisar o processo de independência em diferentes países latino-americanos e 
comparar as formas de governo neles adotadas.

* CG = Competência Geral / CCH = Competência Específica de Ciências Humanas / CEH = Competência Específica de História
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Retábulo da independência 
mexicana (1960-1961), 
afresco de Juan O’Gorman, 
que se encontra na Cidade 
do México.

Guerra civil e rompimento com  
a Espanha

A invasão das tropas francesas na Espanha, em 1808, destituíram o rei Fernan-

do VII, substituindo-o por José Bonaparte, irmão de Napoleão (reveja no capítulo 4). 

Esse evento teve repercussões diretas nas colônias hispano-americanas.

A elite colonial da América espanhola, que não reconhecia José Bonaparte como 

soberano, transformou os cabildos (câmaras municipais) em juntas governativas 

autônomas. Esses órgãos, até então controlados pelos chapetones (espanhóis no-

meados pela Coroa para administrar a colônia), foram assumidos, entre 1808 e 1810, 

por membros da elite criolla, que começaram a impor seus interesses em prejuízo das 

antigas restrições metropolitanas.

Após assumir o governo, a elite criolla deparou com uma série de questões: de-

veriam ou não romper com a metrópole? Atenderiam às reivindicações populares mais 

radicais? Manteriam o sistema monárquico? Preservariam a escravidão e o latifúndio? 

Dariam prioridade à cultura de subsistência ou à de exportação? As divergências em 

relação a essas questões originaram um intenso confronto entre os grupos sociais 

coloniais. 

A posição da Inglaterra oscilava em relação aos hispano-americanos, guiada por 

seus próprios interesses. Entre 1810 e 1814, em meio às revoltas, os colonos defen-

sores da independência contaram com o apoio da Inglaterra, rival de Bonaparte. Com 

a derrota de Napoleão na Europa, a Espanha reorganizou-se política e militarmente 

e buscou reprimir os movimentos separatistas e recuperar o controle colonial.

A Inglaterra, aliada da Espanha no Congresso de Viena, diminuiu seu apoio às 

atividades pró-independência. Todavia, a partir de 1817, interessada em ampliar o 

mercado para os seus produtos industrializados, restabeleceu e reforçou seu apoio 

aos criollos americanos. Pouco depois, os Estados Unidos também apoiaram os re-

beldes na luta contra a dominação espanhola.

Esse apoio estrangeiro permitiu às elites criollas consolidar a independência e, 

ao mesmo tempo, combater as agitações populares mais radicais, mantendo o con-

trole do processo. 

 Orientações didáticas
Relembre com a turma o pe-

ríodo das Guerras Napoleônicas e 

a maneira como os conflitos eu-

ropeus afetaram o controle me-

tropolitano espanhol sobre seus 

territórios americanos. Retome 

com eles a invasão da península 

Ibérica pelas forças francesas e a 

questão do bloqueio continental 

imposto por Napoleão à Inglater-

ra. Esse processo culminou na 

destituição do rei Fernando VII, 

que foi substituído pelo irmão 

de Napoleão, José Bonaparte.

Para aprofundar a discussão 

em torno do contexto do início da 

luta pela independência da Amé-

rica espanhola, consulte o texto 

complementar a seguir.

Caso considere interessante, 

proponha a atividade complemen-

tar sugerida abaixo.

Texto complementar

[...] A 2 de maio, todos os 
soldados franceses isolados 
nas ruas da capital espanho-
la foram atacados, assassina-
dos aos gritos de “Morte aos 
Franceses”. [...] 

A insurreição nasceu de 
um enorme descontentamen-
to provocado pela situação 
econômica, social e política. 
Economicamente, a guerra 
e o bloqueio (continental), 
ao interromper as relações 
entre a Espanha e suas ricas 
colônias americanas, tinham 
criado uma séria crise. Nos 
portos, os comerciantes esta-
vam arruinados, as indústrias 
de transformação de produtos 
coloniais fechadas, os ope-
rários desempregados. [...]

[...] [Em 1810], a América 
espanhola e portuguesa abria 
seus portos à Inglaterra. As 
colônias espanholas recusa-
vam-se a reconhecer José Bo-
naparte como soberano. [...] 

A 19 de abril de 1810, a re-
volução estoura em Caracas 
[Venezuela]. Uma junta in-
surrecional proclama a Repú-
blica e abre logo os portos ao 
comércio inglês. [...]

GODECHOT, Jacques. 
Europa e América no tempo de 

Napoleão (1805-1815). São 
Paulo: Pioneira/Edusp, 1984. 

p. 196-215.

nomia britânica, que tinha no comércio marítimo uma de suas 

principais bases de sustentação.

2. Segundo o texto, apenas a Inglaterra foi atingida pelo bloqueio?

Não, os negociantes espanhóis também foram seriamente preju-

dicados com a interrupção das viagens para as colônias.

3. Qual foi a reação da elite colonial na América espanhola diante 

da coroação de José I?

A elite colonial resistiu, mantendo-se leal ao rei Fernando VII e 

criando juntas governativas autônomas contrárias ao governante 

francês, o que representava certa autonomia diante da metrópole. 

4. Havia consenso entre os colonos sobre que atitudes tomar?

Não, pois alguns defendiam o rompimento, e outros não apoia-

vam essa ideia. Os grupos populares, por sua vez, propunham a 

radicalização do movimento.

Atividade complementar
Com base no texto, responda 

às questões em seu caderno.

1. Qual era o objetivo de Napo-

leão ao decretar o bloqueio 

continental?

Ele pretendia atingir a eco-
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Juan O'Gorman/AUTVIS, Brasil, 2018.

 Emancipacionista: 

partidário da 

independência,  

da libertação.

2  A independência do México e 
da América Central

Logo após a deposição do monarca espanhol Fernando VII, autoridades metro-

politanas e elites criollas do Vice-Reinado de Nova Espanha desbancaram os poucos 

criollos que defendiam a imediata independência.

Em 1810, entretanto, o padre criollo Miguel Hidalgo y Costilla liderou um movi-

mento radical que pôs em risco o domínio das elites. Leitor de obras iluministas e 

membro do baixo clero, ele combatia os tributos cobrados dos indígenas, o tráfico de 

escravizados, a escravidão e os latifúndios. 

Com grande apoio popular e das milícias indígenas, o padre converteu-se em 

um poderoso general das tropas rebeldes, que tomaram diversas cidades impor-

tantes da região, como Guadalajara. A reação das elites criollas e da metrópole 

espanhola foi intensa, dizimando o exército rebelde em poucos meses. Hidalgo foi 

preso e fuzilado, tornando-se conhecido como o “pai” e iniciador da independência 

mexicana.

O padre mestiço José María Morelos y Pavón, indicado por Hidalgo para chefiar 

as tropas na região sul da Nova Espanha, continuou a mobilizar camponeses indíge-

nas e mestiços contra os ricos da região, fossem criollos ou espanhóis. Ele liderou o 

movimento até 1815, quando também foi preso e executado. Os rebeldes permane-

ceram na luta liderados por Vicente Guerrero e chegaram a realizar um congresso 

constituinte na cidade de Chilpancingo. 

A independência só foi alcançada quando o coronel Agustín de Iturbide, que 

lutava ao lado da Espanha contra as forças emancipacionistas, converteu-se à causa 

da independência de Guerrero. Em 1821, na cidade de Iguala, ele estabeleceu um 

acordo com os rebeldes (o Plano de Iguala) que determinava a libertação da Nova 

Espanha e a constituição de uma monarquia independente do México.

Em 1822, Iturbide proclamou-se imperador do México, mas foi deposto no ano 

seguinte por um movimento republicano.

critores, cientistas, um grupo 
de sacerdotes liberais, assim 
como Francisco Primo de Ver-
dad, prefeito de Guanajuato, 
e Miguel Ramos Arizpe, grá-
fico da propaganda revolu-
cionária.

A terceira seção (localizada 
no centro do mural) mostra 
a luta armada com o padre 
Miguel Hidalgo como fi-
gura principal que aparece 
duas vezes: primeiro mais 
jovem em traje de campa-
nha desfraldando o estandar-
te da Virgem de Guadalupe 
e logo depois (mais velho) 
carregando a tocha, símbolo 
da liberdade, com o decreto 
de Guadalajara, documento 
importante no qual Hidalgo 
propunha a abolição da es-
cravidão e a repartição justa 
da terra. Ao seu lado estão 
vários personagens de todos 
os estratos sociais que partici-
param da luta. A última parte 
do mural (do centro para o 
lado direito do observador) 
faz alusão ao Congresso de 
Chilpancingo que ao trasla-
dar-se a Apatzingán promul-
gou a primeira Constituição 
Mexicana; encontram-se per-
sonagens que se distinguiram 
nesta fase do movimento, co-
mo José Maria Morelos, que 
aparece duas vezes, e Vicen-
te Guerrero, que consumou 
a Guerra de Independência. 
Acima aparece uma paisagem 
que simboliza a extensão da 
luta em todo o país: a lua no 
extremo esquerdo do mural 
e o sol que nasce no lado di-
reito dão a ideia de que toda a 
obra abarca um dia simbólico 
no qual o México passou da 
obscuridade da dominação 
espanhola à luz de sua auto-
nomia, ou seja, de um novo 
tempo que se inaugura com a 
independência do país.

VASCONCELLOS, Camilo 
de Mello. As representações 

das lutas de independência no 
México na ótica do muralismo: 
Diego Rivera e Juan O’Gorman. 

Revista de História, n. 152, 
2005. p. 300.

Texto complementar
Esta obra, inaugurada em 1961, está dividida em 4 seções que 

abarcam diferentes etapas da luta pela independência:

A primeira (localizada do lado esquerdo do observador) repre-
senta o período prévio ao movimento insurgente e as condições de 
vida tanto do povo como da aristocracia. Ao lado da bandeira espa-
nhola estão Lucas Alamán, o general Félix Maria Calleja e o bispo 
Manuel Abad y Queipo, figuras que apoiaram o domínio hispâni-
co; junto a eles vemos um grupo da aristocracia espanhola e abaixo 
um indígena vítima da exploração, da injustiça e da repressão. Aci-

ma dos personagens vê-se uma fazenda, base da economia do país.

A segunda seção representa uma visão geral sobre lugares, pessoas 
e ideias que antecederam e sustentaram a guerra de independência. 
Na parte superior, ao lado do edifício neoclássico que simboliza a 
cultura e o avanço científico e a influência do enciclopedismo fi-
losófico e da Revolução Francesa, estão pintadas a cidade de Gua-
najuato, a igreja de Dolores Hidalgo, onde se iniciou o movimento 
independentista, e o edifício onde foram guardadas as munições dos 
rebeldes (Alhóndiga de Granaditas). Na parte inferior se observam 
alguns precursores ideológicos da insurgência; entre estes estão es-

 Orientações didáticas
Outro aspecto desta dupla de 

páginas que pode ser explorado é 

o mural Retábulo da independên-

cia mexicana, de Juan O’Gorman. 

Para isso, consulte o texto com-

plementar indicado a seguir, que 

traz informações sobre a obra.
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Governos centro-americanos
Após conquistar a independência, em 1821, a Capitania Geral da Guatemala foi 

anexada ao Império Mexicano de Iturbide (com exceção do atual Panamá, que se uniu 

a Nova Granada). Em 1823, porém, voltou a se separar, formando a Federação das 

Províncias Unidas da América Central. Esta sobreviveu até 1838, quando se fragmen-

tou em vários Estados republicanos.

As ilhas da Capitania Geral de Cuba (atuais Cuba, República Dominicana e Porto 

Rico) permaneceram sob o domínio colonial por mais algumas décadas.

75º  O

GUATEMALA (1838)

EL SALVADOR (1838)
NICARÁGUA

(1838)

COSTA RICA

(1838)

CUBA (1898)

Jamaica
HAITI
(1804)

PORTO
RICO
(1898)

REPÚBLICA
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Fonte: Organizado pelos autores.

Movimentos de independência da América 
espanhola: América Central (século XIX)
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(VEN)
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Fonte: elaborado com base em IBGE. Atlas geográfico escolar. Rio de Janeiro, 2009. p. 39.

América Central (2018)
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 Orientações didáticas
Promova uma leitura dos dois 

mapas desta página, de modo a 

analisar como o processo de in-

dependência da região acabou 

resultando na formação de di-

versos países autônomos e in-

dependentes no presente.

Relembre aos alunos que a 

primeira colônia a conseguir a 

independência na América Cen-

tral foi o Haiti, em 1804, em um 

processo conduzido por escravi-

zados, negros e mulatos livres.
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Fonte: Organizado pelos autores.
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Movimentos de independência da América 
espanhola: América do Sul (século XIX)
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3  As independências na 
América do Sul

Na América do Sul, os principais líderes da 

luta colonial contra a metrópole espanhola foram 

os criollos Simón Bolívar e José de San Martín. 

Assim como no México, os embates pela inde-

pendência na América do Sul também envolve-

ram lutas entre grupos opostos da elite criolla.

O primeiro país independente da América do 

Sul foi o Paraguai, que se separou do Vice-Rei-

nado do Rio da Prata (e, depois, da Coroa espa-

nhola) em 1811. O movimento foi comandado 

por Gaspar Rodrigues de Francia, representante 

dos pequenos e médios proprietários, contrários 

a revoluções sangrentas em seu território.

Em 1816, após sucessivas vitórias militares 

dos generais San Martín e Manuel Belgrano, foi 

proclamada a independência da Argentina, no 

Congresso de Tucumã.

Em 1818, 5 mil homens vindos do sul, dos 

quais 1 500 eram negros, sob o comando de San 

Martín libertaram o Chile, com a ajuda de outro 

militar criollo, Bernardo O’Higgins. Seguiram em 

direção ao Vice-Reinado do Peru, principal centro 

militar e administrativo da América hispânica. Ali 

enfrentaram a resistência das elites peruanas, 

que guardavam na memória a temida revolta de Túpac Amaru (reveja no capítulo 3) 

e receavam que mudanças na ordem política abrissem caminhos para novas rebeliões.

Enquanto isso, com apoio da Inglaterra e dos Estados Unidos, Simón Bolívar 

comandou a libertação da Venezuela (1817), da Colômbia (1819) e do Equador 

(1821), marchando em direção ao Peru, ao encontro das tropas de San Martín.

Em 1822, divergências políticas acabaram por 

afastar os dois “libertadores”: San Martín estimula-

va o surgimento de novos países monárquicos, en-

quanto Bolívar desejava uma América espanhola 

independente, unida e republicana – projeto conhe-

cido como bolivarismo. Após um encontro em 

Guayaquil (1822), San Martín decidiu afastar-se do 

comando e embarcou para a Europa, onde 

morreu alguns anos depois.

Bolívar consumou a independência do Peru, 

em 1824, com o apoio do general José Sucre, 

que, no ano seguinte, proclamou a independên-

cia da Bolívia em relação ao Peru.

O general em seu labirinto, de Gabriel 
García Márquez, Record, 2003. O autor 
reconstrói o passado da América 
Latina, visto segundo a lógica de seu 
libertador, Bolívar.

Minha biblioteca

Libertador. Direção: Alberto 
Arvelo Mendoza. Venezuela/
Espanha, 2014. Cinebiografia 
do líder militar e político 
venezuelano Simón Bolívar. 

De olho na tela
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Simón Bolívar (1783-1830) em 

óleo sobre tela do século XIX.

 Orientações didáticas
Ao trabalhar com o tópico As 

independências na América do 

Sul, explore com os alunos o ma-

pa. Peça a eles que observem os 

países que se originaram após 

os processos de independência. 

Se possível, leve ou projete para 

a classe um mapa atual da Amé-

rica do Sul, chamando a atenção 

dos alunos para a diferença en-

tre as fronteiras antigas e atuais 

dos países da região. 

Ressalte também as rotas per-

corridas por Simón Bolívar, Anto-

nio Sucre e San Martín. Através 

das rotas é possível traçar a cro-

nologia das independências das 

colônias hispano-americanas. 

Para completar a discussão 

sobre o assunto, indicamos a 

atividade a seguir.

Atividade complementar
As ideias de independência 

circulavam há tempos na Amé-

rica. Considerando essa afirma-

ção, responda em seu caderno.

1. Como o Iluminismo influen-

ciou essas ideias?

Ao falar em liberdade econô-

mica e igualdade de direitos 

políticos, o Iluminismo defen-

dia princípios que correspon-

diam a antigos anseios dos 

colonos, sobretudo das elites. 

2. Quais eram as ideias de Si-

món Bolívar sobre a inde-

pendência? Por que elas não 

puderam ser colocadas em 

prática?

Ele defendia a unidade da 

América Latina, ou o pan-

-americanismo. As divergên-

cias entre as elites criollas, 

cujos interesses eram muitas 

vezes conflitantes, impedi-

ram a concretização desse 

projeto. 

3. Por que dizemos que a in-

dependência política não 

foi acompanhada de uma 

independência econômica?

Porque as ex-colônias ad-

quiriram autonomia política, 

mas continuavam desem-

penhando papel de fornece-

doras de matérias-primas e 

consumidoras inicialmente 

de produtos europeus e, pos-

teriormente, de produtos dos 

Estados Unidos.
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Conheça mais

As mulheres na guerra de libertaç‹o

Nos campos de luta, as mulheres, às vezes com filhos, acompanhavam os soldados – maridos, amantes ou ir-

mãos. Como não havia abastecimento regular das tropas, cozinhavam, lavavam, costuravam, em troca de algum 

dinheiro. Essas mulheres aguentavam as duras caminhadas e as agruras das batalhas sem qualquer reconheci-

mento positivo. [...] Também participaram de batalhas como soldados. Uma delas foi Juana Azurduy de Padilla que 

nasceu em Chuquisaca (hoje Sucre), em 1780. Junto com o marido, homem de posses, dono de fazendas, liderou um 

grupo de guerrilheiros, participando de 23 ações armadas, algumas sob o seu comando. Ganhou fama por sua co-

ragem e habilidade, chegando a obter a patente de tenente-coronel. Depois da morte do marido, Juana, que perdeu 

todos os seus bens, continuou participando da luta guerrilheira, ainda que com dificuldades crescentes. A seu lado, 

nos combates, havia um grupo de mulheres, chamadas “las amazonas”. 

Mulheres de famílias abastadas, demonstrando sua adesão à causa da independência, abriram seus salões 

para tertúlias em que se discutiam ideias e se propunham estratégias em favor do movimento.

Entre mensageiras, um exemplo extraordinário foi o de Policarpa Salavarrieta, conhecida como Pola, nascida 

em Guaduas, na atual Colômbia, em 1795, numa família de regular fortuna ligada à agricultura e ao comércio. Pola 

trabalhava como costureira em casas de famílias defensoras dos realistas e, como tal, colhia informações para serem 

enviadas às tropas guerrilheiras, das quais fazia parte seu noivo, Alejo Sabaraín. Ao ser preso, foi encontrada com 

ele uma lista de nomes de realistas e de patriotas que Pola lhe havia entregue. Assim, 

ela foi capturada, julgada e condenada à morte por um Conselho de Guerra. No dia 14 

de novembro de 1817, Policarpa Salavarrieta e Alejo Sabaraín e outros oito homens fo-

ram fuzilados na Praça Maior de Santa Fé de Bogotá. Sua morte causou grande comoção, 

provocando fortes reações. Imediatamente após seu fuzilamento, ela foi retratada, num 

célebre quadro, esperando pelo momento final. Poemas e peças teatrais surgiram can-

tando sua lealdade à causa independentista e sua coragem diante do cadafalso.

PRADO, Maria Lígia Coelho; PELLEGRINO, Gabriela. Hist—ria da AmŽrica Latina. São Paulo: Contexto, 2014. p. 38-39. 
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Policarpa Salavarrieta 
(1795-1817) indo para o 
suplício, óleo sobre tela de 
autoria anônima, de 1825, 
que homenageia uma das 
muitas mulheres que 
participaram nas guerras 
de libertação na América 
hispânica. O texto sobre a 
pintura informa que 
Policarpa foi sacrificada 
por ordem da Espanha em 
uma praça, em 14 de 
novembro de 1817. “Que 
sua memória se eternize 
entre nós e sua fama se 
espalhe de polo a polo.”

 Agrura: dificuldade.

 Tertúlia: reunião de pessoas 

para discutir e conversar.

 Cadafalso: estrado ou 

tablado, colocado em local 

público, sobre o qual se 

executavam os condenados.

 Orientações didáticas
O boxe Conheça mais procura 

ressaltar a importância dos movi-

mentos populares e especialmen-

te dos anônimos no processo 

revolucionário, problematizando 

as interpretações personalistas 

que reduzem a complexidade do 

processo de formação dos Esta-

dos nacionais latino-americanos 

aos chamados libertadores na-

cionais. Além disso, é uma exce-

lente oportunidade para discutir 

estereótipos de gênero e ressal-

tar a importância do estudo da 

participação das mulheres nos 

processos históricos. Por essa 

razão, proponha aos alunos que 

realizem a sugestão de atividade 

complementar a seguir. 

Atividade complementar
Para aprofundar a abordagem 

sobre a atuação das mulheres 

nos processos de independên-

cia das nações hispano-america-

nas, desenvolva com os alunos 

uma pesquisa sobre esse tema. 

Proponha que eles pesquisem 

exemplos de mulheres que se 

envolveram na luta pela inde-

pendência em diferentes regiões 

da América, destacando informa-

ções sobre a biografia dessas 

mulheres, a maneira como elas 

se envolveram na luta e no pro-

cesso de independência.
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4  A América fragmentada
Em 1826, Bolívar liderou a realização do Congresso do Panamá, primeira grande 

manifestação do pan-americanismo. Compareceram os representantes da Colômbia, 

do Peru, do México, Províncias Unidas de Centro-América e a Grã-Bretanha, que 

mandou observadores. Para Bolívar, a ideia de unidade americana era restrita aos 

hispano-americanos.

Contudo, o ideal de uma América hispânica unida não se concretizou. Quando 

Bolívar morreu, em 1830, a América hispânica achava-se independente do domínio 

metropolitano, mas fragmentada em diversos Estados republicanos. 

Para entendermos o fracasso do bolivarismo, é preciso levar em conta os inte-

resses das diversas elites criollas. Como queriam preservar o domínio pessoal sobre 

as áreas que controlavam, elas apoiaram os caudilhos, chefes político-militares que 

exerceram governos ditatoriais em suas regiões.

Ao mesmo tempo, Estados Unidos e Inglaterra temiam a formação de países 

unidos e fortes na América Central e do Sul. Com o lema “dividir para reinar”, estimu-

laram as disputas entre os caudilhos e a fragmentação da América hispânica. Em 

1828, por exemplo, a Inglaterra apoiou a independência do Uruguai, que havia sido 

incorporado ao Brasil em 1821 com o nome de Província Cisplatina.

A monarquia brasileira e seus grupos de sustentação também se opuseram aos 

ideais bolivaristas, temendo que as ideias antiescravistas chegassem ao Brasil. 

Afinal, os novos países hispano-americanos aboliram a escravidão e a cobrança de 

tributos dos indígenas.

As diferenças econômicas entre as diversas regiões e os interesses das elites 

locais dificultaram a união da América hispânica. Para regiões exportadoras (como a 

Venezuela, apoiada, principalmente, na monocultura de exportação) interessava um 

modelo econômico mais aberto; para outras, produtoras de manufaturados (como 

o Equador com suas fábricas de tecido), interessava um regime mais fechado às 

importações.

O rompimento do domínio 

colonial favoreceu as transações 

comerciais entre os centros de 

desenvolvimento capitalista e as 

nações recém-emancipadas. Es-

tas, contudo, continuaram a de-

sempenhar, predominantemen-

te, o papel de fornecedoras de 

matérias-primas e consumidoras 

de artigos industrializados. As 

elites locais, defendendo os pró-

prios interesses, aliaram-se às 

potências hegemônicas (primei-

ramente Inglaterra e, depois, Es-

tados Unidos), ou foram por elas 

pressionadas, perdendo parte da 

soberania conquistada.
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Artigas: La redota. 
Direção: César Charlone. 
Uruguai, 2013. Filme 
sobre a vida de José 
Artigas, personagem 
que comandou a guerra 
de independência do 
Uruguai.

De olho na tela

Ocupação da Cidade do México pelo exército norte-americano. Gravura do século XIX, de 

autoria desconhecida. Nela é representada uma ofensiva dos Estados Unidos pela expansão de 

seu território, ocorrida entre 1846 e 1848.  

 Pan-americanismo: 
movimento a favor da 
aliança e cooperação 
entre os países 
americanos.

 Cisplatina: situada  
aquém do Rio da Prata  
(do ponto de vista das 
autoridades brasileiras).

 Orientações didáticas
Para aprofundar a discussão 

em torno do processo de forma-

ção dos Estados nacionais ame-

ricanos após a independência e 

das dificuldades encontradas pe-

las lideranças políticas que par-

ticiparam desse processo, leia a 

sugestão de texto complementar 

indicada a seguir.

Texto complementar

[...] Os homens que lide-
raram o processo nacional 
de independência política na 
América Latina estavam im-
buídos do ideário burguês 
liberal como justificativa de 
seus atos. Alguns, penso eu, 
acreditavam profundamente 
naquilo que pregavam. Em 
nome das ideias de liberdade, 
igualdade jurídica, legitimi-
dade da propriedade priva-
da, entre outras, fizeram a 
independência e aceitaram 
mesmo algumas alterações 
mais profundas nas relações 
sociais, porque tiveram que 
enfrentar situações-limite. 
Bolívar, por exemplo, conce-
deu em libertar os escravos, 
na medida em que estes se 
ligassem aos exércitos pa-
trióticos.

No entanto, conquistada 
a independência, esses ho-
mens, que acreditavam que 
as ideias fariam tudo mudar 
e tudo transformar, começa-
vam já a refletir amargamente 
sobre o fracasso de seus pro-
jetos. Como a realidade não 
se alterou na medida da von-
tade desses representantes da 
classe dominante, o culpado 
foi encontrado rapidamente: 
o povo. O povo e seu atraso, 
o povo e sua ignorância, o 
povo e seu despreparo políti-
co. Sobravam muitas críticas 
também às metrópoles, iden-
tificadas, nessa perspectiva 
liberal, com o que havia de 
mais retrógrado na Europa: a 
religião, a Igreja, a Inquisição, 
o absolutismo real. Essa he-
rança havia marcado o povo 
indelevelmente; a desordem, 
o caos, a anarquia foram “res-
postas do povo” a essa “orgia” 
de liberdade. 

PRADO, Maria Lígia. 
A formação das nações 

latino-americanas. São Paulo: 
Atual; Campinas: Unicamp, 

1985. p. 70.
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História e literatura nas independências 
hispano-americanas

Com as independências na América, os territórios que antes pertenciam à Espanha tornaram-se repúblicas inde-

pendentes. Mas o que o México tinha de tão específico a ponto de se diferenciar da Guatemala? O que separava os 

argentinos dos paraguaios, ou a Colômbia do Equador? Que características eram próprias do Peru, mas não estavam 

presentes na Bolívia?

As recém-independentes nações hispano-americanas precisaram construir uma identidade, selecionando aspectos de 

seu povo e de sua cultura considerados mais marcantes, capazes de diferenciá-las tanto da Espanha quanto das nações 

vizinhas.

As produções literárias tiveram um papel muito importante nesse processo. Elas reforçaram as características das novas 

nações, formando uma identidade cultural e nacional entre os americanos, e, além disso, divulgaram propostas políticas 

que determinaram os rumos dos novos governos. Grande parte da literatura hispano-americana do século XIX tinha, 

sobretudo, teor patriótico.

Apesar das variações de estilo e de conteúdo, podemos dizer que, nas literaturas 

hispano-americanas da primeira metade do século XIX, predominou a narrativa 

romântica, inspirada no romantismo europeu.

Os temas que mais atraíam os leitores eram as histórias do passado 

colonial, a paisagem natural tipicamente americana e o convívio entre os 

diferentes tipos humanos que habitavam o continente. Procurava-se 

validar as recentes independências com base em um suposto passado 

heroico dos povos nativos e com relatos do convívio relativamente har-

monioso nas sociedades tipicamente mestiças do continente. Compara-

vam-se as novas nações americanas com as velhas nações europeias: as 

primeiras eram simbolizadas pela beleza natural, harmonia social, pureza 

e valentia dos tipos humanos, e as segundas pela malícia e pelos maus vícios 

dos conquistadores e colonizadores.

Alguns dos principais autores hispano-americanos foram:
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•   

o venezuelano Sim—n Bol’var 

(1783-1830), líder 

revolucionário da 

independência, que publicou 

Mi delirio sobre el 

Chimborazo, em 1824; 

Retrato de Simón Bolívar 
por Rafael Salas, 1825. 
Óleo sobre tela.

 Orientações didáticas
Para trabalhar com o infográfi-

co História e literatura nas inde-

pendências hispano-americanas, 
peça aos alunos que façam uma 
leitura silenciosa do texto. De-
pois, verifique possíveis dúvidas 
e procure saná-las. Em seguida, 
destaque a importância de cada 
escritor para a história da Amé-
rica hispânica e suas contribui-
ções para a formação identitária 
dos novos países que surgiram 
com a independência. 

Relembre a atuação de Simón 
Bolívar no processo de libertação 
de várias colônias e as diferen-
ças existentes entre seus ideais 
e os de San Martín em relação à 
construção das novas nações.

Peça aos alunos que indiquem, 
com base no texto, as principais 
características da literatura his-
pano-americana desse período. 
É interessante demonstrar que, 
apesar de abordarem temáti-
cas próprias, a literatura colonial 
mantinha traços de semelhança 
com o estilo romântico europeu. 

Atividade complementar
Um modo de aprofundar esse 

trabalho é entregar cópias de tre-
chos de textos dos escritores ci-
tados para a classe. Divididos em 
grupos, os alunos podem anali-
sá-los, identificando as principais 
ideias propostas em cada um, 
suas semelhanças e diferenças. 

Posteriormente, cada grupo 
pode expor o resultado para a 
classe, como forma de comple-
mentar a discussão.

Textos que tratam da vida e 
da obra de Domingo Faustino 
Sarmiento e Andrés Bello podem 
ser encontrados no portal Do-
mínio Público (disponíveis em: 
<www.dominiopublico.gov.br/
download/texto/me4682.pdf> 
e <www.dominiopublico.gov.br/
download/texto/me4658.pdf>; 
acesso em: 30 out. 2018).

Para o trabalho com as ideias 
de Bolívar, sugerimos o exame 
da Carta da Jamaica, disponi-
bilizada na seção Trabalhando 

com documentos (p. 106). O 
texto completo (em espanhol) 
pode ser encontrado no site da 
Universidade Federal da Inte-
gração Latino-Americana (dis-
ponível em: <https://revistas.
unila.edu.br/IMEA-UNILA/article/
view/256/252>; acesso em: 30 
out. 2018).
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Foto de Domingo 

Faustino Sarmiento, 

de 1873.
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•   

o venezuelano Andrés Bello 

(1781-1865), um humanista que atuou 

como advogado, literato, educador e 

político, integrando a primeira missão 

diplomática do governo da Venezuela 

em Londres. Bello publicou muitos 

textos, como os poemas Silva a la 

agricultura de la Zona Tórrida e 

Poema sobre América; foi autor do 

Código Civil Chileno e um dos 

fundadores da Universidade do Chile, 

criada em 1841;

Retrato de Andrés Bello, 

provavelmente do século XIX, 

de autoria desconhecida.

•   

o argentino Domingo Faustino 

Sarmiento (1811-1888), que foi 

presidente da Argentina entre 

1868 e 1874 e escreveu obras 

literárias como Facundo ou 

Civilização e barbárie, de 1845, 

sobre a vida de Juan Facundo 

Quiroga. O texto é uma crítica 

aos caudilhos locais e um plano 

político para a reconstrução 

nacional, baseado 

principalmente na educação 

pública, na imigração europeia e 

no progresso técnico e 

econômico.

 Orientações didáticas
Caso deseje ampliar a reflexão 

em torno do infográfico História 
e literatura nas independências 
hispano-americanas, consulte as 
sugestões bibliográficas sobre o 
tema indicadas a seguir.

• AGUIAR, Flavio; VASCON-
CELOS, Sandra Guardini T. 
(Org.). Ángel Rama: literatu-
ra e cultura na América lati-
na. São Paulo: Edusp, 2001.

• BRUIT, Héctor Hernán. A in-
venção da América Latina. 
Anais Eletrônicos do V En-
contro da ANPHLAC. Belo Ho-
rizonte, 2002. Disponível em: 
<htt p://anphlac.fflch.usp.
br/sites/anphlac.fflch.usp.
br/files/hector_bruit.pdf> 
(acesso em: 19 out. 2018).

• JOZEF, Bella. História da li-
teratura hispano-america-
na. Rio de Janeiro: Francisco 
Alves, 1989.

• PIZARRO, Ana (Org.). Améri-
ca Latina: palavra, literatu-
ra e cultura. v. 2. São Paulo: 
Memorial; Campinas: Ed. da 
Unicamp, 1994.
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106 UNIDADE 2  ¥  Europa e América após o Antigo Regime

Leia a seguir um pequeno trecho de uma carta escrita por Simón Bolívar, datada de 6 de setembro de 1815, 

quando se encontrava exilado em Kingston, na Jamaica, então dominada pela Grã-Bretanha. O documento ficou 

conhecido como Carta da Jamaica. Depois responda às questões no caderno.

Os americanos, no sistema espanhol que está em vigor, [...] não ocupam outro lugar na sociedade que o de servos 

próprios para o trabalho, e, quando mais, o de simples consumidores; e ainda esta parte limitada com restrições cho-

cantes: tais são as proibições do cultivo de produtos que também existem na Europa, o imposto das produções que 

o rei monopoliza, o impedimento das fábricas que a mesma Espanha também não possui, 

os privilégios exclusivos do comércio até dos objetos de primeira necessidade, as travas 

nas relações entre as províncias americanas, para que não façam tratos entre si, não se 

entendam e nem negociem; enfim, quer saber qual era o nosso destino? Os campos para 

cultivar o anil, o café, a cana, o cacau e o algodão, as pastagens solitárias para criar gados, 

os desertos para caçar bestas ferozes, as entranhas da terra para escavar o ouro que não 

pode saciar a essa nação avarenta.

In: ZUBIRÍA, Ramón de. Breviario del libertador: un esquema documental básico. Medellín: Bedout, 1983. p. 95-96.

TRABALHANDO COM DOCUMENTOS

1  Identifique o autor e a data da carta citada. 

2  Neste trecho da carta, o autor sintetiza os motivos de descontentamento que estariam incentivando os ameri-

canos a lutarem contra a monarquia espanhola. Quais foram os motivos levantados por ele?

3  O autor parece colocar-se como porta-voz de todos os hispano-americanos.

a) A que grupo social o autor da correspondência citada pertence?

b) Com base no que você estudou, o autor da carta era realmente porta-voz dos interesses de todos os hispa-

no-americanos?
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Manuscrito "Resposta de um 

sul-americano a um cavalheiro 

desta ilha, do libertador Simón 

Bolívar para o senhor Henry Cullen". 

Chamado de "A Carta da Jamaica", 

este é um texto escrito por Bolívar 

em resposta a Henry Cullen, um 

cidadão britânico residente em 

Falmouth, local que fica no noroeste 

jamaicano.

 Anil: substância azul 

encontrada em certas 

plantas; as próprias 

plantas das quais se extrai 

esse corante, também 

chamadas índigo.

 Orientações didáticas

Trabalhando com 

documentos
Antes de iniciar a análise das 

atividades desta seção, forneça 
algumas informações sobre a vi-
da de Simón Bolívar e contextuali-
ze suas principais reivindicações 
políticas, como a criação de uma 
confederação de Estados latino-
-americanos. Ressalte também 
que Bolívar era um criollo e que, 
por isso, seus interesses coinci-
diam com aqueles de parcelas 
das elites locais.

Atividades

1. Simón Bolívar, 6 de setem-
bro de 1815.

2. Os americanos ocuparem 
apenas postos subalternos 
em relação aos espanhóis; 
as restrições comerciais 
impostas pela Espanha (o 
exclusivismo comercial, a 
proibição de certas manu-
faturas, os monopólios es-
tatais para determinados 
produtos, as barreiras pa-
ra a comercialização entre 
as províncias coloniais); o 
papel destinado à América, 
de produtora agrícola, cria-
dora de gado e fornecedora 
de metais preciosos para a 
metrópole.

3. a) À elite criolla.

  b) Não, já que os interesses 
das classes populares (so-
bretudo dos camponeses 
indígenas e mestiços) não 
foram atendidos, pois ne-
nhuma transformação social 
mais profunda foi efetiva-
da após a independência da 
América espanhola.
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107As independências na América espanhola  •  CAPÍTULO 6

Mapeando saberes

POR QUÊ?

AMÉRICA DO SUL
• Principais líderes da independência sul-americana: Simón 

Bolívar e José de San Martín, que defendiam projetos 

políticos opostos, embora tenham lutado juntos.

• Bolívar: desejava a criação de uma América hispânica unida, 

sob regime republicano.

• San Martín: propunha a formação de novas monarquias, 

espelhando-se no modelo político inglês. 

• O pan-americanismo bolivarista foi intensamente 

combatido, pois contrariava os interesses das elites locais, 

dos britânicos e dos estadunidenses. 

• Brasil: as ideias de Bolívar não foram aceitas pela elite 

escravista, monarquista e agroexportadora, pois o 

bolivarismo defendia não apenas a liberdade e a unidade 

política, mas também a soberania econômica da América.

• Os interesses das diferentes elites criollas 

no processo de emancipação ajudam a 

entender por que a América espanhola se 

fragmentou em vários Estados 

republicanos, ao contrário da América 

portuguesa, que deu origem a um único 

Estado monárquico – o Império 

Brasileiro.

• As divergências entre os 

projetos emancipacionistas 

revelam pistas importantes 

para a compreensão da 

diversidade de interesses que 

compõem as atuações sociais e 

políticas na história americana, 

seja ela antiga ou recente.

• As ideias políticas 

predominantes nas lutas de 

independência da América 

espanhola também 

inspiraram lutas pela 

emancipação política do 

Brasil.

MÉXICO E AMÉRICA CENTRAL
• Conflitos internos entre criollos, chapetones e 

parte da população nativa ocasionaram muitas 

guerras civis. 

México: 

• Populares se levantaram contra a elite criolla, 

liderados pelos padres Hidalgo, Morelos e 

Guerrero. 

• Elites coloniais lutaram para impedir que a 

emancipação fosse uma conquista popular. 

América Central: 

• Fragmentação em vários Estados 

republicanos. 

• Algumas regiões continuaram sob domínio 

colonial, como Cuba.

CONTEXTO SOCIAL E POLÍTICO
• Período das guerras napoleônicas: elites criollas 

da América espanhola enfrentavam o poder 

metropolitano em resistência a José Bonaparte, 

que tomou o trono espanhol no lugar de 

Fernando VII. 

• Ingleses e estadunidenses viram nas 

independências uma oportunidade de aumentar 

sua área de influência política e econômica no 

continente americano.

ATENÇÃO
A ESTES
ITENS

Criollos

• Destituíram os chapetones e criaram juntas 

governativas autônomas, iniciando o processo 

de rompimento com a Espanha. 

• Com o fim das guerras napoleônicas, 

receberam apoio dos Estados Unidos e da 

Inglaterra na luta contra a Espanha.

 Orientações didáticas

Mapeando saberes
O objetivo desta seção é sis-

tematizar o que foi aprendido. 

Oriente os alunos a consultá-la 

sempre que for necessário reto-

mar os pontos principais traba-

lhados em cada capítulo.

Indique a leitura do esquema 

aos alunos e aproveite para es-

clarecer possíveis dúvidas. Após 

a leitura, sugira a eles que listem 

no caderno, em duplas ou em 

grupos, as informações mais 

importantes sobre os assuntos 

deste capítulo. Essa prática po-

derá ajudá-los a estudar para 

futuras avaliações.
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ATIVIDADES108

ATIVIDADES

Retome

1  Quais grupos da América espanhola se identificavam 

com os ideais da Revolução Francesa e quais se apro-

ximavam mais do modelo de revolução de independên-

cia ocorrida nos Estados Unidos?

2  Copie o quadro a seguir em seu caderno e complete-o 

com as informações estudadas neste capítulo.

País
Ano da 

independência

Principais líderes da 
independência e grupos que 

representavam

México ||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

Argentina ||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

Chile ||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

Venezuela ||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

Colômbia ||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

Equador ||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

Peru ||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

3  A independência da América espanhola pode ser con-

siderada uma independência política e econômica?  

Justifique sua resposta.

4  Sobre o apoio dos ingleses e estadunidenses na inde-

pendência das colônias hispano-americanas, responda 

em seu caderno:

a) Quais eram os interesses de ingleses e estaduniden-

ses na independência da América hispânica?

b) Esses interesses eram conflitantes com os das elites 

criollas? 

5  Compare os ideais de Bolívar com os de José de San 

Martín.

Analise um texto historiográfico e uma reportagem

6  No texto a seguir, a historiadora Maria Lígia Coelho Pra-

do comenta a situação da população da América espa-

nhola logo após as independências. No segundo texto, 

o autor analisa a condição dos indígenas entre o pós-

-independência e o final do século XX. Leia os textos e 

depois responda às perguntas.

Texto 1

[...] para aqueles que não dispunham de recursos, quer 

econômicos, quer culturais, os novos tempos não trouxe-

ram benesses ou regalias. Reformas sociais de peso, terra, 

salários dignos, participação política, educação popular, 

cidadania, respeito cultural às diferenças, tudo isso iria ter 

de esperar. As ações de governos autoritários cobririam e 

deixariam suas marcas registradas na América Latina du-

rante a maior parte do século XIX. Os “de baixo” teriam de 

se organizar, lutar, sofrer e morrer para alcançar seus obje-

tivos. Não foram as lutas de independência que mudaram 

sua vida.

PRADO, Maria Lígia Coelho. Sonhos e desilusões nas independências 

hispano-americanas. América Latina no século XIX: tramas, telas e 

textos. São Paulo: Edusp/Bauru: Edusc, 1999. p. 73.

Texto 2

“A situação dos indígenas não melhorou depois das 

declarações de independência. Na era republicana, suas 

comunidades sofreram com as regulamentações de posse 

de terras, a exploração da mão de obra e a cobrança de im-

postos especiais”, explica Juliana Ströbele-Gregor, pesqui-

sadora do Instituto Latino-americano da Universidade Livre 

de Berlim.

“Depois da independência, intensificou-se a escravi-

dão por endividamento […].”

O “tributo índio”,  imposto cobrado exclusivamente dos 

habitantes originários do subcontinente, foi extinto após a 

ruptura das colônias com a Coroa espanhola. Os novos Es-

tados, porém, restauraram a cobrança até meados do século 

19, por perceberem que era uma das maiores fontes de renda 

para os cofres nacionais. Além da volta do “tributo índio”, os 

governos também permitiram um crescimento considerável 

da expropriação das terras das comunidades indígenas.

“Quando a industrialização e o enfrentamento entre 

as burguesias agrária e comerciante tiveram início, novas 

superfícies foram urbanizadas, acarretando o confisco das 

terras dos índios”, conta Kaltmeier. Segundo o especialis-

ta, só se falou de respeitar os direitos civis dos índios mais 

tarde.õ[…]

“Nos anos 1980, além de tratar do tema da propriedade 

de terras, passou a falar-se da necessidade do reconheci-

mento da população indígena, do seu direito a uma educa-

ção bilíngue e intercultural e da garantia de acesso aos 

serviços públicos de assistência à saúde. Na segunda me-

tade dos anos 1990, tanto no Equador quanto na Bolívia, a 

meta passou a ser a convocação de assembleias constituin-

tes com a participação de comunidades indígenas.”

ROMERO-CASTILLO, Evan. Indígenas ficaram de fora nos 

movimentos de independência na América Latina. DW Brasil. 

Disponível em: <http://p.dw.com/p/M7iZ>. Acesso em: 19 jun. 2018.

 Orientações didáticas
Atividades

1. Com os ideais da Revolução 
Francesa identificavam-se 
os nativos, escravizados e 
trabalhadores livres. Com as 
ideias do processo de inde-
pendência dos Estados Uni-
dos identificava-se parte da 
elite criolla, que queria mu-
danças políticas sem trans-
formações socioeconômicas 
profundas e temia ameaças 
à estrutura vigente.  

2. O quadro pode ser preenchi-
do da seguinte forma: México: 
1821; Miguel Hidalgo y Cos-
tilla e José María Morelos y 
Pavón (líderes populares); 
Agustín Iturbide (no início, 
representante do poder co-
lonial, depois defensor dos 
interesses da elite criolla); 
Argentina: 1816; Manuel 
Belgrano e San Martín (eli-
te criolla); Chile: 1818; Ber-
nardo O’Higgins e San Martín 
(elite criolla); Venezuela: 
1817; Simón Bolívar (re-
presentante da elite criolla); 
Colômbia: 1819; Simón Bolí-
var (representante da elite 
criolla); Equador: 1821; Si-
món Bolívar (representante 
da elite criolla); Peru: 1824; 
Simón Bolívar (representan-
te da elite criolla).

3. As colônias espanholas con-
quistaram a independência 
política, formando diversos 
países na América Latina 
com Estado e administra-
ção próprios. Contudo, a in-
dependência política não 
resultou em independência 
econômica, pois os novos 
países continuaram a ser 
exportadores de matérias-
-primas e importadores de 
produtos industrializados. 

4. a) Eles viam a possibilidade 
de ampliar o mercado inter-
nacional, vendendo seus ma-
nufaturados e comprando 
matérias-primas livres dos 
entraves do “pacto colonial”.

  b) Não, pois, como produto-
ra de bens primários, a elite 

criolla tinha nos países in-
dustrializados seus princi-
pais parceiros comerciais 
e podiam satisfazer suas 
necessidades de consumo 
com os recursos das expor-
tações.

5. Ambos defendiam a liberta-
ção latino-americana. Bolí-
var queria o unitarismo sem 

fragmentação, fundado em uma estrutura republicana. San 
Martín defendia a fragmentação sob regimes monárquicos.

6. a) Reformas sociais: terra, salários melhores, participação po-
lítica, educação popular, respeito às diferenças culturais, entre 
outros.

  b) As reformas sociais não foram feitas. Organizaram-se go-
vernos autoritários que mantiveram os privilégios das elites 
e a diferença de posição social, perpetuando as condições de 
miséria da maioria da população hispano-americana.

  c) As comunidades indígenas sofreram com as regulamentações 
de posse de terras, a exploração da mão de obra, a cobrança de 
impostos especiais (o tributo índio) e o aumento da escravização. 

  d) Apenas na década de 1980 surgiu a preocupação, por parte 
do Estado, para o reconhecimento da população indígena, do seu 
direito a uma educação bilíngue e intercultural e da garantia de 
acesso aos serviços públicos de assistência à saúde. 

  e) Resposta pessoal. É esperado que os alunos notem a im-
portância da convocação das comunidades indígenas para as 

Telaris_Hist8_PNLD2020_MP_PE_096_109_Cap06.indd   108 11/4/18   6:48 PM



109UNIDADE 2 - CAPÍTULO 6 - MANUAL DO PROFESSOR

ATIVIDADES 109

a) Segundo o texto 1, quais eram os interesses dos grupos menos favorecidos que não foram atendidos pelas lutas 

de independência?

b) Qual foi o resultado das lutas de independência na vida desses grupos sociais, na visão de Maria Lígia?

c) De acordo com o texto 2, quais foram as conse quências da independência para os povos indígenas da atual 

América Latina?

d) Ainda segundo a reportagem, quando países da América Latina começaram a se preocupar com os direitos dos 

indígenas? 

e) Na sua opinião, qual foi a importância da participação das comunidades indígenas nas assembleias constituintes?

f) Retomando a foto da abertura do capítulo e de acordo com o que foi estudado até aqui, você acredita que os povos 

indígenas latino-americanos foram integrados às sociedades dos países em que vivem atualmente? Justifique.

Fonte: elaborado com base em FRANCO JR., Hilário; ANDRADE FILHO, Ruy de O. Atlas Hist—ria Geral. 
São Paulo: Scipione, 2000. p. 52.
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Interprete o mapa

7  Observe o mapa a seguir e responda às questões.

a) Após os movimentos de independência, os vice-reinados e as capitanias 

mostrados no mapa Movimentos de independência da América espanhola: Amé-

rica Central (século XIX), da página 100, deram origem a quais países?

b) De acordo com o mapa acima, surgiram outros países após 1824? Indique 

quais são esses paí ses e o ano em que se formaram.

Autoavaliação

1. Quais atividades você consi-

derou mais fáceis e mais difí-

ceis? Por quê?

2. Em quais atividades você uti-

lizou o texto do capítulo como 

base para sua resposta?

3. Algum ponto do capítulo não 

ficou muito claro para você? 

Qual?

4. Você compreendeu o esquema 

Mapeando saberes?  Explique.  

5. Você saberia apontar exem-

plos da atualidade conside-

rando o que aprendeu no 

item Por quê? do Mapeando 

saberes?

6. Como você avalia sua compre-

ensão dos assuntos tratados 

neste capítulo? 

 »Excelente: não tive nenhu-

ma dificuldade.

 »Boa: tive algumas  dificul-

dades, mas consegui resol-

vê-las.

 »Regular: foi difícil compreen-

der certos conceitos e resol-

ver as atividades. 

 »Ruim: tive muitas dificulda-

des, tanto no conteúdo 

quanto na realização das 

atividades.

  b) Após 1824, surgiram os 
seguintes países – Bolívia: 
1825; Uruguai: 1828; Pana-
má: 1903; Costa Rica: 1838; 
Nicarágua: 1838; Honduras: 
1838; El Salvador: 1838; 
Guatemala: 1838; Belize: 
1981; Jamaica: 1962; Cuba: 
1898; Bahamas: 1973; Re-
pública Dominicana: 1865; 
Porto Rico: 1898; Antígua e 
Barbuda: 1981; Dominica: 
1978; Santa Lúcia: 1966; 
Barbados: 1966; São Vicen-
te e Granadinas: 1979; Trini-
dad e Tobago: 1962; Guiana: 
1966; Suriname: 1975.

Autoavaliação
É importante que os alunos se 

comprometam em responder à 
Autoavaliação, ao final de cada ca-
pítulo, a fim de verificarem, eles 
próprios, sua conduta durante a 
exposição dos assuntos trabalha-
dos. Ao final de cada Autoavalia-
ção, seria interessante verificar 
se as opiniões dos alunos condi-
zem com seus pareceres sobre 
eles e suas aprendizagens, com 
o objetivo de confrontar ideias 
e chegar a um consenso sobre 
o papel de estudante exercido 
pelos alunos.

assembleias constituintes, que servem para elaborar ou refor-
mar as leis máximas que regem o país. Dessa forma, tais povos 
podem apresentar seus problemas e reivindicações e pleitear 
que sejam contemplados na Constituição.

  f) Resposta pessoal. Espera-se que os alunos percebam – ao 
retomar a foto de abertura e o conteúdo apresentado no capí-
tulo – que os povos indígenas, em sua maior parte, continuam 
lutando pelo respeito à sua cultura, pela garantia às suas terras 
e por seus direitos como cidadãos.

7. a) Após os movimentos de independência, originaram-se os se-
guintes países – Capitania  Geral do Chile: Chile; Vice-Reinado do 
Prata: Argentina, Paraguai e Bolívia; Vice-Reinado do Peru: Peru; 
Vice-Reinado de Nova Granada: Equador e Colômbia; Capitania Geral 
da Venezuela: Venezuela e Guianas Inglesa, Francesa e Holandesa; 
Capitania Geral da Guatemala: Costa Rica, Nicarágua, Honduras, 
El Salvador, Guatemala (inicialmente, esses países unem-se ao 
México e em 1823 criam a Federação Centro-Americana, que se 
desmembrará em 1838); Vice-Reinado da Nova Espanha: México. 
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A independência da 
América portuguesa7

CAPÍTULO

Observe a imagem, leia 
a legenda e responda 
às questões.

1.  A imagem 
representa um 
episódio ocorrido em 
Portugal no início do 
século XIX. A que 
acontecimento ela 
faz referência?

2. Em sua opinião, a 
vinda da família real 
para a América 
portuguesa 
provocou mudanças 
na sociedade 
colonial? Que 
mudanças seriam 
essas?

Para começar

Embarque de D. João VI para o Brasil. Óleo sobre tela de autor desconhecido (s.d.).

Os processos de independência da América portuguesa e da América espanho-

la tiveram aspectos parecidos: ambos foram influenciados por descontentamentos 

coloniais, pelas guerras napoleônicas, pelos princípios iluministas e liberais e pela 

ascensão da Inglaterra como potência industrial.

Na América portuguesa, contudo, a transferência da família real para a colônia 

agregou ao processo algumas características particulares. A coroa portuguesa pode-

ria ter buscado abrigo em qualquer uma das suas colônias africanas. No entanto, 

incentivada pela Inglaterra, decidiu se estabelecer na América portuguesa, em função 

do crescimento econômico da colônia e de sua posição estratégica, que também 

possibilitava aos comerciantes britânicos o acesso às colônias espanholas.

Neste capítulo, vamos explorar os desdobramentos da vinda da família real lusa 

para a América portuguesa, transformada no eixo do Império de Portugal.  

Reprodução/Museu Histórico e Diplomático, Rio de Janeiro, RJ.

 Objetivos do capítulo 
• Identificar os motivos da 

vinda da família real para a 
América portuguesa.

• Conhecer as transformações 
políticas, sociais, econômi-
cas e culturais ocorridas na 
América portuguesa e na 
cidade do Rio de Janeiro a 
partir de 1808.

• Conhecer e analisar as princi-
pais realizações da adminis-
tração imperial na América 
portuguesa.

• Explorar a origem, as reivin-
dicações e os resultados da 
Revolução Pernambucana 
de 1817.

• Compreender os motivos e 
as consequências do retorno 
de dom João VI a Portugal.

• Conhecer as causas e des-
dobramentos da indepen-
dência do Brasil e o papel de 
dom Pedro nesse episódio.

 Comentários à 
abertura do capítulo

Para começar
As questões propostas na 

abertura exploram conhecimen-
tos prévios dos alunos sobre o 
acontecimento histórico repre-
sentado na imagem. Aproveite 
o momento para uma avaliação 
diagnóstica desse tema.

1. A imagem refere-se ao em-
barque da Corte portuguesa 
para a colônia americana em 
1807, como desfecho da de-
sobediência de Portugal ao 
Bloqueio Continental decre-
tado por Napoleão contra a 
Inglaterra. O reino português 
foi invadido por tropas fran-
cesas, e o príncipe regente 
dom João, a rainha Maria I e 
todos os membros do gover-
no e da Corte transferiram-se 
para a América portuguesa, 
desembarcando em 1808.

2. Resposta pessoal. O tras-
lado da família real trouxe 
mudanças profundas à co-
lônia relacionadas à instala-
ção do governo português. O 
Rio de Janeiro passou a ser 
a capital do Império portu-
guês, recebendo mercado-
rias e pessoas de diversas 
regiões. Além disso, os há-
bitos e costumes se altera-
ram aceleradamente nesse 
período.

  Competências e habilidades trabalhadas no capítulo 7

Competências* Objetos de conhecimento Habilidades

CG (1, 2, 3, 4, 5, 
8, 10)

CCH (3, 5, 7)

CEH (1, 2, 3, 7)

Os caminhos até a 
independência do Brasil.

(EF08HI07) Identificar e contextualizar as especificidades dos diversos processos de 
independência nas Américas, seus aspectos populacionais e suas conformações territoriais.

(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.
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Dom Pedro III, rei 

consorte de 

Portugal, entre 1777 

e 1786. Retrato do 

século XVIII, de 

autoria 

desconhecida. 

Maria I, rainha de 

Portugal entre 1777 e 

1792. Retrato feito 

por Thomas Hickey 

entre o final do 

século XVIII e o início 

do século XIX. 

Dom João VI assumiu o governo de Portugal em 

1792. Em 1799, constatada a incapacidade de 

Maria I para governar, tornou-se formalmente 

príncipe regente de Portugal. Entre 1816 e 1822, 

comandou o Reino Unido de Portugal, Brasil e 

Algarves com o título de dom João VI. Tela de José 

Luís Carvalho, do século XVIII.

Carlota Joaquina. De origem 

espanhola, casou-se ainda 

criança com o infante dom 

João, de Portugal, futuro dom 

João VI. Tornou-se princesa 

consorte regente de Portugal 

em 1792. Retrato de autoria 

desconhecida, do final do 

século XVIII.

Infante dom Miguel. Rei 

de Portugal entre 1828 e 

1834. Retrato de Johann 

Ender, de 1828.

Dom Pedro I, imperador 

do Brasil entre 1822 e 

1831. Retrato de Simplício 

Rodrigues de Sá, c. 1830.

Dona Leopoldina, 

imperatriz do Brasil de 1822 

a 1826. Retrato de Joseph 

Kreutzinger, de 1815.

1  A família real na América 
portuguesa

A mudança da família real portuguesa para o Brasil, em 1808, ocorreu 

em um momento muito conturbado. Após a morte de dom Pedro III, 

Maria I assumiu o trono, mas em seguida foi declarada incapaz de gover-

nar, e seu filho, dom João, assumiu a direção dos negócios do reino. 

O esquema abaixo apresenta mais informações sobre a sucessão do 

trono português. 

1807 

Invasão de Portugal por 

Napoleão

1808 

Chegada da família real à 

América portuguesa

Abertura dos portos

1810 

Tratado de Comércio e 

Navegação e Tratado de 

Aliança e Amizade

1815 

Congresso de Viena

1817 

Revolução Pernambucana

1820 

Revolução Liberal do Porto

1821 

7 setembro 1822 

Proclamação da 

Independência
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LINHA DO TEMPO

Linha do tempo esquemática. O espaço entre as 
datas não é proporcional ao intervalo de tempo.

 Consorte: marido da 

rainha ou esposa do rei.

 Orientações didáticas
O capítulo trata do processo 

que culminou na independên-
cia política do Brasil em relação 
a Portugal. A imagem de abertu-
ra faz referência ao embarque da 
Corte de Portugal para a Améri-
ca portuguesa, em novembro de 
1807, transferindo a sede do po-
der de Lisboa para o Rio de Janei-
ro. Procure relacionar a imagem 
com o Bloqueio Continental e o 
Congresso de Viena, assuntos 
trabalhados no Capítulo 4.

Um dos objetivos deste capí-
tulo é possibilitar a comparação 
entre o processo de emancipação 
política do Brasil e o dos países 
de colonização espanhola, com 
destaque para a manutenção 
da unidade territorial, o que não 
ocorreu na América espanhola, 
muito embora houvesse aqueles 
que sonhavam com a formação 
de uma grande nação republica-
na sem escravidão, como seria 
a Grã-Colômbia, defendida por 
Simón Bolívar.

Apresente a família real aos 
alunos: dom João, filho de dom 
Pedro III com dona Maria I, es-
poso de Carlota Joaquina e pai 
de dom Miguel e dom Pedro. Co-
mente também que a chegada 
da família real tem, por vezes, 
interpretações diferenciadas: 
umas idealizadas, outras carica-
tas. Pode-se apresentar aos alu-
nos, em sala de aula, trechos do 
filme Carlota Joaquina, dirigido 
por Carla Camurati, que apresen-
ta uma versão caricata da che-
gada da família real à América 
portuguesa.

Competências* Objetos de conhecimento Habilidades

CG (1, 2, 3, 4, 5, 
8, 10)

CCH (3, 5, 7)

CEH (1, 2, 3, 7)

Os caminhos até a 
independência do Brasil.

(EF08HI13) Analisar o processo de independência em diferentes países latino-americanos e 
comparar as formas de governo neles adotadas.

A produção do imaginário 
nacional brasileiro: cultura 

popular, representações visuais, 
letras e o Romantismo no Brasil.

(EF08HI22) Discutir o papel das culturas letradas, não letradas e das artes na produção das 
identidades no Brasil do século XIX.

 * CG = Competência Geral / CCH = Competência Específica de Ciências Humanas / CEH = Competência Específica de História
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Uma nova sede para a monarquia 
portuguesa

Depois de mais de 50 dias de viagem, parte das embarcações portuguesas apor-

tou em Salvador em 22 de janeiro de 1808, seguindo para o Rio de Janeiro algum 

tempo depois.

Ainda em Salvador, o príncipe regente de Portugal, dom João, decretou a aber-

tura dos portos às nações amigas, permitindo o comércio entre a América portugue-

sa e outros países, até então proibido pelo domínio metropolitano sobre a colônia. Tal 

medida atendia aos interesses da burguesia industrial inglesa (principal “nação amiga” 

de Portugal) e das elites agrária e mercantil da colônia.

Em 1810, já no Rio de 

Janeiro, dom João assinou 

uma série de acordos com a 

Inglaterra, entre eles o Tra-

tado de Comércio e Navega-

ção e o Tratado de Aliança e 

Amizade. O Tratado de Co-

mércio e Navegação conce-

dia privilégios alfandegários 

à Inglaterra, que pagaria 

15% de tarifa sobre os pro-

dutos vendidos na América 

portuguesa e em outras re-

giões do império português, 

enquanto os próprios artigos portugueses pagariam 16%, e os demais países, 24%. A 

medida causou insatisfação entre os comerciantes e produtores portugueses da 

colônia. Já o Tratado de Aliança e Amizade concedia privilégios aos cidadãos ingleses 

dentro dos domínios portugueses. Todos poderiam praticar a religião protestante no 

território colonial, o que até então era proibido, e os que cometessem algum crime, 

por exemplo, seriam julgados por leis e juízes ingleses. 

Rio de Janeiro, capital do ImpŽrio
A chegada da corte portuguesa provocou uma enorme mudança no cotidiano da 

cidade do Rio de Janeiro. No ano de 1808, atracaram no porto 855 navios. Desse 

total, 90 navios eram estrangeiros e cerca de 50 provenientes da Inglaterra. Eles 

traziam todo tipo de mercadoria: tecidos, louças, ferragens, pentes, livros, perfumes, 

entre outros. Desembarcaram também vendedores, marinheiros, artistas, diplomatas, 

entre outras pessoas que traziam novos costumes, interesses e necessidades.

Nesse período, a cidade possuía cerca de 50 mil ou 60 mil habitantes. Mais de 

um terço do total de habitantes era composto de africanos escravizados e libertos. O 

crescimento desordenado da cidade, que viu sua população aumentar cerca de 20% 

em um único ano, levou dom João a permitir a instalação de manufaturas na colônia, 

proibidas desde 1785. A medida, entretanto, pouco favoreceu a economia local, pois 

não era possível concorrer com os produtos ingleses, oferecidos a preços baixos e em 

grande quantidade.

Brasil 500 anos: o 

Brasil-Império na TV. 
Direção: Fátima Accetti/
Cynthia Falcão. Brasil, 
2001. Nessa série, 
bonecos contam como 
se sucederam alguns 
dos principais fatos 
históricos do Brasil 
durante o século XIX, 
desde a chegada da 
corte portuguesa até a 
proclamação da 
República.

Carlota Joaquina. 
Direção: Carla Camurati. 
Brasil, 1994. Sátira sobre 
a família real no Brasil, 
destacando a atuação 
de dom João VI e de sua 
esposa, Carlota 
Joaquina.

De olho na tela
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Charge satirizando o Tratado de Comércio e Navegação, assinado 

por dom João em 1810.

 Príncipe regente: aquele 
que governa formalmente 
um reino em caráter 
temporário, devido à 
ausência ou ao 
impedimento do rei ou da 
rainha.

 Orientações didáticas
Ressalte que a vinda da famí-

lia real ao Brasil favoreceu a su-
premacia inglesa nos negócios. 
Tome a charge sobre o Tratado de 
Comércio e Navegação como ob-
jeto de análise, e aproveite para 
destacar junto aos alunos a im-
portância da influência inglesa 
sobre Portugal. Explique que, por 
se tratar de uma charge, esse 
material utiliza, de forma cômica, 
recursos distantes da realidade 
histórica (as câmeras de TV, por 
exemplo) que representa.

Para aprofundar as discus-
sões em torno da vinda da fa-
mília real, é possível consultar 
o texto complementar a seguir, 
da historiadora brasileira Cecília 
Helena de Salles Oliveira. Entre 
os vários historiadores que têm 
se dedicado a estudar o proces-
so de independência política, ela 
apresenta, desde os anos 1980, 
interpretações renovadas sobre 
o tema. A autora demonstra que, 
se a saída de Lisboa no dia 26 de 
novembro de 1807 foi de fato atri-
bulada, esteve muito longe de ser 
inesperada, uma vez que com a 
comitiva de cerca de 10 mil pes-
soas foi embarcada uma grande 
quantidade de documentos e até 
mesmo a Biblioteca Real.

Texto complementar

A transferência da sede da 
monarquia mais do que mu-
dança de residência da realeza 
significava a reorganização do 
Estado português no Brasil, e 
por isso na interpretação cor-
rente sobre o processo de In-
dependência os treze anos de 
permanência da Corte no Rio 
de Janeiro vêm sendo apre-
sentados como o momento 
preparatório da separação 
de Portugal. Ou seja, geral-
mente se estuda que a vinda 
da Corte proporcionou um 
enorme desenvolvimento da 
sociedade colonial e que, em 
vista disso, o rompimento 
com o Reino europeu seria 
inevitável. 

[...]

No entanto, da mesma for-
ma como não houve uma re-
lação direta entre as rebeliões 
coloniais de fins do século 
XVIII e o processo de Inde-
pendência, não é possível es-
tabelecer um vínculo de causa 
e efeito entre a vinda da Corte 
e o movimento de separação 
de Portugal. Em outras pala-
vras, não foi a vinda da Corte 
que determinou por anteci-
pação o rompimento político 

entre Brasil e Portugal. Até porque a Independência assinalou pro-
funda ruptura política, havendo enorme diferença entre a tradicional 
monarquia portuguesa e o projeto de monarquia constitucional que 
os defensores da proposta separatista pretendiam construir no Brasil.

Não resta dúvida de que a partir de 1808 alteraram-se enorme-
mente tanto o relacionamento das capitanias do Brasil com o Reino 

de Portugal quanto as ligações das diversas regiões coloniais com 
a cidade do Rio de Janeiro, transformada em centro político dos 
domínios portugueses. Mas essa constatação não autoriza concluir 
que essas mudanças em si mesmas provocaram a Independência e 
a separação de Portugal.

OLIVEIRA, Cecília Helena de Salles. A independência e a construção do 
império: 1750-1824. São Paulo: Atual, 1995. p. 55-57.
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A cidade que a corte portuguesa encontrou
Para os padrões urbanos dos europeus, o Rio de Janeiro não possuía riquezas 

nem atrativos arquitetônicos. Relatos da época destacam que a cidade ficava espre-

mida entre pântanos e morros e que suas ruas, construídas sem nenhum planeja-

mento, eram escuras e malcheirosas. Não existiam fossas nem esgotos.

As melhores casas, localizadas no centro da cidade, foram requisitadas para que 

nelas fossem instalados os membros da corte. Em geral, eram sobrados de dois ou 

mais andares, cujo térreo servia de loja ou habitação para os escravizados, e o andar 

superior, de moradia para a família. As casas mais humildes tinham um só pavimen-

to, chão de terra e paredes de pau a pique. Mesmo assim, possuíam ao menos um 

escravizado. Tanto as habitações mais simples como as melhores eram identificadas 

pelos nomes dos moradores, já que não existia numeração.

Nessa época, uma grande variedade de mercadorias costumava ser vendida de 

porta em porta: quitutes, verduras, frutas e papel de cheiro. Se as mulheres fossem 

escravizadas, seus ganhos eram dados às suas senhoras; se fossem alforriadas, a 

venda era uma forma de obterem algum sustento. Observe as portas e janelas que 

aparecem nas imagens abaixo. Elas eram feitas de gelosia, trama de madeira que 

impedia a passagem excessiva de luz e reduzia a visibilidade para os que passavam 

pelas ruas. Tal recurso era muito usado nas residências em ruas movimentadas. 

 Pau a pique: técnica de 

construção que usa trama 

feita com madeira ou 

bambu entrelaçado e 

barro.

 Papel de cheiro: pequeno 

embrulho contendo folhas, 

cascas e raízes aromáticas 

para perfumar roupas 

guardadas em armários, 

baús e gavetas.

Mulheres vendem seus produtos de porta em porta. 

Gravura publicada no livro Viagem pitoresca e histórica ao 

Brasil, de 1839, de Jean-Baptiste Debret, pintor francês que 

viveu no Brasil entre 1816 e 1831 e que representou em 

suas telas alguns costumes e paisagens da cidade do Rio 

de Janeiro.

Escravizados, provavelmente alugados pelos 

seus senhores ao poder público fazem o 

calçamento de uma rua. Gravura publicada 

no livro Viagem pitoresca e histórica ao 

Brasil, de 1839, de Debret.
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 Orientações didáticas
Procure esclarecer aos alunos 

as transformações ocorridas no 

Rio de Janeiro com a chegada da 

família real e da Corte portugue-

sa. Transformada em capital do 

Império lusitano, a antiga cidade 

portuária colonial passou a re-

ceber navios e mercadorias de 

diversas regiões. Para abrigar a 

Corte real, muitas moradias fo-

ram requisitadas e novas cons-

truções foram erguidas. 

Peça aos alunos que façam 

a leitura das imagens de forma 

crítica. Elas fazem parte da obra 

Viagem pitoresca e histórica ao 

Brasil, de 1839, de Jean-Baptiste 

Debret. Conte aos alunos que o 

pintor fez parte da chamada Mis-

são Artística Francesa, chegando 

ao Brasil em 1816. 

realmente almejava – e dispu-
tou duramente com seu rival, 
Antoine Taunay – era a dire-
ção da futura Academia Real 
de Belas Artes, cuja criação só 
aconteceria em 1820, um ano 
após a morte de Lebreton, no 
Rio de Janeiro. No entanto, a 
direção da Academia foi en-
tregue ao português Henrique 
José da Silva, e Debret foi no-
meado professor de pintura 
histórica, tendo sido ele quem 
escreveu o plano de reorga-
nização da Academia Impe-
rial, só publicado em 1827, 
e muito diferente do proje-
to original de Lebreton. Em 
1828, Debret passou a diri-
gir a Academia e, no ano se-
guinte, foi o responsável pela 
introdução de uma inovação 
no primeiro Salão Imperial 
da Academia das Belas Ar-
tes: o catálogo de exposição. 
Em 1831, o pintor voltou à 
França, mas enquanto viveu 
e lecionou no Brasil, influen-
ciou fortemente a formação 
dos primeiros artistas aca-
dêmicos nacionais e de seus 
discípulos. Quando faleceu 
em Paris, no dia 28 de junho 
de 1848, Debret deixou inú-
meras obras, entre pinturas, 
aquarelas e desenhos.

ANTUNES, Cristina. A viagem 
pitoresca de Debret. Biblioteca 

Brasiliana Guita e José Mindlin. 
Disponível em: <https://www.
bbm.usp.br/node/68>. Acesso 

em: 30 out. 2018. 

Texto complementar
Leia a seguir o trecho de um artigo que trata sobre a Missão Ar-

tística Francesa no Brasil.

Entre os selecionados estão o próprio Lebreton, os pintores De-
bret (contratado como pintor de história) e Antoine Taunay (como 
pintor de paisagem), o arquiteto Grandjean de Montigny, além de 
escultores, arquitetos, um gravador, um medalhista, mecânicos, car-
pinteiros, serralheiros e um músico. O grupo chega ao Rio de Janei-
ro em 26 de março de 1816, e Debret tem seu primeiro contato com 

uma natureza de flora e fauna exuberantes, uma população que exi-
be infinitas cores e sensualidade nos gestos, um terrível cenário po-
voado de escravos, um enorme contraste com a cultura europeia. E 
tudo isso o fascina. Durante o tempo em que permaneceu no Brasil, 
Debret foi apresentado à corte e encarregado de diversas encomen-
das, pintando retratos de nobres, cenas de solenidades, coroações, 
enterros, registrando a história da casa de Bragança em nosso país. 
Versátil, desenhou desde uniformes e trajes de gala da corte até ilu-
minuras de diplomas, insígnias e cenografia de teatro. Lecionou na 
recém-criada Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios, mas o que 
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TEMPO
V I V E N D O  N O

UNIDADE 2  ¥  Europa e América após o Antigo Regime

de dom João

Em 1808, dom João transformou o Rio de Janeiro – capital da colônia desde 1763 – na capital de todo o Império Luso. 

Isso gerou uma série de mudanças na cidade e na vida cotidiana de seus habitantes.

O monarca instituiu órgãos públicos, como ministérios e tribunais, e fundou a Casa da Moeda e o Banco do Brasil. A 

reestruturação urbana e administrativa da colônia visava criar um amplo e poderoso aparelho burocrático que empregava 

as elites portuguesas (aristocracia, comerciantes, oficiais) e atraía as elites coloniais (latifundiários e grandes negociantes), 

interessadas na vida política da Corte.

Para reproduzir o ambiente cultural da metrópole na cidade, dom João ordenou a construção do Jardim Botânico, do 

Teatro Real, da Imprensa Real, da Academia Real Militar, da Academia Real de Belas-Artes, da Biblioteca Real (atualmen-

te, Biblioteca Nacional), além das escolas de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro.

Além disso, incentivou a vinda de artistas e pesquisadores para o Brasil. Em 1816, chegou ao Rio um grupo de artistas que 

registrou a cultura colonial e também exerceu grande influên cia sobre ela. Faziam parte da chamada Missão Artística Francesa 

os pintores Jean-Baptiste Debret e Nicolas Antoine Taunay e os escultores Auguste Marie Taunay, Marc e Zéphirin Ferrez. 

A cidade se expandiu e ganhou melhorias em seus espaços públicos, como chafarizes para o abastecimento de água 

e iluminação. Novos bairros foram criados para a construção de residências amplas e com jardins, ao estilo europeu.

Novos comportamentos ganharam importância no Rio de Janeiro, especialmente entre as elites, que modificaram seu 

vestuário e adotaram regras de etiqueta típicas de cortes europeias. As mudanças e a proxi-

midade com o poder fizeram do Rio de Janeiro uma cidade cada vez mais cosmopolita.

Entretanto, o trabalho escravizado, como vimos, permanecia. Os escravizados realiza-

vam tarefas dentro das casas dos senhores e também nas ruas, vendendo as mais diversas 

mercadorias.

De acordo com o texto, o Rio de Janeiro passou por muitas transformações durante o período em que a Corte 

portuguesa se instalou no Brasil. 

1  Por que dom João realizou todas essas modificações na cidade? Elas beneficiavam toda a população do Rio de 

Janeiro? Justifique.

2  Como você acha que as pessoas reagiram a essas novidades?

3  Na sua opinião, por que a elite do Rio de Janeiro adotou um estilo de vida mais parecido com o das cortes europeias?

4  Atualmente, você sabe dizer quais foram as últimas obras públicas realizadas na sua cidade ou no seu bairro? 

Elas trouxeram algum benefício para a população? Qual(is)?

5  O que ainda falta ser melhorado? Cite alguns exemplos.

Questões

 Cosmopolita: aberta a 

influências culturais dos 

grandes centros urbanos 

de outros países.
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Rua do Piolho (atual rua da 
Carioca), no Rio de Janeiro,  

c. 1817, em aquarela de 
Thomas Ender.

 Orientações didáticas

Vivendo no tempo
A seção Vivendo no tempo 

aborda a questão das transfor-

mações urbanas e culturais im-

plementadas pela família real no 

Rio de Janeiro. Por meio dela, é 

possível relacionar as transfor-

mações políticas e sociais mais 

amplas com mudanças na vida 

cotidiana da cidade e de seus 

habitantes. Por sua vez, é possí-

vel ressaltar também aspectos 

que permaneceram inalterados, 

sendo uma excelente oportuni-

dade para explorar conceitos de 

ruptura e permanência ao longo 

da história. 

Atividades

1.  As modificações foram fei-

tas para abrigar a Corte e 

tentar reproduzir o ambien-

te de Portugal. O estabeleci-

mento de órgãos públicos 

visava criar um aparelho 

burocrático que permitis-

se o melhor funcionamento 

e uma boa administração da 

nova sede do império, além 

de empregar as elites portu-

guesas e atrair as elites colo-

niais. Dessa forma, podemos 

perceber que apenas a elite 

se beneficiou amplamente 

dessas reformas.

2. Resposta pessoal. O aluno 

deve perceber que as mu-

danças afetaram a vida da 

população do Rio de Janeiro 

em quase todos os aspectos. 

Algumas pessoas tiveram até 

de ceder suas moradias para 

abrigar membros da Corte.

3. Resposta pessoal. Espera-se 

que os alunos associem que 

essas mudanças no vestuá-

rio, nos costumes, no modo 

de se portar, etc. demonstra-

vam o interesse das elites 

em reproduzir as práticas 

das cortes europeias. 

4. Resposta pessoal. Orien-

te os alunos a se informar 

sobre as últimas obras pú-

blicas realizadas no bairro 

ou município onde moram 

e o impacto que tiveram na 

vida da população local. 

5. Resposta pessoal. De acordo 

com o levantamento feito na 

questão anterior, os alunos 

podem indicar problemas 

que faltam ser soluciona-

dos pelo poder público, por 

meio de entrevistas com os 

moradores da região e com 

membros da própria escola.
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As guerras de dom João
Após instalar o governo no Rio de Janeiro, dom João decretou guerra à França e 

determinou a invasão da Guiana Francesa, que foi ocupada e só seria devolvida em 

1817, em meio aos desdobramentos do Congresso de Viena.

Outra área de conflito militar foi a Banda Oriental do Rio da Prata, onde atual-

mente se encontra o Uruguai. Dom João planejava incorporar essa região ao Brasil 

seguindo os interesses de dona Carlota Joaquina, sua esposa e irmã de Fernando VII 

(rei espanhol deposto pelas tropas napoleônicas). Em 1821, a região foi incorporada 

ao Brasil como Província Cisplatina.

Em 1808, por meio de uma carta régia, dom João decretou a “guerra justa” con-

tra os botocudos. Essa declaração de guerra foi estendida posteriormente a outros 

grupos indígenas. A medida favoreceu as investidas contra diversos desses povos, 

ampliando a violência da colonização e estimulando a tomada de terras dos nativos 

e a escravização dos derrotados.

Conheça mais

A Revolução Pernambucana de 1817

Insatisfeitas com as decisões tomadas no Rio de Janeiro, que em quase nada se diferenciavam das medidas impostas 

quando a sede do poder ficava em Portugal, as elites pernambucanas retomaram os ideais separatistas do período 

colonial, dando início a uma rebelião.

De um lado, grandes senhores rurais desejavam instalar um Estado independente e autogovernado, sem o controle 

centralizado dos portugueses sediados no Rio de Janeiro. De outro, indivíduos livres, pobres e não proprietários queriam 

pôr fim aos altos preços dos produtos, resultado dos monopólios comerciais portugueses nos portos nordestinos.

Dezenas de populares organizaram-se para 

libertar-se do domínio português e instalar o 

regime republicano no Recife. Entre os revolto-

sos, destacaram-se o comerciante Domingos 

José Martins e o padre João Ribeiro. Eles derru-

baram o governador e fundaram um novo go-

verno, decretando a extinção de impostos, a li-

berdade de imprensa e de religião e a igualdade 

entre os cidadãos. Devido à pressão de alguns 

proprietários, a escravidão foi mantida, embora 

a ala mais radical dos revoltosos exigisse sua 

extinção.

Mesmo com a adesão de Alagoas, Paraíba e 

Rio Grande do Norte, os revolucionários pernam-

bucanos acabaram cercados e derrotados pelas 

tropas reais. Os líderes do movimento foram 

presos e executados. As elites locais, temerosas 

da atuação popular, aceitaram o domínio da Corte 

do Rio de Janeiro.
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A Revolução ou Insurreição Pernambucana de 1817 

teve a participação de grupos sociais com diferentes 

objetivos. Na imagem, Bênção da bandeira de 

Pernambuco na Revolução de 1817, pintura de 

Antônio Parreiras, do início do século XIX.

 Orientações didáticas
O boxe Conheça mais desta-

ca um dos projetos em disputa 
que foi derrotado: a Revolução 
Pernambucana de 1817, foco 
também de um dos documen-
tos selecionados para a ativida-
de da seção Trabalhando com 

documentos da página 116. É 
importante analisar a questão 
da Revolução Pernambucana de 
modo a enfatizar que nem todos 
os setores da sociedade colonial 
viram a vinda da família real e as 
transformações políticas que ela 
possibilitou de maneira positiva.

Atividade complementar
Antes do desfecho da inde-

pendência, ocorrido em 1822, 
alguns fatos importantes ocor-
reram no Brasil, sendo a Revo-
lução de 1817, em Pernambuco, 
um deles.

1. Qual era a situação da capi-
tania de Pernambuco?

A capitania passava por di-

ficuldades econômicas e 

sociais, agravadas pelas pe-

sadas cobranças de impos-

tos, decorrentes dos gastos 

da Corte no Brasil.

2 Quais grupos sociais parti-
ciparam do movimento?

Tanto senhores de terras co-

mo comerciantes e pessoas 

dos setores populares, como 

padres, militares, intelectuais 

e negros libertos.

3. Todos eles tinham os mes-
mos objetivos?

Não, pois os grandes proprie-

tários não tinham interesse 

em abolir a escravidão, por 

exemplo.
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Texto 1

[…] os cabras, mulatos e crioulos andavam tão atrevidos que diziam que éramos todos iguais e não haviam de 

casar senão com brancas das melhores. Os boticários, cirurgiões e sangradores davam-se ares de importância e 

até os barbeiros recusavam-se a fazer a barba das pessoas, alegando que estavam “ocupados no serviço da pátria”.

FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 1994. p. 128.

Texto 2

[...] há sítios lindíssimos muito perto da cidade e onde moram muitas pessoas da sociedade, e por exemplo o 

que chama de baía de Botafogo é, sem exagero, comparável aos mais belos sítios da Itália ou da Suíça. Falta gente 

branca, luxo, boas estradas, enfim faltam muitas coisas que o tempo dará, mas não falta, como em Lisboa e seus 

arredores, água e verduras, pois mesmo nesta estação, a pior, temos tudo aqui tão verde como na Inglaterra.

NORTON, Luiz. A corte de Portugal no Brasil. 2. ed. Lisboa: Empr. Nacional  

de Publicidade, [s.d.]. p. 83.

1  O texto 1 é um trecho de uma carta escrita no Recife, em 1817, em que se comentam as atitudes de algumas 

pessoas no período em que ocorria a Revolução Pernambucana. Leia-o com atenção e responda às questões.

a) Em sua opinião, a que grupo social pertence o autor da carta? Justifique sua resposta.

b) A que grupos sociais você acha que pertencem os “cabras, mulatos e crioulos” citados na carta?

c) Qual é o sentimento expresso pelo autor da carta?

2  O texto 2 é uma passagem de uma carta do conde de Palmela, escrita à sua esposa em 1821. Leia-a com 

atenção e responda às questões propostas.

a) De que forma você definiria o ânimo do autor da carta em relação à cidade do Rio de Janeiro? Quais são os 

aspectos positivos que ele destaca?

b) Pelo que já estudamos sobre a cidade, as condições de vida da população eram bastante precárias e, por 

toda parte, a escravidão se impunha. Na sua opinião, por que o autor da carta não se incomoda com esses 

aspectos?

TRABALHANDO COM DOCUMENTOS
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Pátio do Terço, no 

Recife, Pernambuco, 

no início do século XIX. 

Autoria desconhecida.

 Orientações didáticas

Trabalhando com 

documentos
Esta seção traz dois relatos 

produzidos no início do século 
XIX que podem ajudar a retomar 
os principais aspectos trabalha-
dos no capítulo, como a questão 
da Revolução Pernambucana e 
as transformações na paisagem 
urbana do Rio de Janeiro com a 
vinda da família real. Por essa 
razão, é interessante discutir as 
atividades da seção como uma 
forma de retomar e aprofundar o 
que foi analisado anteriormente.

Atividades

1. a) À elite branca, pois de-
monstra uma visão elitista 
das camadas mais pobres 
da população.

  b) Esses grupos represen-
tam setores das camadas 
populares, que participaram 
da Revolução Pernambuca-
na de 1817.

  c) O autor demonstra indig-
nação em relação à partici-
pação popular na Revolução 
de 1817 e discorda das 
ideias de igualdade social, 
propostas por esses grupos, 
o que pode ser percebido na 
frase: “os cabras, mulatos e 
crioulos andavam tão atrevi-
dos que diziam que éramos 
todos iguais [...]”.

2. a) O autor é otimista, tem 
uma visão positiva da cida-
de, destacando as suas van-
tagens naturais: beleza e 
fertilidade.

  b) Resposta pessoal. Espera-
-se que os alunos percebam 
que o autor da carta era um 
conde, ou seja, membro da 
elite portuguesa, que não 
condenava a prática da es-
cravidão. Aproveite a opor-
tunidade para trabalhar as 
memórias que temos do lu-
gar onde vivemos, os ele-
mentos condicionadores do 
nosso olhar, as diferenças 
de percepção do mesmo fe-
nômeno por indivíduos de 
épocas, regiões e posições 
sociais diferentes. Destaque 
também o aspecto precon-
ceituoso da afirmação “Falta 
gente branca [...]”, que per-
mite debater a sobrevivên-
cia de posturas similares no 
cotidiano atual.
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2  A volta de dom João VI 
a Portugal

Com a derrota final de Napoleão, em 1815, não havia mais justificativa para a 

permanência da corte portuguesa no Brasil. Entretanto, dom João e seus súditos 

portugueses não demonstravam interesse em deixar a cidade do Rio de Janeiro.

Assim, em 1815, dom João elevou a colônia à categoria de Reino Unido a Portu-

gal e Algarves (o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves). Essa medida garantiu a 

legalidade da permanência do rei no território americano, segundo o Congresso de 

Viena. Contudo, provocou enorme insatisfação dos súditos portugueses, que se sen-

tiam ameaçados por serem igualados aos ex-colonos.

Na ausência do monarca, Portugal era governado pelo comandante militar inglês 

Lord Beresford, que não conseguiu contornar as dificuldades do reino. Em 1820, a 

insatisfação dos portugueses provocou uma Revolução Liberal na cidade do Porto.

Após derrubarem o governo, os revoltosos instalaram uma junta governativa e 

convocaram as Cortes Gerais Extraordinárias, cuja tarefa era elaborar uma Consti-

tuição para Portugal. O movimento defendia a supremacia das cortes sobre a realeza, 

exigia o retorno de dom João VI a Portugal e o restabelecimento do controle adminis-

trativo sobre o território brasileiro. As cortes foram compostas de deputados repre-

sentantes de todo o Império Português (africanos, asiáticos, americanos), prevale-

cendo, porém, os deputados de Portugal. Foram eleitos 67 deputados para represen-

tar o Brasil, mas apenas 46 seguiram para Portugal.

Para garantir sua coroa, o rei voltou a Portugal em 1821, deixando seu filho dom 

Pedro como príncipe regente do Brasil. Alguns cronistas da época afirmam que dom 

João VI, antes de partir, teria dito ao filho: “Pedro, se o Brasil se separar, antes seja 

para ti, que me hás de respeitar, do que para algum desses aventureiros”.

A tentativa portuguesa de restabelecer a supremacia política e comercial sobre 

o Brasil provocou a insatisfação dos deputados brasileiros, acelerando o processo de 

independência política do país.

O retorno da família real a Portugal levou dom 

Pedro a assumir a posição de príncipe regente do 

Brasil. Na imagem, Partida da Corte para Portugal, 

pintura de 1821, de Jean-Baptiste Debret.

Reprodução/Fundação Biblioteca Nacional, 

Rio de Janeiro, RJ.

 Orientações didáticas
O tópico A volta de dom João 

VI a Portugal introduz a questão 

da Revolução Liberal do Porto e 

a da formação das Cortes por-

tuguesas. Essa temática é fun-

damental para compreender o 

processo de independência do 

Brasil e de ruptura das elites bra-

sileiras com a metrópole. Por isso, 

é interessante analisar o proces-

so de constituição das Cortes em 

Portugal e o modo como isso afe-

tou o equilíbrio político no interior 

do império português.

Texto complementar
Leia a seguir um texto so-

bre a Revolução do Porto, 

ocorrida em 1820.

No Brasil, as notícias da 
Revolução do Porto propa-
garam-se rapidamente. Car-
tas particulares e ofícios dos 
governadores do reino, com 
informações sobre o movi-
mento e as primeiras provi-
dências tomadas em Lisboa, 
chegaram ao Rio de Janeiro 
em 17 de outubro. No dia 1º 
de janeiro de 1821, o Grão-
-Pará aderiu ao movimento 
liberal. Em 10 de fevereiro, A 
Bahia jurou a Constituição a 
ser elaborada em Portugal. 
Por fim, em 26 de fevereiro, a 
pressão das tropas portugue-
sas no Rio de Janeiro garan-
tiu a incorporação da cidade 
à Regeneração, acarretando 
o regresso de dom João VI 
dois meses mais tarde. Na 
metrópole, a Constituição 
foi proclamada pelas Cortes 
em 23 de setembro de 1822, 
mas essa primeira experiên-
cia liberal foi efêmera. Em 
27 de maio de 1823, lidera-
do pelo infante dom Miguel, 
o episódio conhecido como 
da Vila Francada indicava o 
retorno das tendências ab-
solutistas e a suspensão dos 
trabalhos das Cortes em 2 de 
junho seguinte, prenunciando 
a longa guerra civil que teria 
lugar após a morte de dom 
João VI, em 1826.

VAINFAS, Ronaldo; NEVES, 
Lúcia Bastos Pereira das (Org.). 

Dicionário do Brasil Joanino: 
1808-1821. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2008. p. 392. 
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3  A regência de dom Pedro 
(1821-1822)

Sentindo-se ameaçadas, as elites do Brasil formaram 

o Partido Brasileiro e procuraram o apoio do regente para 

lutar contra as medidas das cortes em Portugal. Apesar do 

nome, a organização não possuía as características de um 

partido político moderno – era um agrupamento de pes-

soas que lutavam em defesa de interesses comuns. Seus 

principais líderes, membros da aristocracia agrária, foram 

Gonçalves Ledo, Januário da Cunha Barbosa e José Boni-

fácio de Andrada e Silva.

Temendo que dom Pedro regressasse para Portugal 

– fato que enfraqueceria a autonomia administrativa do 

Brasil –, os brasileiros recolheram aproximadamente 8 mil 

assinaturas, pedindo-lhe que permanecesse no país. Ao 

receber o abaixo-assinado, no dia 9 de janeiro de 1822, 

dom Pedro teria afirmado: “Como é para o bem de todos e 

felicidade geral da nação, estou pronto: diga ao povo que 

fico”. O Dia do Fico, como ficou conhecido, foi decisivo para 

a emancipação brasileira que viria a seguir. 

As tropas portuguesas, contrárias à decisão de dom 

Pedro, foram forçadas a abandonar o Rio de Janeiro. Pou-

co depois, os ministros, todos portugueses, demitiram-se. 

Dom Pedro organizou um novo gabinete, formado só por brasileiros e chefiado por 

José Bonifácio, um dos mais ativos defensores da independência.

Em junho do mesmo ano, dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte, 

acentuando os conflitos de interesses entre a Corte portuguesa e o governo regencial.

José Bonifácio de Andrada e 

Silva, pintura de Benedito 

Calixto, 1902.
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Aclamação de dom Pedro 

como imperador do Brasil no 

Campo de Sant'Ana, no Rio de 

Janeiro. Litografia aquarelada 

de Jean-Baptiste Debret de 

aproximadamente 1822.

 Gabinete: conjunto dos 

ministros de um 

governo, ministŽrio.

 Orientações didáticas
Como sugestão de aprofunda-

mento do tema, consulte o texto 

complementar a seguir, que ana-

lisa a questão do posicionamento 

político das Cortes e de setores 

das elites brasileiras e ressalta 

como isso acabou gerando inte-

resses contraditórios na América 

e em Portugal.

Texto complementar

Em agosto de 1821, antes 
da chegada dos primeiros de-
putados brasileiros, as Cor-
tes traçaram as linhas gerais 
que deveriam orientar as re-
lações com a porção ame-
ricana do império dali em 
diante, linhas que não pres-
supunham uma recoloniza-
ção do Brasil, reconhecida 
como inviável pela maioria, 
mas sim a ideia de uma po-
lítica integradora, em que o 
Reino Unido deixasse de sig-
nificar a união de dois reinos 
distintos, para compreender 
uma entidade política única, 
da qual, substituindo a figura 
do rei, as Cortes se tornaram 
o símbolo. Pretendia-se, as-
sim, o restabelecimento do 
controle administrativo so-
bre o território americano, 
com a extinção dos tribunais 
superiores no ultramar e o 
reconhecimento das juntas 
provinciais que tinham nas-
cido dos movimentos locais 
de apoio ao Congresso e que 
a ele deveriam permanecer 
diretamente subordinadas. 

A partir de setembro de 
1821, no entanto, essa pro-
posta, como seria de se es-
perar, conduziu à adoção de 
medidas que provocaram a 
insatisfação dos deputados do 
Brasil, em particular da ban-
cada paulista, que dispunha 
de uma espécie de progra-
ma nas Lembranças e apon-
tamentos redigidos por José 
Bonifácio antes de sua par-
tida. Embora insistissem na 
indissolubilidade do reino 
luso-brasileiro, os paulistas 
não abriam mão de conser-
var na América um governo 
central, dotado de todas as 
prerrogativas e personifica-
do pelo príncipe regente D. 
Pedro, no que foram apoia-
dos por alguns deputados 
da Bahia, de Pernambuco e 
do Rio de Janeiro, em oposi-
ção às atitudes cada vez mais 
intransigentes das Cortes de 
Lisboa, que pretendiam asse-
gurar para Portugal a hege-
monia no interior do império 
luso-brasileiro.

[...]

Em Portugal, considerada pela historiografia como parte de 
uma “revolução burguesa” ou como expressão dos anseios de um 
“amálgama de classes”, o significado histórico do triênio liberal 
vintista pode ser vislumbrado em suas consequências, que re-
percutiram em ondas sucessivas, ao longo de todo o século XIX, 
alcançando a implantação da República, em 1910, quando mui-
tos daqueles princípios continuavam a ser evocados. No Brasil, a 
historiografia nacionalista do século XIX, prolongada por muitos 

historiadores posteriores, enxergou [...] na Regeneração Vintista 
apenas o aspecto (re)colonizador e retrógrado. Estudos realizados 
ao longo do século XX, a partir do trabalho pioneiro de Oliveira 
Lima sobre D. João I, apontam, contudo, a importância do movi-
mento para a consolidação das ideias liberais presentes na inde-
pendência e no império.

VAINFAS, Ronaldo; NEVES, Lúcia Bastos Pereira das (Org.). Dicionário do 
Brasil Joanino: 1808-1821. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008. p. 111, 392-393.
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119A independência da América portuguesa  •  CAPÍTULO 7

A proclamaç‹o da independ•ncia
Em agosto de 1822, ordens de Lisboa exigiam que o regente retornasse a Por-

tugal e que suas decisões fossem anuladas. Diante da gravidade de tais notícias, José 

Bonifácio enviou um oficial ao encontro de dom Pedro, que estava viajando. O prínci-

pe regente foi encontrado na tarde do dia 7 de setembro, voltando de Santos, às 

margens do riacho Ipiranga, no planalto de São Paulo. Ao ler as notícias, dom Pedro 

proclamou a independência política do Brasil em relação a Portugal.

Em 12 de outubro de 1822, dom Pedro foi coroado imperador do Brasil, com o 

título de dom Pedro I. Teve, contudo, de enfrentar focos de resistência portuguesa, 

particularmente no Nordeste, assunto que veremos no capítulo 11.

Contando com a aprovação e a participação da elite agrária e de burocratas, a 

independência do Brasil não promoveu mudanças mais profundas na economia nem 

na sociedade brasileira.

A escravidão, base da produção agrícola voltada para a exportação, foi mantida. 

Permaneceram também os privilégios dos ingleses e seu predomínio econômico 

sobre o Brasil, que continuou a importar manufaturas e a obter empréstimos da In-

glaterra.

Assim, embora tenha obtido sua independência política, o Brasil manteve sua 

dependência econômica – agora, da Inglaterra. 

No Brasil, ao contrário do que aconteceu na América espanhola, não ocorreu a 

fragmentação do território da ex-colônia. O apoio da aristocracia à monarquia contri-

buiu para assegurar a unidade territorial do novo país.

A independência do 
Brasil (1808-1828), de 

Márcia Berbel, Editora 

Saraiva, 2011. O livro 

apresenta uma 

interpretação sobre o 

processo de 

independência do Brasil 

com linguagem fácil e 

acessível.

Minha biblioteca

A Proclamação da Independência, óleo sobre tela de François-René Moreaux, 1844.
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 Orientações didáticas
É importante observar como 

a elite da época procurou promo-
ver uma ruptura do ponto de vis-
ta político, assumindo ela própria 
o comando do novo Estado, ao 
mesmo tempo em que se preocu-
pava em manter intacta a ordem 
social e econômica. Destaque es-
ses aspectos para os alunos ao 
tratar do tópico A proclamação 

da independência, solicitando 
que identifiquem aspectos que 
mudaram e características que 
se mantiveram, como a escravi-
dão e o tráfico negreiro.

Com relação às representa-
ções produzidas sobre a procla-
mação da independência, peça 
aos alunos que analisem as ima-
gens do capítulo sobre esse tema 
e discuta com eles sobre a pro-
dução de uma memória que vi-
sava enaltecer dom Pedro I e sua 
atuação. Essa prática de enfatizar 
atos de lideranças políticas é re-
corrente entre os que ocupam o 
poder em diferentes tempos, seja 
entre os imperadores romanos, 
seja entre os monarcas do Anti-
go Regime ou mesmo entre diri-
gentes atuais.
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Mapeando saberes

ATENÇÃO
A ESTES

ITENS

VINDA DA FAMÍLIA REAL (1808)
• Motivada pela invasão de Portugal pelas 

tropas de Napoleão. 

• Contou com o auxílio da Inglaterra, interessada 

na ampliação de sua influência política e 

econômica na América do Sul.

DOM JOÃO, PRÍNCIPE REGENTE DE 
PORTUGAL
• Atendeu aos interesses ingleses abrindo 

os portos e assinando os Tratados de 

1810, que privilegiavam os produtos 

britânicos no mercado brasileiro. 

• Possibilitou a introdução de manufaturas e 

da imprensa no Brasil, até então proibidas 

pela metrópole. 

• Criou a Casa da Moeda e o Banco do Brasil.

RIO DE JANEIRO
• Tornou-se capital do Império 

Português.

• Passou por transformações urbanas 

e administrativas. 

• Criação da Academia de Belas-Artes, 

da Academia Real Militar, do Jardim 

Botânico e do Teatro Real.

RETORNO DE DOM JOÃO VI A PORTUGAL 
(1821)
• Atendeu ao interesse da classe mercantil 

metropolitana portuguesa, que desejava 

o restabelecimento da supremacia 

política e comercial sobre o Brasil. 

• Desencadeou a formação do “Partido 

Brasileiro”, que ganhou adesão de dom 

Pedro ao projeto de independência.

REVOLUÇÃO LIBERAL DO 
PORTO (1820)
• Provocada pela insatisfação dos 

portugueses com o governo britânico ali 

instalado, pela permanência de dom João 

VI no Brasil e pela elevação da ex-colônia 

à condição de Reino Unido a Portugal e 

Algarves.

• Revoltosos convocaram as Cortes Gerais 

Extraordinárias para elaborar uma 

nova Constituição para Portugal. INDEPENDÊNCIA DO 
BRASIL (1822)

• Manteve a subordinação 

econômica, mas agora em 

relação à Inglaterra.

• Conservou e ampliou velhas 

instituições, como a 

escravidão e a economia 

agroexportadora.

• O Período Joanino marcou a transição da situação de 

colônia para a de Estado soberano na história do 

Brasil. Nesse contexto, as limitações impostas pela 

Inglaterra, principalmente no comércio e no 

desenvolvimento industrial, explicam as condições de 

dependência que caracterizariam o novo país.

• O estudo da emancipação política do país permite 

compreender a especificidade do Brasil no conjunto 

americano e as razões pelas quais foi possível 

preservar a unidade do vasto território, bem como 

algumas instituições criadas na antiga colônia 

portuguesa, como a escravidão e o latifúndio 

monocultor-escravista.

POR QUÊ?

 Orientações didáticas

Mapeando saberes
O objetivo desta seção é sis-

tematizar o que foi aprendido. 

Ela pode ser consultada pelos 

alunos sempre que for necessá-

rio retomar os pontos principais 

trabalhados em cada capítulo.

Peça aos alunos que leiam o 

diagrama e aproveite para escla-

recer possíveis dúvidas. Após a 

leitura, sugira a eles que listem 

no caderno, em duplas ou em 

grupos, as informações mais 

importantes sobre os assuntos 

deste capítulo.
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ATIVIDADES 121

ATIVIDADES

Retome

1  Explique a relação existente entre o Bloqueio Continental e a vinda da família real portuguesa para o Brasil.

2  Apesar de dom João permitir a instalação de indústrias no Brasil a partir de 1808, elas não se desenvolveram. 

Identifique por que isso ocorreu.

3  Cite as causas e os objetivos da Revolução Pernambucana de 1817.

4  Compare as lutas de independência na América espanhola e na América portuguesa.

5  A independência do Brasil beneficiou igualmente todas as camadas da sociedade brasileira? Explique.

6  Observe atentamente a charge abaixo, reflita sobre a resposta que a mãe deu ao menino e responda às questões. 
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a) Em 1822, o Brasil conquistou a independência política de Portugal, mas outras formas de dependência foram 

mantidas. De que maneira isso se deu?

b) Explique a ironia da charge.

Charge de 

Miguel Paiva, 

1982.

Fonte: Acervo do cartunista.

Autoavaliação

1. Quais atividades você considerou mais fáceis e mais difíceis? Por quê?

2. Em quais atividades você utilizou o texto do capítulo como base para sua resposta?

3. Algum ponto do capítulo não ficou muito claro para você? Qual?

4. Você compreendeu o esquema Mapeando saberes?  Explique.  

5. Você saberia apontar exemplos da atualidade conside rando o que aprendeu no item Por quê? 

do Mapeando saberes?

6. Como você avalia sua compreensão dos assuntos tratados neste capítulo? 

 »Excelente: não tive nenhuma dificuldade.

 »Boa: tive algumas  dificuldades, mas consegui resolvê-las.

 »Regular: foi difícil compreender certos conceitos e resolver as atividades. 

 »Ruim: tive muitas dificuldades, tanto no conteúdo quanto na realização das atividades.

 Orientações didáticas
Atividades

As atividades podem ajudar a identificar as principais dúvidas e 

dificuldades dos alunos em torno dos temas trabalhados no capítulo. 

1. Diante do Bloqueio Continental, Portugal desobedeceu às or-

dens de Napoleão e manteve a aliança com a Inglaterra. Sem 

força para enfrentar o poderio militar francês, a Corte fugiu pa-

ra a América portuguesa, sendo apoiada pelos ingleses. 

2. A indústria não se desenvolveu devido aos privilégios conce-

4. Na América espanhola diver-

sos grupos sociais participa-

ram, mas predominaram os 

interesses das elites criollas, 

que criaram governos repu-

blicanos após a separação 

da metrópole, o que resul-

tou no desmembramento 

de territórios e na formação 

de vários países. No Brasil, 

o processo foi liderado pe-

lo próprio herdeiro do trono 

português e atendeu aos in-

teresses das elites agrárias, 

conservando  a monarquia.

5. Não, pois não acarretou 

mudanças estruturais. Fo-

ram mantidos os interes-

ses da aristocracia agrária 

e da burocracia estatal, a 

escravidão, o modelo agro-

exportador, os privilégios 

aos ingleses e a dependên-

cia de nossa economia das 

importações e empréstimos 

estrangeiros.

6. a) Permaneceu o predomí-

nio econômico inglês sobre 

o Brasil em relação à impor-

tação de produtos manu-

faturados e à obtenção de 

empréstimos. Apesar da 

independência política de 

Portugal, manteve-se cer-

ta sujeição econômica à In-

glaterra. A frase da mãe na 

charge espelha essa inter-

pretação da independência 

do Brasil.

  b) Os alunos devem notar 

que a expressão “Viva a in-

dependência!” contrapõe-se 

a “novo produto inglês”.

Autoavaliação
Proponha aos alunos que 

respondam às questões da Au-

toavaliação no caderno. Orien-

te-os a se autoavaliar para que 

tenham noção de seu processo 

de aprendizagem, identificando 

o que aprenderam e em quais 

pontos apresentaram dificulda-

des sobre o conteúdo estudado.

didos aos produtos ingleses, que entravam no Brasil com im-

postos de apenas 15%, enquanto os produtos de outros países 

pagavam 24% e os de Portugal, 16%. Dessa forma, existia grande 

quantidade de produtos ingleses a preços muito mais baixos.

3. Causas: a crise econômica e a miséria em Pernambuco, os pe-

sados impostos metropolitanos e a influência dos ideais de 

liberdade e independência europeus e americanos. Objetivos: 

a independência e a instalação de um regime republicano na 

região.
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LENDO IMAGEM

LENDO IMAGEM

122

Em 1783, pouco tempo antes de a família real portuguesa chegar ao Brasil, foi inaugu-

rado o primeiro parque de lazer do Rio de Janeiro, o Passeio Público. Ele foi o primeiro proje-

to de urbanização da cidade, concebido e construído nos moldes europeus por Mestre Valen-

tim da Fonseca e Silva. Essa construção envolveu grandes transformações na paisagem, como 

o aterro da lagoa do Boqueirão da Ajuda e o desmonte do morro das Mangueiras. 

O parque servia na época apenas à aristocracia e à pequena elite mercantil. Na imagem 

a seguir, vemos a representação de uma parte do Passeio Público.

Passeio Público, litografia de Alfred Martinet, de 1847. O Passeio Público contava com cerca de 33 mil m2 de área. Em seu traçado geométrico 
(acima) predominavam ruas retas, pelas quais se podia caminhar, entre diversas espécies de árvores, desde os grandes portões de entrada 
até o terraço à beira-mar. O parque era um ponto de encontro e de lazer para a elite, onde também se realizavam grandes festas, contando 
à noite com iluminação artificial de lampiões de óleo de peixe. 

Terreno nivelado de 
ruas retas, seguindo 
o traçado 
geométrico do 
parque.

Duas torres 
marcavam a 
extremidade de um 
terraço (belvedere) 
de onde se tinha 
uma bela vista da 
Baía de Guanabara.

Homens e mulheres 
em trajes típicos da 
moda europeia do 
século XIX. O tipo de 
vestimenta indica que 
o parque era 
frequentado pelas 
elites da época.
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Esculturas em forma de 
pirâmide, de mármore branco 
(a segunda não aparece na 
imagem), foram as últimas 
peças feitas para o Passeio 
Público pelo Mestre Valentim, 
em 1806. 

 Orientações didáticas

Lendo imagem
Esta seção informa sobre a 

construção (no século XVIII) e 
posterior reforma (já no século 
XXI) do primeiro parque carioca, o 
Passeio Público. É uma oportuni-
dade de levar os alunos a refletir 
sobre aspectos da urbanização 
de uma grande cidade brasileira 
questionando: A quem interessa 
as modernizações em cidades do 
Brasil e do mundo todo?; Por que 
há cidades em que pouco se pre-
serva a história (monumentos, 
casarios antigos, centros impor-
tantes de eventos anteriores) e 
há outras em que parece haver 
grande preocupação em conser-
var a herança urbana? 
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LENDO IMAGEM 123

Em 2004, a prefeitura do Rio de Janeiro realizou uma grande reforma no Passeio Público, 

que durou oito meses. Na fotografia a seguir, vemos uma parte do parque atualmente.

Área do Passeio Público do Rio de Janeiro após a reforma de 2004. No centro, entre as pirâmides, observa-se o chafariz construído no século 
XVIII. Devido à abertura da avenida Beira-Mar, o espaço perdeu o terraço (belvedere) que tinha vista para o mar. Foto de 2017.

Identifique o vestígio 

1  Descreva a fotografia.

2  Quais elementos presentes na fotografia são do final do século XVIII e início do século XIX?  

3  Quais elementos presentes na fotografia são mais recentes?  

Analise a fotografia 

4  Pela foto, qual é o atual estado de conservação do Passeio Público?

Compare diferentes contextos 

5  Considerando o tempo que passou e as mudanças ocorridas na cidade do Rio de Janeiro, 

como você analisa a função do parque para a sociedade atual?

6  Observe os parques, os monumentos e os espaços públicos da sua cidade. 

a) Quais você destacaria?

b) Que diferenças você identifica entre eles e a arquitetura do Passeio Público no Rio de 

Janeiro?

c) Como se encontra a preservação atual desses espaços ou monumentos?

d) Qual é a importância de preservarmos o patrimônio público?
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Atividades

1. Na foto, vê-se uma área mui-

to arborizada, decorada com 

esculturas em forma de pi-

râmide e um chafariz. 

2. A escultura em forma de pi-

râmide e o chafariz.

3. As grades, o relógio e os edi-

fícios ao fundo.

4. O Passeio Público encontra-

-se bem-conservado, embo-

ra tenha perdido o terraço 

com vista para o mar. A ve-

getação está preservada e 

o parque está limpo.

5. O Passeio Público continua 

destinado ao lazer das pes-

soas; entretanto, não é mais 

um local frequentado exclu-

sivamente pela elite.

6. Respostas pessoais. Espe-

ra-se que os alunos apontem 

aspectos relacionados à ur-

banização, à memória e ao 

lazer. Observações sobre a 

arquitetura local e sua pre-

servação devem estar pre-

sentes nas respostas. Os 

alunos podem apontar as 

semelhanças e diferenças 

entre os espaços do local em 

que vivem e os espaços re-

tratados nas imagens desta 

seção; podem também tratar 

sobre a importância da pre-

servação patrimonial, do di-

reito à memória e da história 

dos objetos analisados.

Material digital – Plano 

de Acompanhamento 

da Aprendizagem

Para avaliar o aprendizado 

de seus alunos neste bimes-

tre, verifique a Proposta de 

Acompanhamento da Apren-

dizagem do 2o bimestre, loca-

lizada no material digital do 

Manual do Professor.
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PROJETO 1o SEMESTRE Conclus‹o

PROJETO124

Pesquisa
Mundo político: a crise do Antigo 
Regime e a política contemporânea

Execução
Com o objetivo de aprofundar a discussão sobre cidadania, leia o texto a seguir.

Tornou-se costume desdobrar a cidadania em direitos civis, políticos e sociais. O 

cidadão pleno seria aquele que fosse titular dos três direitos. [...] Direitos civis são os 

direitos fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Eles 

se desdobram na garantia de ir e vir, de escolher trabalho, de manifestar pensamento,

de organizar-se, de ter respeitada a inviolabilidade do lar e da correspondência, de não 

ser preso a não ser por autoridade competente e de acordo com as leis, de não ser con-

denado sem processo legal regular. São direitos cuja garantia se baseia na existência 

de uma justiça independente, eficiente, barata e acessível a todos. [...]

É possível haver direitos civis sem direitos políticos. Estes se referem à participa-

ção do cidadão no governo da sociedade. Seu exercício é limitado a parcela da popu-

lação e consiste na capacidade de fazer demonstrações políticas, de organizar partidos, 

de votar, de ser votado. Em geral, quando se fala de direitos políticos, é do direito do 

voto que se está falando.

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 9. ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2007. p. 9.

No Brasil, as mulheres só 

conquistaram o direito ao 

voto em 1932, com a 

aprovação do Código 

Eleitoral. Na imagem, mulher 

deposita seu voto na urna, 

nas eleições de 1934.
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 Orientações didáticas

Seção Projeto
Durante o semestre, é interes-

sante sempre enfatizar a proble-
mática dos direitos de cidadania 
e a maneira como a luta de dife-
rentes grupos sociais possibili-
tou a ampliação desses direitos 
ao longo dos séculos XIX e XX. É 
importante ressaltar que isso só 
foi possível graças às transfor-
mações sociais, políticas, cul-
turais e econômicas ocorridas 
entre o final do século XVIII e iní-
cio do século XIX. Por essa razão, 
é possível enfatizar que esse 
período merece ser analisado 
de forma detalhada e que a in-
tenção do projeto é a de propi-
ciar esse momento de reflexão 
coletiva aos alunos.

Antes da finalização do tra-
balho, é interessante promover 
uma roda de conversa entre os 
alunos em torno do tema da ci-
dadania e sua importância para 
a organização da vida social no 
presente. Aproveite esse mo-
mento para ressaltar a luta de 
diferentes grupos sociais por 
direitos e como é fundamental 
preservar esses direitos para 
fortalecer a democracia e cons-
truir uma sociedade mais jus-
ta. Também é possível lembrar 
os alunos da luta histórica que 
marcou a consolidação dos di-
reitos de cidadania e como isso 
resultou na ideia de que todos 
devem participar da vida política 
por meio do voto e de outros ins-
trumentos democráticos.

Após a roda de conversa, é 
possível utilizar diversas estra-
tégias como forma de finalização 
do trabalho. A proposta dos mu-
rais permite que se mantenha 
por mais tempo a exposição do 
trabalho, facilitando o acesso 
por parte dos alunos e outros 
membros da comunidade esco-
lar e para o próprio professor, que 
pode retomá-los sempre que ne-
cessário. Já a ideia de expor um 
trabalho numa Feira Cultural ou 
outro evento permite a ampliação 
do público atingido pelo trabalho 
dos alunos, envolvendo pais, 
familiares e demais membros 
da comunidade escolar. Assim, 
escolha a melhor estratégia, ou 
realize as duas propostas e ou-
tras formas de intervenção que 
julgar interessante.
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PROJETO 125

Após realizar a pesquisa sobre as transformações propiciadas pela Era das Revoluções 
referentes aos direitos civis e políticos, que, conceitualmente, correspondem ao que está no 
texto escrito por José Murilo de Carvalho, vocês deverão apresentar as conclusões de suas 
pesquisas para a comunidade escolar. Para isso, sugerimos as seguintes etapas:

1  Primeiro, apresentem para a turma as 
conclusões das pesquisas, retomando 
as quatro questões apresentadas no 
início do projeto e debatendo os resul-
tados com os colegas.

2  Analisem com os demais grupos os as-
pectos comuns e aqueles nos quais 
houve discordâncias entre os grupos. 
Procurem dialogar e encontrar uma so-
lução para as possíveis diferenças.

3  Montem murais pela escola para pro-
mover a conscientização das pessoas 
sobre a importância dos direitos civis e 
políticos conquistados ao longo daque-
le período histórico.

4  Nos murais, destaquem a questão da 
garantia dos direitos civis e políticos nos 
dias atuais, a sua importância para as-
segurar a cidadania e para a manuten-
ção da democracia. É importante que 
toda a comunidade escolar tome cons-
ciência dessas questões. Incentivem os 
colegas de outras classes a observarem 
os murais e debaterem o assunto. 

5  Apresentem, se possível, os resultados 
das pesquisas em um evento aberto 
da escola, como uma Feira Cultural, 
para que pais, familiares e amigos pos-
sam conhecer os resultados do traba-
lho desenvolvido por vocês. Essa pos-
sibilidade amplia o grupo de pessoas 
impactado pelo projeto, tornando-o 
mais significativo para a comunidade 
escolar.
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Atividades

1  O que você aprendeu com a atividade de pesquisa?

2  Você diria que as sociedades do Antigo Regime são diferentes da sociedade em que você 
vive hoje? Em quais aspectos?

3  A partir daquilo que você pesquisou em grupo, pode-se considerar que os direitos civis e 
políticos foram conquistados de que forma?

4  Quais direitos estudados neste projeto você considera mais importantes? Por quê?

Cartaz do Conselho Federal de Serviço Social e do Conselho Regional de Serviço 

Social de São Paulo divulga campanha de combate ao racismo durante a gestão 

de 2017 a 2020.

Atividades

1. Resposta pessoal. Espera-se 

que os alunos entendam de 

forma mais ampla o proces-

so de produção científica, 

e como realizá-lo de modo 

apropriado. 

2. Aqui espera-se que a respos-

ta dos alunos seja positiva e 

que eles reflitam sobre quais 

diferenças descobriram du-

rante a pesquisa no que se 

refere às estruturas políticas 

das sociedades pré-1789

e como o mundo político e 

social está sempre em mu-

tação. O entendimento de 

como a política se altera 

durante a História e como 

muitas das estruturas da 

contemporaneidade nem 

sempre existiram é funda-

mental.

3. Os alunos podem indicar co-

mo característica principal a 

luta política e revolucionária 

para garantir e preservar as 

conquistas de direitos.

4. Resposta pessoal. Espera-se 

que os alunos reflitam sobre 

a importância dos direitos ci-

vis e políticos, sendo funda-

mental a sua preservação.
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MPI/Getty Images

A Batalha de Gettysburg, importante combate da Guerra de 

Secessão dos Estados Unidos, ocorreu em 1863 na 

Pensilvânia e teve vitória das forças federais. Litografia 

produzida por Thure de Thulstrup em 1887.

 Objetivos da unidade 
• Compreender a história da 

formação dos Estados Uni-
dos da América (EUA) ao ex-
plorar as características e 
consequências da expansão 
para o Oeste e da Guerra de 
Secessão, relacionando os 
decorrentes impactos so-
ciais, políticos e econômicos 
à emergência do imperialis-
mo estadunidense. 

• Compreender a formação 
das nações na Europa no sé-
culo XIX e o papel das revolu-
ções para as transformações 
econômicas e sociais que 
marcaram o período.

• Identificar características 
do capitalismo monopolis-
ta e seu impacto no mundo 
a partir do final do século XIX.

• Compreender as ações im-
perialistas das potências 
europeias na África, Ásia e 
Oceania, no final do século 
XIX, e do Japão, no início do 
século XIX, reconhecendo 
os movimentos de resis-
tência.

 Competências 
trabalhadas 
na unidade

Capítulo Competências* 

8

CG (1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8)

CCH (2, 3, 5, 6, 7)

CEH (1, 2, 7)

9

CG (1, 2, 3, 5, 
6, 8)

CCH (1, 2, 3, 5, 7)

CEH (1, 2, 6, 7)

10

CG (1, 2, 3, 4, 7, 
9, 10)

CCH (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7)

CEH (1, 2, 3, 4, 
5, 6)

* CG = Competência Geral
CCH = Competência Específica de 
Ciências Humanas
CEH = Competência Específica de 
História

 Comentários à 
abertura da unidade
A abertura da unidade traz 

uma representação da Guer-
ra de Secessão nos Estados 
Unidos. Aproveite o momen-
to de análise da imagem pa-
ra sondar os conhecimentos 
prévios dos alunos em torno 
desse tema e também do pa-
pel desempenhado pelos EUA 
no equilíbrio político mundial 
nos dias de hoje.

Assim sendo, ressalte que, em meados do século XIX, os EUA 
passaram por mudanças importantes, que transformaram esse 
Estado em uma potência industrial em rápido crescimento e, pos-
teriormente, em um dos principais centros econômicos do planeta. 

Relacione também a Guerra de Secessão nos EUA com as trans-
formações industriais do período, já que na imagem se pode notar 
algumas das armas usadas na Guerra de Secessão estaduniden-
se: espingardas, baionetas e espadas. Informe aos alunos que esse 
conflito armado, na esteira da Revolução Industrial, ficou marcado 

pela introdução de uma coleção de invenções bélicas, tais como 
granadas de mão, minas terrestres e subaquáticas, lançadores 
de foguete, etc.

Outro ponto que pode ser analisado com base na imagem e nas 
atividades desta abertura é a questão do imperialismo e de seu 
papel na transformação das sociedades industriais do século XIX. 
Como esse tema será retomado ao longo da unidade, promova 
uma reflexão introdutória neste momento, de preferência a partir 
da segunda questão.
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Observe a imagem e responda:

A Europa expandiu o seu poderio por todos  
os continentes, firmando-se, no século XIX, 
como centro industrial e capitalista do mundo. 
Nessa mesma época, os Estados Unidos da 
América emergiam como um novo eixo 
desenvolvimentista, impulsionados pelos 
desdobramentos da Guerra de Secessão. 
Também durante o século XIX ocorreram a  
divisão, a ocupação e a exploração de territórios 
na África e na Ásia pelas grandes potências.  
Esse processo, conhecido como imperialismo, 
será o foco do nosso estudo nesta unidade. 

1 Qual é o significado da palavra 

“secessão”? Você sabe por que um 

conflito nos Estados Unidos recebeu 

o nome de Guerra de Secessão?

2 Quando você pensa na palavra 

“imperialismo”, que ideia vem à sua 

cabeça? Na sua opinião, ainda existe 

imperialismo hoje?

3
UNIDADE

Centros de poder  
e dominação 
colonial da  
África e da Ásia

• EISENBERG, P. L. Guerra civil 

americana. São Paulo: Bra-
siliense, 1982.

• FERRO, M. História das colo-

nizações: das conquistas às 
independências, séculos XIII 
a XX. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1996.

• GOODY, Jack. O roubo da his-

tória: como os europeus se 
apropriaram das ideias e in-
venções do Oriente. São Pau-
lo: Contexto, 2008.

• HOBSBAWM, E. J. A era das 

revoluções: 1789-1848. 10. 
ed. Rio de Janeiro: Paz e Ter-
ra, 1997.

• _______ . A era dos impérios: 
1875-1914. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1992.

• KARNAL, Leandro et al. His-

tória dos Estados Unidos: 
das origens ao século XXI. 
São Paulo: Contexto, 2008.

• MARABLE, Manning. Malcolm 

X: uma vida de reinvenções. 
Tradução de Berilo Vargas. 
São Paulo: Companhia das 
Letras, 2013.

• MAYER, Arno J. A força da 

tradição: a persistência do 
Antigo Regime. São Pau-
lo: Companhia das Letras, 
1990.

• MUNANGA, Kabengele (Org.). 
Superando o racismo na es-
cola. 2. ed. revisada. Brasí-
lia: Ministério da Educação, 
Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização 
e Diversidade, 2005. Dispo-
nível em: <http://portal.mec.
gov.br/secad/arquivos/pdf/
racismo_escola.pdf>. Acesso 
em: 22 set. 2018.

• RIBEIRO, D. As Américas e a 

civilização. 4. ed. Petrópolis: 
Vozes, 1983.

• SAID, Edward W. Cultura e im-

perialismo. São Paulo: Com-
panhia das Letras, 1995.

• TOCQUEVILLE, A. de. A demo-

cracia na América. Belo Hori-
zonte: Itatiaia, 1977.

• WESSELING, H. L. Dividir para 

dominar: a partilha da África 
(1880-1914). Rio de Janeiro: 
EdUFRJ/Revan, 1998.

1. Resposta pessoal. Espera-se que os alunos identifiquem nes-
se conflito a motivação de separação entre partes do território 
dos EUA. Lembre os alunos de filmes clássicos que mostram 
esse período da história estadunidense, como E o vento levou 
e Dança com lobos, entre outros.

2. Resposta pessoal. Os alunos podem associar a palavra “impe-
rialismo” à ideia de dominação de um país por outro – o que não 
requer necessariamente a dominação territorial. Na atualida-
de, a hegemonia estadunidense se dá pela influência cultural, 
econômica, social, etc. sobre diversos países.

Sugestões ao professor para esta unidade

• BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura 
da modernidade. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.

• BRESCIANI, M. S. M. Londres e Paris no século XIX: o espetáculo 
da pobreza. São Paulo: Brasiliense, 1982.

• CLÉMENT, Catherine. A rainha dos sipaios. Porto: Porto Edito-
ra, 2014.

• DOWBOR, L. A formação do Terceiro Mundo. São Paulo: Brasi-
liense, 1981.

Estouro

Telaris_Hist8_PNLD2020_MP_PE_126_143_Cap08.indd   127 11/4/18   6:33 PM



128 UNIDADE 3 - CAPÍTULO 8 - MANUAL DO PROFESSOR

UNIDADE 3  •  Centros de poder e dominação colonial da África e da Ásia128

Os Estados Unidos 

no século XIX8
CAPÍTULO

A imagem representa 
o processo de 
expansão dos Estados 
Unidos da América, que 
ocorreu no século XIX. 
Observe-a e responda 
às questões.

1. Aponte os contrastes 
representados na 
obra.

2. Esta obra estimulava 
ou desencorajava as 
pessoas a colonizar 
o oeste da América 
do Norte? Por quê?

Para começar

A chamada Marcha para o Oeste nos Estados Unidos foi marcada pela expansão territorial em direção ao 
Pacífico, na segunda metade do século XIX. A litografia de Ernest Grislet, de aproximadamente 1870, 
representa um trem de passageiros atropelando bisões (frequentemente chamados de búfalos 
americanos) na linha ferroviária Kansas-Pacífico.

Nas décadas seguintes à independência norte-americana, ocorrida em 1776, 

os colonos avançaram sobre territórios vizinhos, tomando-os pela força das armas 

ou comprando-os das metrópoles europeias. Em menos de um século, transforma-

ram-se numa potência continental, ocupando uma região que ia do oceano Atlânti-

co ao Pacífico.

Na chamada conquista do Oeste, os colonizadores dizimaram os povos nativos. 

Estima-se que, no início do século XVII, a região hoje correspondente aos territórios 

dos Estados Unidos e do Canadá fosse ocupada por cerca de 10 milhões de indígenas. 

Nos primeiros anos do século XXI, esse número não chegava a 3 milhões.

Neste capítulo, vamos estudar esse momento da história dos Estados Unidos, 

que foi retratado muitas vezes de forma romântica nos filmes de faroeste, nos quais 

os corajosos cowboys partiam para regiões remotas e enfrentavam “tribos de índios 

selvagens”. Os indígenas eram representados como um entrave à expansão da civili-

zação e do suposto progresso trazidos pelo “homem branco”.

Bridgeman Images/Easypix Brasil/Coleção particular

Bridgeman Images/Easypix Brasil/Coleção particular

 Objetivos do capítulo
• Identificar as principais ca-

racterísticas dos Estados 
Unidos da América no sé-
culo XIX.

• Compreender o processo 
da conquista do Oeste, as 
consequências para os po-
vos indígenas da região e 
as transformações nas pai-
sagens.

• Conhecer a relação entre os 
nativos e os colonos esta-
dunidenses, seus conflitos 
e as formas de resistência 
daqueles.

• Compreender a expansão 
territorial dos Estados Uni-
dos e seu desenvolvimento 
econômico e relacioná-los à 
ideia do Destino Manifesto 
presente na sociedade es-
tadunidense.

• Explorar as motivações, o 
desenvolvimento e as con-
sequências da Guerra de Se-
cessão.

• Analisar o processo de segre-
gação racial dos negros nos 
Estados Unidos e conhecer 
a luta desse grupo pelos di-
reitos civis.

• Perceber o imperialismo 
estadunidense na Améri-
ca Latina.

 Comentários à 
abertura do capítulo

Para começar
O capítulo proporciona a opor-

tunidade de compreender as ba-
ses do poderio estadunidense: 
o desenvolvimento agrícola e 
industrial, este concentrado na 
região Norte; a expansão territo-
rial, anexando ricos territórios; 
uma ideologia expansionista e 
preocupada em assegurar a in-
tervenção dos EUA no continente.

  Competências e habilidades trabalhadas no capítulo 8

Competências* Objetos de conhecimento Habilidades

CG (1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8)

CCH (2, 3, 5, 6, 7)
CEH (1, 2, 7)

Independência dos Estados 
Unidos da América.

(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.

 * CG = Competência Geral / CCH = Competência Específica de Ciências Humanas / CEH = Competência Específica de História
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Os Estados Unidos no século XIX  •  CAPÍTULO 8 129

LINHA DO TEMPO

1  A  expansão e o Destino 
Manifesto

Os governantes dos Estados Unidos incentivaram a vinda de colonos 

para ocupar produtivamente as terras ao sul e ao oeste. Dessa forma, um 

intenso fluxo migratório vindo principalmente da Europa multiplicou rapi-

damente a população estadunidense: de 2,4 milhões em 1775, ela chegou 

a mais de 7 milhões em 1820, saltando para perto de 90 milhões em 1890.

Em 1803, o governo estadunidense estabelecia seu domínio sobre a 

Louisiana, comprada da França; sobre a Flórida, em 1819, comprada da 

Espanha; sobre a região norte do México após vencê-lo na guerra em 1848; 

e, finalmente, sobre o Alasca, comprado da Rússia em 1867. O Havaí foi 

incorporado em 1959, tornando-se o 50o estado-membro dos Estados 

Unidos da América.

Outro estímulo para a ocupação dos territórios a oeste foi a desco-

berta de ouro na Califórnia, atraindo um imenso fluxo de população. Os 

pioneiros, além dos diversos incentivos governamentais, também conta-

ram com a expansão das ferrovias, cuja rede saltou de 14 mil quilômetros 

em 1865 para 140 mil quilômetros em 1914.

A expansão territorial, o crescimento demográfico e o rápido desen-

volvimento econômico dos Estados Unidos foram interpretados pelos 

estadunidenses como a prova de um destino glorioso, traçado por Deus. 

Essa crença, ainda muito presente naquela sociedade contemporânea, é 

conhecida como Doutrina do Destino Manifesto.

1776 
Independência dos EUA

1823 
Doutrina Monroe

1848 
Guerra contra o México

1861 (até 1865) 
Guerra de Secessão

1867 
Compra do Alasca da Rússia

1901-1909 
Theodore Roosevelt – Big Stick

Enterrem meu coração na curva do rio, de Dee Brown, 

Editora L&PM, 2003. Com base em documentos e 

depoimentos de grandes chefes e guerreiros, o livro conta 

a destruição sistemática dos indígenas norte-americanos.

Minha biblioteca

A conquista do Oeste. Direção: John Ford, Henry Hathaway e George 

Marshall. Estados Unidos, 1962. Conta a história de três gerações de 

pioneiros na ocupação do oeste. Mostra a luta pela terra entre brancos 

e indígenas, a Guerra de Secessão e a construção das ferrovias.

De olho na tela

Progresso americano, gravura feita pelo 
artista John Gast por volta de 1872. Nela 
vemos uma representação do Destino 
Manifesto: ao centro, a Colúmbia – figura 
feminina que representava os Estados 
Unidos no século XIX – acompanha os 
colonizadores estadunidenses em direção ao 
oeste, prendendo cabos de telégrafo (sinal 
do “progresso”) por onde passavam.
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Linha do tempo esquemática. O espaço entre 
as datas não é proporcional ao intervalo de 
tempo.

Para começar (p. 128)
A imagem de abertura ressalta 

a ambiguidade que caracterizou 
o processo de expansão da so-
ciedade estadunidense, que pro-
moveu tanto o desenvolvimento 
tecnológico e produtivo quanto a 
destruição da natureza e o mas-
sacre de povos indígenas. É im-
portante discutir esse caráter 
ambíguo em sala de aula, de mo-
do a evitar uma visão puramente 
progressista da história dos EUA.

1. A imagem explora o contras-
te entre o território natural 
e o avanço da ferrovia. Nela, 
vemos algumas pessoas que 
atiram em uma manada de 
bisões. Os animais correm 
assustados na frente do 
trem e ao lado dele. Existe 
também a oposição entre a 
“civilização” (representada 
pelo trem) e a natureza sel-
vagem (representada pela 
grande pradaria quase de-
serta e pelos animais).

2. Resposta pessoal. Espera-
-se que os alunos percebam 
que a obra oferece uma visão 
positiva da colonização do 
Oeste ao sugerir essa opo-
sição entre civilização e o 
ambiente selvagem.

 Orientações didáticas
Oriente os alunos a ler o texto 

desta página e reforce a relação 
entre a expansão territorial e a 
Doutrina do Destino Manifesto. 
Tome como encaminhamento a 
análise da imagem e da legenda. 

Material digital – Plano 
de Desenvolvimento 
Para auxiliar em seu plane-

jamento escolar e na organi-
zação de suas aulas, verifique 
o Plano de Desenvolvimento 
do 3o bimestre, localizado no 
Material Digital do Professor.

Material digital – 
sequência didática
Como sugestão para traba-

lhar esse conteúdo, acompa-
nhe a sequência didática 1, 
do 3o bimestre, localizada no 
Material Digital do Professor.

Competências* Objetos de conhecimento Habilidades

CG (1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8)

CCH (2, 3, 5, 6, 7)
CEH (1, 2, 7)

Os Estados Unidos da América e 
a América Latina no século XIX.

(EF08HI25) Caracterizar e contextualizar aspectos das relações entre os Estados Unidos da 
América e a América Latina no século XIX.

Pensamento e cultura no século 
XIX: darwinismo e racismo.

(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.

 * CG = Competência Geral / CCH = Competência Específica de Ciências Humanas / CEH = Competência Específica de História
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Fonte: elaborado com base em ATLAS da história do Mundo. São Paulo: Folha de S.Paulo, 1995. p. 160. Mapas ilustrativos sem escala.

A diminuição do território indígena nos Estados Unidos entre 1492 e 1977

A conquista do Oeste vista 
pelos indígenas

Durante o avanço dos conquistadores para o Oeste, muitos in-

dígenas morreram em decorrência das doenças trazidas pelos 

europeus ou foram assassinados durante conflitos. Diversos grupos 

resistiram ao avanço do colonizador, realizando ataques-surpresa 

e emboscadas, que muitas vezes resultavam na morte dos inimigos. 

No entanto, a superioridade bélica dos colonizadores prevaleceu: 

no final do século XIX, grande parte dos povos nativos indígenas da 

América do Norte tinha sido extinta.

Os indígenas da América do Norte
Os povos indígenas da América do Norte se organizavam em 

pequenas aldeias ou em grupos nômades dedicados à pesca, à caça 

e à coleta. Nas grandes planícies do centro, onde estavam os sioux, 

os cheyennes e os comanches, prevalecia a caça, especialmente de 

bisões, bovinos selvagens que viviam em grandes manadas e dos 

quais se aproveitavam a carne, o couro e o esterco seco (usado como 

combustível para o fogo). 

No contato inicial com o colonizador, os nativos incorporaram 

algumas de suas práticas, como a criação de ovelhas e cavalos, 

além do uso de armas de fogo e do álcool. Ainda assim, procura-

ram preservar sua cultura.

INFOGRÁFICO
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Chefe da etnia sioux. Foto de cerca de 1885.

 Orientações didáticas
O infográfico A conquista do 

Oeste vista pelos indígenas é um 

importante recurso para analisar 

as implicações sociais do pro-

cesso de expansão das frontei-

ras dos EUA. O impacto que esse 

processo teve sobre as socieda-

des indígenas que viviam no atual 

território dos EUA foi tremendo, e 

é importante analisar como isso 

resultou em grande extermínio 

dessa população.

Para facilitar o trabalho com 

o infográfico, pode-se projetá-lo 

aos alunos. Peça que um aluno 

leia o texto em voz alta. Nas pau-

sas entre os parágrafos, abra es-

paço para comentários da turma 

e esclareça eventuais dúvidas.

Promova uma análise dos ma-

pas presentes na seção, que tra-

zem dados sobre a distribuição 

dos povos indígenas dos EUA no 

século XIX e sobre a diminuição 

dos territórios indígenas ao lon-

go do tempo. Para ampliar essa 

análise, é possível utilizar o texto 

complementar indicado na pági-

na seguinte.
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OCEANO

PACÍFICO

OCEANO

ATLÂNTICO

MÉXICO

CANADÁ

Chinook,
Makah,

Tillamook

Cayuse, 
Nez percé,

Spokane, Umatilla, 
Yakima

Bannock, Paiute,
Shoshone, Ute

Cherokee,
Chickasaw,

Choctaw, Creek,
Timucua, Yuchi

Algonquino,
Iroquese,

Shawnee, MoicanoChumash,
Pomo

100° O

40° N

Arapaho, Pé 
negro, Cheyenne, 
Comanche, Crow, 

Pawnee, Sioux

Apache, Hopi, 
Navajo, Pima, 
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Fonte: elaborado com base em DUBY, George. Atlas Historique. Paris: Larousse, 2013. p. 250.

Povos indígenas dos 
Estados Unidos no século XIX
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Imagem de 1878 mostra cerca de 40 mil peles de bisão em uma propriedade particular no Kansas. 

Antes da colonização da América do Norte, estima-se que havia ali uma população de bisões em 

dezenas de milhões, talvez até 50 milhões. Também conhecidos como búfalo americano, no início do 

século XX, restavam apenas algumas dezenas, apontam alguns naturalistas. Sua caça serviu de 

estratégia para o enfrentamento com os nativos, eliminando sua base de sobrevivência.
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Chefe da etnia apache. 

Foto de cerca de 1890.

Tillamook
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Reprodução/Arquivo Nacional do College Park, 

Maryland, EUA.

Mulheres da etnia makah tecendo 

cesto de palha. Foto de 1911.
Mulher da etnia cherokee com 

vestimentas típicas. Foto de 1930.

Jovem da 

etnia umatilla 

com 

vestimentas 

típicas. Foto 

de cerca de 

1910.
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OCEANOOCEANOOCEANO

PACÍFICO

Texto complementar

Entre as décadas de 1860 
e 1880, cerca de metade da 
atual área dos Estados Uni-
dos já estava ocupada e era 
explorada por norte-america-
nos, incluindo zonas recém-
-incorporadas como Kansas 
e Nebrasca. Cidades como 
São Francisco e Sacramento 
eram bastante movimentadas 
e a produção agrícola estava 
firme no vale do Willamet-
te, Oregon. Entre essas duas 
“fronteiras”, os povoados da 
costa do Pacífico e os estados 
imediatamente a oeste do Mis-
sissipi, estendia-se o chamado 
“Grande deserto”, uma imensa 
região de pradarias, planícies 
e montanhas, praticamente 
intocada por qualquer civi-
lização de origem europeia.

[...] Além da construção des-
sas cidades, a ocupação do 
Grande deserto levou a novos 
choques com populações indí-
genas, culturas que, no geral, 
viviam da caça aos búfalos e 
dependiam de amplos espa-
ços para esse fim. Embora os 
indígenas tenham, muitas ve-
zes, massacrado populações 
“brancas”, o contrário é que 
provocou um dos episódios 
mais horripilantes da história 
recente dos Estados Unidos. O 
Massacre de Sand Creek em 
1864, por exemplo, em que 
foram mortas por um des-
tacamento de tropas federais 
muitas centenas de homens, 
mulheres e crianças de uma 
tribo que tentava se render.

Os sioux, nação indígena das 
planícies do Norte, e os apa-
ches, do sudoeste, foram os 
povos que mais resistência bé-
lica ofereceram aos invasores. 
O primeiro massacre foi feito 
pelos sioux em uma população 
de “brancos”, em Minnesota, 
em 1862. Durante os anos de 
Guerra Civil e década de 1870, 
os embates com os sioux e mui-
tas outras tribos continuaram, 
mesmo que esporadicamente. 
O último e sangrento combate 
entre sioux e norte-americanos 
estourou em 1876, quando co-
meçou a “corrida do ouro de 
dakota”. Os garimpeiros aca-
baram ocupando uma região 
que havia sido prometida aos 
indígenas pouco antes, Black 
Hills, provocando as primeiras 
escaramuças. O conflito termi-
nou apenas em 1890, quan-
do um levante em Wounded 
Knee, Dakota do Sul, resultou 
num massacre da população 
indígena. 

FERNANDES, Luiz Estevam; 
MORAIS, Marcus Vinícius de. 

A conquista da última fronteira.  
Em: KARNAL, Leandro (org.). 

História dos Estados Unidos. São 
Paulo: Contexto, 2007. p. 161.
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Leia trechos do discurso proferido em 1891 por Thomas J. Morgan, um alto funcionário estadunidense para 

assuntos indígenas.

Americano indígena ou indígena americano?

[…] Nos últimos cem anos, o povo deste país despendeu enormes somas 

de dinheiro em guerras com os índios. […] A única solução possível para 

nossos problemas com os índios reside na adequada educação da nova ge-

ração. Enquanto os índios permanecerem estrangeiros entre nós, falando 

línguas estranhas, incapazes de se comunicarem conosco, a não ser atra-

vés de mediação duvidosa e, frequentemente, tendenciosa de intérpre-

tes, enquanto eles ignorarem nossos métodos, forem supersticiosos, 

fanáticos, eles permanecerão em desvantagem na luta pela vida. […] 

Uma educação que lhes dê domínio da língua inglesa, que treine suas 

mãos em tarefas úteis, que desperte neles a aspiração por condições 

civilizadas, que desenvolva neles uma consciência de poderem al-

cançar lugares honrosos e que faça nascer neles um patriotismo 

sincero e permanente, fará deles cidadãos americanos e acabará 

com as possibilidades de futuros conflitos entre eles e o governo. 

[…] Nós não devemos nos esquecer que o alvo principal a ser atin-

gido é a civilização dos índios e sua integração na vida nacional e 

que os agentes para o cumprimento de tal tarefa não são baionetas, 

mas livros. Uma escola fará muito mais pelos índios do que um forte. 

[…] Afinal, objetivamos que os índios americanos se tornem, tão ra-

pidamente quanto possível, americanos índios.

Thomas J. Morgan, Commissioner of Indian Affairs, 1891. DAVIE, Emily et al. 

Profile of America: an autobiography of the USA. New York: 

Thomas y Crowell, 1957. p. 97-99. In: Coletânea de documentos de 

História da América. São Paulo: CENP, 1983. p. 102-103.

1  Como o autor do discurso se refere aos povos indígenas nos Estados Unidos, em 1891?

2  Considerando que os indígenas são nativos da América e os colonizadores chegaram ao continente a partir do 

século XV, você concorda com o argumento de que eles são estrangeiros no próprio território americano?

3  Qual foi a solução apontada por Morgan para a “questão indígena” nos Estados Unidos no fim do século XIX?

4  Por que, para o autor, seria importante integrar o indígena à sociedade americana?

5  Em sua opinião, qual é a intenção do autor ao afirmar que os povos indígenas nos Estados Unidos devem se 

tornar “americanos indígenas”?

6  Você concorda com a ideia de que exista um único modelo de civilização? Um único modelo de cultura? Justifique 

a sua resposta.

TRABALHANDO COM DOCUMENTOS

 Despender: gastar, consumir.

 Baioneta: tipo de espada curta que é acoplada ao cano de fuzil ou espingarda, 
usada por soldados no combate corpo a corpo.

 Commissioner of Indian Affairs: em inglês, “comissário para assuntos indígenas”.
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Líder indígena apache norte-americano 

vestido com roupas ocidentais. Fotografia 

de cerca de 1903.

 Orientações didáticas

Trabalhando com 

documentos
A seção traz um trecho de um 

discurso de Thomas J. Morgan, 
funcionário do governo estadu-
nidense no fim do século XIX que, 
embora se opusesse à violência 
física contra os povos indígenas, 
via como saída para os conflitos 
a total aculturação desses povos. 
Os alunos são estimulados a ler 
criticamente esse documento. 
Em seguida, se achar convenien-
te, pode-se realizar as atividades 
coletivamente.

Atividades

1. Os indígenas são vistos como 
“estrangeiros” em território 
estadunidense.

2. Resposta pessoal. Espera-
-se que os alunos discutam 
a questão do direito à terra. 
Pode-se retomar os temas 
relativos às terras indígenas 
no Brasil, assunto discutido 
no volume do 7o ano desta 
coleção.

3. Transformar indígenas em 
cidadãos estadunidenses 
por meio da educação, ha-
bilitando-os no domínio da 
língua inglesa, instruindo-os 
em “ofícios úteis” (tornan-
do-os trabalhadores para o 
mercado) e ensinando-lhes 
o patriotismo.

4. Para acabar com as guerras, 
que são dispendiosas. Vale 
lembrar que essa é uma so-
lução moderada para o pro-
blema indígena; a outra é o 
extermínio. Por isso, muitos 
indígenas, não aceitando 
nem uma posição nem ou-
tra, resistiram até a morte.

5. O autor ressalta a necessida-
de de transformar os indíge-
nas em cidadãos, passando 
por cima de sua cultura ori-
ginal e de suas tradições.

6. Resposta pessoal. O aluno 
pode discordar do autor, res-
saltando a necessidade e o 
direito de os indígenas dos 
EUA manterem sua cultura.
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2  A Guerra Civil  (1861-1865)
A colonização dos Estados Unidos não se deu de maneira uniforme: enquanto o 

Norte desenvolvia uma economia baseada na manufatura e no comércio, a parte sul 

tinha uma economia agroexportadora e escravista. Após a independência, para prote-

ger a produção industrial, os empresários do Norte pressionavam o governo para 

impor taxas elevadas aos gêneros importados. Isso, porém, prejudicava os fazendeiros 

dos estados sulistas, que eram obrigados a pagar mais pelos produtos manufaturados.

Na segunda metade do século XIX, as divergências políticas entre os estados 

sulistas (que apoiavam a escravatura e o livre comércio) e os nortistas (que apoiavam 

a abolição e o protecionismo) acabaram provocando uma 

guerra civil, também conhecida como Guerra de Secessão.

O estopim do conflito foram as eleições presidenciais de 1860. A vitória de 

Abraham Lincoln, do Partido Republicano, representante dos interesses do norte 

industrialista, levou a Carolina do Sul a 

se separar dos Estados Unidos. A ela se 

juntaram mais dez estados sulistas, que 

formaram os Estados Confederados da 

América, com capital em Richmond, na 

Virgínia. Os demais estados formavam 

os Estados da União, como revela o 

mapa a seguir.

 Secessão: divisão, cisão.

Observe, nesta imagem, como são caracterizados 
os dois grupos em conflito na Guerra de Secessão. 

É possível identificar quais são as forças dos 
Estados Confederados e as dos Estados do Norte? 

Representação da captura do Forte Fischer, evento 
ocorrido em 1865. Litografia de Louis Kurz e 

Alexander Allison, de 1890.

Dança com lobos. 

Direção: Kevin Costner. 

Estados Unidos, 1990. No 

século XIX, enquanto 

ocorria a Guerra Civil 

Americana e a expansão 

do território 

estadunidense sobre as 

terras indígenas, um 

oficial do exército se 

envolve com indígenas 

da etnia sioux. A relação 

desfaz preconceitos e 

revela uma cultura rica 

e instigante.

De olho na tela
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Guerra Civil (1861-1865): 

618000 mortos

2a Guerra Mundial (1939-1945): 

322000 mortos

1a Guerra Mundial (1914-1918): 

125000 mortos

Guerra da Coreia (1950-1953): 

55000 mortos

Guerra do Vietnã (1965-1975): 

57000 mortos
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Fonte: elaborado com base em BARRACLOUGH, Geoffrey (Ed.). Atlas da história do mundo. São Paulo: Folha de S.Paulo/
Times Books, 1995; EISENBERG, Peter L. Guerra civil norte-americana. 5. ed. São Paulo: Brasiliense, 1989. p. 8.

Guerra Civil nos Estados Unidos (1860)
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A Guerra Civil, ou Guerra de 
Secessão, dividiu os Estados 
Unidos da América em 
Norte e Sul como blocos 
rivais, numa guerra 
sangrenta.

Atividade complementar

Proponha a leitura sistematiza-

da do tópico A Guerra Civil (1861-

-1865). O objetivo é observar 

as palavras-chave utilizadas na 

apresentação das informações. 

1. Solicite uma primeira leitu-

ra individual e silenciosa do 

tópico.

2. Comece a análise por uma 

questão aberta, por exemplo: 

O que é apresentado sobre a 

Guerra Civil no trecho lido?

3. Conforme os alunos forem 

falando sobre o que enten-

deram, peça que localizem 

no texto passagens relacio-

nadas às suas afirmações. 

Isso ajuda a desfazer inter-

pretações equivocadas.

4. Após essa discussão, realize 

uma leitura compartilhada, 

destacando em cada pará-

grafo as palavras-chave.

5. Procure destacar as datas 

dos acontecimentos com os 

alunos, situando os marcos 

cronológicos.

6. Você pode identificar, coleti-

vamente, as palavras-chave 

até a metade do texto e pe-

dir aos alunos que, em du-

plas, continuem. Ressalte 

as oposições entre sulistas 

e nortistas e os elementos 

dessas rivalidades.

7. Depois, proponha um ficha-

mento do texto, usando ca-

da uma das palavras-chave 

identificadas. Esta atividade 

faz o aluno observar a es-

trutura do texto lido, o que 

contribui para vencer as di-

ficuldades encontradas du-

rante a leitura.
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Em 1861, os unionistas declararam guerra aos confederados. Após quatro anos 

de violentos conflitos, que provocaram cerca de 620 mil mortes e uma grande destrui-

ção nos Estados Confederados, o Norte venceu o Sul graças à sua superioridade eco-

nômica e tecnológica. Em 1863, durante a guerra civil, o presidente Abraham Lincoln 

decretou o fim da escravidão nos Estados Unidos. Porém, cinco dias após a rendição 

dos sulistas, em 14 de abril de 1865, Lincoln, que havia sido reeleito presidente, foi 

assassinado. O evento desencadeou os conflitos envolvendo a questão racial que mar-

cariam os Estados Unidos nas décadas seguintes.

3  Reconstrução rad ical 
(1865-1877)

Após o término da Guerra de Secessão, durante um curto período que ficou co-

nhecido como reconstrução radical, grupos contrários à segregação racial procuraram 

construir uma nação mais democrática, com projetos de integração dos negros à 

sociedade estadunidense, por meio da educação, da distribuição de terra e da am-

pliação do direito ao voto. Em reação a essas medidas, sociedades secretas violentas 

e racistas, como os Cavaleiros da Camélia Branca e a Ku Klux Klan, passaram a atacar 

e atemorizar os libertos e quem apoiasse a equiparação civil entre brancos e negros.

Em 1877, Rutherford Hayes, candidato republicano à presidência estaduniden-

se, comprometeu-se a retirar as tropas federais e a não intervir nas questões dos 

estados sulistas, para garantir que sua polêmica vitória eleitoral fosse reconhecida 

pelo Partido Democrata (representante dos interesses do sul). Conhecido como 

Acordo de Hayes, esse compromisso pôs fim aos direitos civis conquistados pelos 

negros em 1865. 

A partir de então, proliferaram no sul os black-codes 

– códigos negros –, que impediam os ex-

-escravizados de exercer cargos públicos, 

de votar e de frequentar os mesmos espaços 

públicos que os brancos (transportes, escolas 

públicas, restaurantes e hospitais, por exem-

plo). Somente nas décadas de 1950 e 1960, 

com a luta pelos direitos civis, a segregação 

racial foi oficialmente abolida na sociedade 

estadunidense.

 Segregação: separação (exclusão) de um 
grupo racial que é julgado inferior e 
marginalizado no convívio com os 
considerados racialmente superiores.

12 anos de escravidão. 

Direção: Steve McQueen. 
Estados Unidos, 2013. 
Baseado na biografia de 
Solomon Northup, 
nova-iorquino negro e 
livre, que foi capturado 
para ser vendido como 
escravizado no sul dos 
Estados Unidos. 

De olho na tela
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Nesta charge são representados integrantes 
da Ku Klux Klan (à direita) e da Camélia 

Branca (à esquerda). Ambos apoiam suas 
mãos sobre a cabeça de uma caveira, no 

centro, tendo mais abaixo um casal de negros 
de joelhos com uma escola em chamas ao 

fundo. Desenho de Thomas Nast, de 1874.

 Orientações didáticas
Com relação à charge desta 

página, chame a atenção dos 
alunos para a subordinação im-
posta ao casal de negros e seu 
filho pelos integrantes da Ku Klux 
Klan e da Camélia Branca, gru-
pos supremacistas brancos. Ca-
so considere oportuno, solicite 
pesquisas sobre o histórico de 
atuação desses grupos extre-
mistas e sobre a relação entre 
brancos e negros na sociedade 
estadunidense na atualidade. Ou-
tra possibilidade de exploração e 
ampliação do tema é propor uma 
discussão após assistir ao filme 
Mississípi em chamas, de 1988, 
dirigido por Alan Parker. O filme 
conta a história inspirada em fa-
tos reais de dois agentes do FBI 
que investigam a morte de três 
militantes pelos direitos civis dos 
negros, na década de 1960, em 
uma cidade do Mississípi, no sul 
dos EUA, marcada pela tensão 
e pela violência contra a popu-
lação negra.

Comente que, de acordo com 
dados do Congresso dos EUA, 
entre 1882 e 1968 houve 4 742 
mortes por linchamento, predo-
minantemente de negros, ligadas 
a crimes racistas. Cerca de 3/4 
da população negra foram atin-
gidos, direta ou indiretamente, 
por esses crimes.

Vale pontuar que, pela primei-
ra vez em sua história, foi eleita 
uma pessoa negra para a presi-
dência dos EUA: Barack Obama 
(1961-), que governou entre 
2009 e 2017, durante dois man-
datos sucessivos. 

Ressalte que conhecer a luta 
da população negra e destacar 
personalidades negras é uma 
forma de trazer visibilidade para 
as contribuições dos negros na 
História, contribuições essas que 
o racismo tenta silenciar. Nesse 
sentido, reportagens como a su-
gerida a seguir ajudam os alunos 
a ampliar seu repertório sobre fi-
guras negras importantes para 
a produção do conhecimento, 
em um mundo no qual a ciên-
cia é majoritariamente desta-
cada como um espaço branco 
e masculino.

CRUZ, Darllam. Cientistas negros 
que você deveria conhecer. Su-

perinteressante, 16 nov. 2017. 
Disponível em: <http://super.
abril.com.br/blogs/superlistas/
7-cientistas-negros-que-voce-
deveria-conhecer/>; acesso em: 
22 set. 2018.
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Desenvolvimento e prosperidade
Após a vitória dos yankees (nortistas) sobre os confederados, o desenvolvimen-

to industrial do país se acelerou. A descoberta de enormes reservas de ferro, cobre 

e petróleo, somada à crescente produção industrial, à mecanização do campo e à 

expansão das estradas de ferro e dos portos, levou os Estados Unidos a liderar a 

produção mundial agrícola e industrial na última década do século XIX. Nessa épo-

ca, um fluxo constante de imigrantes se dirigia aos Estados Unidos para “fazer a 

América”.

Para continuar crescendo, porém, era preciso encontrar novos mercados, tanto 

dentro quanto fora do país. Essa necessidade impulsionou a atuação imperialista dos 

Estados Unidos sobre a América Latina e outros lugares do mundo. A dimensão conti-

nental do país foi muito útil nesse sentido, permitindo-lhe estabelecer relações comer-

ciais tanto com o Ocidente, pelo oceano Atlântico, quanto com o Oriente, pelo Pacífico.

Observe o quadro do crescimento do PIB (Produto Interno Bruto), em porcenta-

gem (%), das maiores economias entre 1870 e 1913.
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Observe as pessoas representadas no interior da Castle Garden, local onde aportavam os imigrantes que 

chegavam a Nova York, nos Estados Unidos, entre 1855 e 1890. Na terra da promessa, óleo sobre tela de 

Charles Frederic Ulrich, de 1884.

País
Data

Reino Unido Estados Unidos Alemanha França Japão

1870-1913 1,9 3,9 2,8 1,6 2,4

Dados da OCDE, 2003. In: COLON, David. Histoire 1re. Collection. Paris: Belin, 2011. p. 15.

Crescimento do PIB – em porcentagem (%)

 Orientações didáticas
Após a Guerra de Secessão 

(1861-1865) ocorreu nos Estados 
Unidos uma grande expansão da 
malha ferroviária, multiplicando 
sua extensão pelo território, ba-
rateando o custo e facilitando a 
circulação de mercadorias, tendo, 
ao final do século XIX, cada vez 
maior fornecimento de equipa-
mentos oriundos da própria in-
dústria americana e não mais 
da Inglaterra.

Também foi um período em 
que o país recebeu grande nú-
mero de imigrantes. Aproveite 
para explorar a imagem e a ta-
bela, auxiliando os alunos na in-
terpretação dos dados.
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CONEXÕES COM A GEOGRAFIA

Sob o olhar dos Estados Unidos 

Atualmente, em pleno século XXI, não é exagero afirmar que a Doutrina do Destino Manifesto, muito difundida na 

década de 1840, ainda se faz presente na política econômica e militar estadunidense. 

Conforme veremos, a Geografia pode nos ajudar a entender melhor a geopolítica atual dos Estados Unidos. O 

texto a seguir foi escrito pelo geógrafo Nelson Bacic Olic.

Nas relações de poder no mundo atual podem ser identificados três planos. No de âmbito militar, desde a desin-

tegração da União Soviética (1991), os Estados Unidos se cristalizaram como o maior poder mundial. 

Num segundo plano, o das relações econômicas, o mundo é realmente cada vez mais 

policêntrico. Neste plano os Estados Unidos não conseguem seus objetivos sem barganhar 

com outros importantes protagonistas, como a Europa, a China e outros. Mas isso não si-

naliza uma rápida decadência norte-americana.

O país ainda se mantém na vanguarda dos avanços e inovações em áreas estratégicas como ciência e tecnologia 

e seu peso na economia global ainda é enorme. [...]

Por fim, no plano das relações internacionais, ninguém está efetivamente na liderança, já que a única forma de 

lidar com problemas como terrorismo, tráfico de drogas, pandemias, proliferação nuclear ou mudanças climáticas é 

por meio da cooperação entre governos. É nesse âmbito que residem as maiores ameaças do mundo atual. Para fazer 

frente a esses desafios nenhum país tem a capacidade de resolvê-los de forma unilateral, mesmo com grande prepon-

derância militar.

 OLIC, Nelson Bacic. Novas potências redefinem a geografia econômica mundial. Revista Pangea, 8 nov. 2010.  

Disponível em: <www.clubemundo.com.br/pages/revistapangea/show_news.asp?n=391&ed=4>. Acesso em: 24 abr. 2018.

 Policêntrico: que tem mais 

de um centro.

Desde o fim da Guerra Fria (1991), os Estados Unidos se consolidaram como a maior potência militar do mundo. 

Em 2017, os gastos militares mundiais somaram um total de 1,68 trilhão de dólares, sendo que os Estados Unidos 

gastaram 35% deste total. Observe no gráfico a seguir os quinze países com as maiores despesas militares, em bilhões 

de dólares, em 2017. 

O presidente dos Estados 

Unidos, Donald Trump, se 

encontra com o presidente 

da China, Xi Jinping, no 

Palácio do Povo, em Beijing, 

na China. Foto de 2017.

Q
ila

i 
S

h
e

n
/B

lo
o

m
b
e

rg
/G

e
tt

y
 I

m
a
g

e
s

 Orientações didáticas

Conexões 
Esta seção traz dados impor-

tantes para traçar relações en-
tre passado e presente e refletir 
sobre a capacidade de interven-
ção militar dos Estados Unidos 
nos rumos políticos de outras 
regiões do planeta. Por essa ra-
zão, trabalhe em conjunto com 
a disciplina de Geografia, com o 
objetivo de aprimorar a compe-
tência de leitura de gráficos. Ao 
relacionar os conhecimentos 
históricos sobre a formação das 
atitudes intervencionistas esta-
dunidenses no século XIX com a 
realidade do século XXI, é possível 
levar os alunos a compreender 
a profunda contradição entre o 
discurso liberal e a prática mili-
tarista daquele país.

Pode-se ampliar o tema da se-
ção com a leitura do texto abai-
xo e com uma pesquisa sobre 
fatos recentes que expressem 
a intervenção militar dos Esta-
dos Unidos em outros países. Os 
alunos podem apresentar essa 
complementação em um semi-
nário ou em um painel com re-
cortes de notícias a ser exposto 
na sala de aula.

Texto complementar
Leia o texto abaixo, sobre 

as políticas estaduniden-
ses durante os governos de 
George W. Bush (2001-2009).

O estado de guerra perpé-
tua, a guerra sem fim, cons-
tituía uma necessidade vital 
para os Estados Unidos, não 
apenas econômica, mas tam-
bém política. Sua economia 
passara a depender, em gran-
de proporção, de indústrias 
de material bélico e de alta 
tecnologia, eletrônica e digi-
tal, cujo maior consumidor 
era o governo americano. Ha-
via uma simbiose entre essas 
indústrias e o Estado ameri-
cano. Os imensos recursos 
financeiros do orçamento 
de defesa destinavam-se a 
mantê-las em funcionamento 
mediante a renovação de en-
comendas, tais como aviões, 
mísseis, tanques, canhões, fu-
zis, metralhadoras, granadas, 
munições e outros apetrechos 
bélicos ou de utilidade dual. 
E tornava-se necessário quei-
mar os excedentes da pro-
dução. As guerras, portanto, 
decorriam de uma necessida-
de tanto econômica quanto 
política dos Estados Unidos, 
ajudavam o seu metabolismo, 
assim como as exportações 

de material bélico, realizadas para os mais diversos países, como 
forma também de influir e assegurar sua preeminência econômica, 
política e militar, criando Estados clientes, vassalos eventuais for-
necedores de tropas, eventuais sipaios, para poupar a vida dos boys 
americanos. Assim como Roosevelt e Johnson prometeram que não 
os enviariam para as suas guerras, George W. Bush, em 11 de março 
de 2002, proclamou: “We will not send American troops to every 

battle, but America will actively prepare other nations for the battle 
ahead”. [tradução livre: “Nós não enviaremos tropas estadunidenses 
para todas as batalhas, mas os EUA irão atuar para preparar outras 
nações para a batalha à frente”.]

MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto. Formação do Império americano: da 
guerra contra a Espanha à guerra no Iraque. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2005. p. 684.
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1  Cite exemplos das relações de poder exer-

cidas pelos Estados Unidos nos três âm-

bitos indicados no texto de Nelson Bacic 

Olic: militar, econômico e internacional.

2  Analise os dados do gráfico “Despesas mi-

litares no mundo (2017)” e responda às 

questões no caderno.

a) Quais são os três países com maiores 

gastos militares no mundo?

b) Qual é a diferença de gastos militares 

entre o primeiro e o segundo colocado?

c) Os dados do gráfico comprovam o ar-

gumento do geógrafo Nelson Bacic Olic 

no que diz respeito ao poder militar es-

tadunidense? Justifique sua resposta.
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Fonte: THE 15 COUNTRIES with the highest military spending worldwide in 2017 (in billion U.S. dollars). Statista The Statistics Portal. 
Disponível em: <www.statista.com/statistics/262742/countries-with-the-highest-military-spending>. Acesso em: 30 jun. 2018.

Despesas militares no mundo (2017)
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Tropas chinesas se preparam para o desfile 

militar em Zhurihe, na China, em 

comemoração aos 90 Anos do Exército de 

Libertação do Povo Chinês. Foto de 2017.

Zha Chunming/Xinhua News Agency/Agência EFE

Atividades

1. No âmbito militar, desde a 
desintegração da União So-
viética (URSS), os EUA se 
tornaram o maior poder mi-
litar mundial; no âmbito eco-
nômico, apesar de os EUA 
se manterem na vanguar-
da tecnológica e terem um 
peso enorme na economia 
global, dependem de nego-
ciações com outros países 
da Europa e com a China. Nas 
relações internacionais, é 
necessário contar com a 
colaboração de vários go-
vernos, pois nenhum país 
tem poder suficiente para 
enfrentar sozinho os gran-
des desafios do século XXI, 
como o terrorismo, o tráfico 
de drogas, as pandemias, a 
proliferação de armas nu-
cleares, as mudanças cli-
máticas, entre outros.

2. a) Estados Unidos, China e 
Arábia Saudita.

  b) O primeiro colocado, os 
EUA, gastou 610 bilhões de 
dólares com despesas mili-
tares em 2017; já o segundo 
colocado, a China, gastou 
cerca de 228 bilhões de dó-
lares. Portanto, a diferença 
é de 382 bilhões de dólares.

  c) Sim. De acordo com o grá-
fico, os gastos militares dos 
EUA foram de 610 bilhões de 
dólares, o que os coloca em 
primeiro lugar nesse ranking 
e comprova o seu poderio 
militar no mundo com base 
em seus altos investimen-
tos nessa área.
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4  O imperialismo estadunidense 
na AmŽrica Latina

As principais intervenções estadunidenses na América Latina deram-se a 

partir de 1823, quando os Estados Unidos se opuseram à Santa Aliança por meio 

da Doutrina Monroe, sintetizada na frase “A América para os americanos” (reveja 

o Capítulo 4). 

Décadas mais tarde, o presidente Theodore Roosevelt (1901-1909) aprovou um 

documento (o chamado Corolário Roosevelt) no qual se dispunha a intervir em países 

caso achasse que seus interesses estivessem ameaçados. Essa declaração, voltada 

especialmente para a América Latina, fez com que a atuação 

externa norte-americana ficasse conhecida como a política 

do Big Stick (“grande porrete”). O país demonstrava assim 

suas ambições de colocar toda a América sob sua influência 

(ampliação de mercados), situação que acabou por se efeti-

var no final do século XIX e durante o século XX.

Nesse período, os Estados Unidos realizaram diversas 

intervenções militares na região do Caribe, na América Central 

e nas ilhas do Pacífico. Essa ampliação de poder internacional 

levou-os, por exemplo, a apoiar a independência do Panamá 

em relação à Colômbia, em troca de um acordo (1903) pelo 

qual arrendaram a Zona do Canal do Panamá – única passa-

gem existente na região ligando os oceanos Atlântico e Pací-

fico. Somente em 1999 ocorreria a devolução da autonomia 

do canal ao governo do Panamá.

 Arrendar: obter a cessão provisória de 
uso, mediante pagamento.
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Na charge, o gigante, 

personificado na figura do 

presidente Roosevelt, 

representa a grande potência 

mundial que se tornaram os 

Estados Unidos. Ele carrega 

um grande porrete, em 

referência à política do Big 

Stick. Ao seu redor, sob o 

porrete, estão representados 

os países americanos e, do 

outro lado, as potências 

europeias que também se 

encontravam abaixo do 

gigante. Charge de Louis 

Dalrymple, 1905.

Observe no mapa detalhes 

do canal que liga os oceanos 

Atlântico e Pacífico.

 Orientações didáticas
O tema do imperialismo é 

bastante importante para com-

preender o rápido crescimento 

econômico e a transformação 

dos Estados Unidos em potência 

mundial. Para relacionar a emer-

gência do imperialismo estadu-

nidense com as transformações 

analisadas ao longo do capítulo, 

consulte o texto a seguir, que 

destaca como o crescimento 

econômico e o fim do proces-

so de expansão das fronteiras 

abriram caminho para um pe-

ríodo de expansão internacio-

nal da influência econômica e 

política do país.

Texto complementar

Os homens de negócio 
americanos começaram a 
lançar seus olhares para além 
dos limites do mercado na-
cional: voltaram suas vistas 
para os mercados de maté-
rias-primas, cobiçaram mer-
cados para a colocação de 
seus produtos. Certos grupos 
de interesses particularmente 
poderosos e bem organizados 
exerceram pressão eficaz so-
bre o Congresso e a Adminis-
tração para que prevalecesse 
uma política ativa. [...] Foi 
precisamente o momento 
em que o capitalismo nor-
te-americano em plena as-
censão, muito pouco afetado 
por crises, mudou de posição 
e adotou novas dimensões e 
estruturas: a ambição che-
gou simultaneamente com os 
meios. Os trustes que contro-
lavam a imprensa prepararam 
e amoldaram a opinião públi-
ca, que não pedia outra coisa 
senão ser convencida de que 
incumbia aos Estados Unidos 
a missão civilizadora ditada 
por sua superioridade moral. 
[...] O fim da fronteira tornou 
disponíveis as energias que a 
expansão para o Oeste tinha 
absorvido. [...]

Até mesmo o anticolonialis-
mo tradicional veio engrossar 
a corrente: nas vizinhanças 
dos Estados Unidos, a Espa-
nha mantinha uma domina-
ção mal aceita sobre a grande 
ilha de Cuba, sacudida por 
agitação crônica. O governo 
americano, sem procurar o 
conflito, aproveitou a oca-
sião que se lhe apresentou: 
um encouraçado america-
no, ancorado em Havana, foi 
destruído por uma explosão 
cujas causas nunca foram es-
clarecidas (fevereiro de 1898). 
Era tentador responsabilizar 
a Espanha pelo sinistro. Após 
um ultimato, e embora a Es-

panha se declarasse pronta 
a aceitar as exigências ame-
ricanas, os Estados Unidos 
entraram em guerra.

RÉMOND, René. História dos 

Estados Unidos. São Paulo: 
Martins Fontes, 1989. p. 87-88.
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Mapeando saberes

ATENÇÃO A 
ESTES ITENS

DA COLONIZAÇÃO AO DESTINO MANIFESTO
• “Marcha para o Oeste” (processo de expansão 

territorial dos Estados Unidos ao longo do século 
XIX:  massacre dos povos nativos, compra de 
territórios e conquistas militares). 

• Colonização do território por meio de incentivo à 
imigração europeia, descoberta de ouro e criação 
de leis que estimularam a colonização. 

• O rápido crescimento territorial e econômico 
alimentou a Doutrina do Destino Manifesto.

A GUERRA CIVIL E OS DIREITOS 
ENTRE BRANCOS E NEGROS
• Guerra de Secessão (1861-1865): ocorreu por 

causa das divergências políticas e econômicas 
entre o sul e o norte dos Estados Unidos. 

• Rompimento de laços políticos entre sul 
(economia agroexportadora, baseada no trabalho 
de escravizados) e norte (industrialista e 
protecionista) após a vitória de Abraham Lincoln nas 
eleições presidenciais de 1860. 

• Para os escravizados, a Guerra de Secessão 
representou a conquista da liberdade. Por um curto 
período, os direitos de cidadania foram garantidos pela 
presença do exército nos estados do sul. No entanto, o 
presidente democrata Rutherford Hayes cederia às 
pressões da elite branca do sul para a retirada das 
tropas federais, fato que inviabilizou a garantia de 
igualdade de direitos entre negros e brancos.

DA EXPANSÃO INTERNA À EXTERNA
• Fim da Guerra de Secessão: prosperidade na 

economia dos Estados Unidos com base na 
exploração de reservas minerais e na produção 
industrial. 

• Início da conquista dos mercados latino-americanos 
e intervenção nesses países (política do Big Stick).

POR QUÊ?

NEGROS E INDÍGENAS NOS ESTADOS UNIDOS
• Para os indígenas, os ideais que motivaram a independência 

e o expansionismo dos Estados Unidos significaram 
resistência e massacres.

• A questão racial nos Estados Unidos origina-se no século XIX, 
principalmente nos estados sulistas, onde os fazendeiros 
dependiam do trabalho de escravizados nas suas plantações. 

• O fim da escravatura e a extensão dos direitos de cidadania 
aos ex-escravizados provocaram revolta na elite branca. 

• A segregação e a perseguição aos negros marcariam as 
atuações de grupos extremistas, como a Ku Klux Klan e a 
Camélia Branca.

O PODERIO DOS ESTADOS UNIDOS NO SÉCULO XX
• Já no final do século XIX, os Estados Unidos 

apontavam como a principal força política e 

econômica do continente, minimizando 

gradualmente a influência europeia.

• O poderio estadunidense no século XX só foi possível 

devido às bagagens trazidas do século XIX, com seu 

crescimento territorial e econômico.

• O imperialismo dos Estados Unidos se fez com as 

conquistas dos territórios indígenas, com a incorporação 

de terras de outras nações e com a intervenção militar 

direta nos países da América Latina e Caribe. 

 Orientações didáticas

Mapeando saberes
O objetivo desta seção é sis-

tematizar o que foi aprendido. 

Oriente os alunos a consultá-la 

sempre que for necessário reto-

mar os pontos principais traba-

lhados em cada capítulo.

Indique a leitura do diagra-

ma aos alunos e aproveite para 

esclarecer possíveis dúvidas. 

Após a leitura, sugira a eles que 

listem no caderno, em duplas ou 

em grupos, as informações mais 

importantes sobre os assuntos 

deste capítulo. Essa prática po-

derá ajudá-los a estudar para 

futuras avaliações.
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ATIVIDADES

Retome

1  Sobre a expansão dos Estados Unidos, responda em 

seu caderno:

a) Qual é o significado da Doutrina do Destino Manifesto?

b) Explique as consequências da expansão territorial 

estadunidense no século XIX.

2  Explique quais foram os principais resultados da Guer-

ra de Secessão para a economia dos Estados Unidos.

3  Identifique as características mais importantes do pe-

ríodo da reconstrução radical (1865-1877) nos Estados 

Unidos.

4  Relacione a reconstrução econômica ocorrida depois da 

Guerra de Secessão ao crescimento interno dos Estados 

Unidos e à sua política imperialista no final do século XIX.

Pesquise

5  As fotos a seguir são de líderes do movimento negro 

estadunidense. Leia a legenda e faça o que é proposto.

 • Divididos em grupos, façam uma pesquisa sobre a vida 

e a luta de um líder negro estadunidense. Vocês podem 

procurar mais informações sobre Malcom X, Martin 

Luther King, Rosa Parks, Angela Davis, o movimento 

dos Panteras Negras ou outras personalidades e gru-

pos que foram importantes no contexto da luta pelos 

direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Para 

iniciar sua pesquisa, sigam as etapas abaixo.

a) Procurem em um dicionário ou na internet o signifi-

cado de direitos civis para compreender melhor al-

gumas das reivindicações dessas pessoas.

b) Busquem informações sobre o indivíduo ou grupo 

que escolheram e identifiquem sua atuação no mo-

vimento negro estadunidense.

c) Sintetizem os dados de sua pesquisa em um texto, 

que será compartilhado com o restante da sala.

 • Você conhece grupos ou entidades que lutam pelos 

direitos dos negros no Brasil? Pesquise a respeito e 

registre em seu caderno.

Dois líderes do movimento negro estadunidense. Abaixo, à 

esquerda, Malcom X discursa nos Estados Unidos, em 1964. 

Acima, Martin Luther King Jr. acena para a multidão durante a 

Marcha de Washington, no Lincoln Memorial Center, em 

Washington D.C., em 28 de agosto de 1963. Essa manifestação 

contra a segregação racial reuniu mais de 250 mil pessoas; foi 

nessa ocasião que Luther King fez o famoso discurso iniciado 

pela frase “Eu tenho um sonho...”.
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 Orientações didáticas

Atividades

1. a) A Doutrina é uma crença 
gerada com a expansão e o 
desenvolvimento econômi-
co estadunidense do século 
XIX. Foram aspectos traba-
lhados pelos estaduniden-
ses para provar um destino 
glorioso reservado por Deus.

  b) Transformou os EUA em 
uma nação continental; 
forneceu à economia mer-
cados no Oriente, na Amé-
rica Central e na América 
Latina; gerou o extermínio 
da maioria das populações 
nativas americanas e as 
consequentes guerras en-
tre indígenas e colonos; e 
provocou alteração na pai-
sagem do país, com o uso 
dos rios para transporte. 

2. A vitória nortista garantiu o 
crescimento industrial e fi-
nanceiro, desenvolvendo uma 
economia suficientemente 
forte para competir com as 
demais potências mundiais 
do final do século XIX.

3. Integração social dos ne-
gros por meio de projetos 
educacionais, distribuição 
de terras e direito de voto. 
Porém, surgiram grupos ra-
cistas, como Ku Klux Klan e 
Camélia Branca. Em 1865, os 
black-codes (códigos ne-
gros) impediam ex-escra-
vizados de exercer cargos 
públicos, de votar, de fre-
quentar os mesmos espaços 
públicos que os brancos, etc. 
Essa situação só mudou nas 
décadas de 1950 e 1960, 
quando a luta pelos direitos 
civis dos negros eliminou 
essas medidas.

4. A reconstrução permitiu o 
surgimento de oportunida-
des econômicas em grande 
escala, que levaram à for-
mação de grandes concen-
trações de capital e à busca 
de oportunidades de inves-
timento na América Latina. 
Todo o processo foi facilita-
do pela crença na Doutrina 
do Destino Manifesto.

5. Atividade de pesquisa. Suge-
rimos as seguintes fontes: 

• Sobre o líder Martin Luther 
King: <www.palmares.gov.
br/sites/000/2/download/
mlk1.pdf>, da Fundação 
Cultural Palmares; e <www.
humanrights.com/pt/voices-

for-human-rights/martin-luther-king-jr.html>, da ONG Unidos 
pelos Direitos Humanos. Acessos em: 2 nov. 2018.

• Sobre o defensor dos direitos dos afro-americanos Malcolm X, há 
um capítulo do livro Malcolm X: uma vida de reinvenções que re-
lata o contexto da morte de seu pai. Veja: Capítulo 1. “De pé, raça 
poderosa!” 1925-1941. In: MARABLE, Manning. Malcolm X: uma 
vida de reinvenções. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. 

• Sobre os movimentos negros no Brasil: <www.iea.usp.br/
midiateca/video/videos-2014/mnu-movimento-negro-unificado-

cartografia-dos-direitos-humanos-de-sao-paulo>, que traz um 
depoimento do professor Milton Barbosa, fundador do Movimen-
to Negro Unificado; <www.fase.org.br>, site da Federação de 
Órgãos para Assistência Social e Educacional (Fase), ONG que 
atua na organização e no desenvolvimento local, comunitário 
e associativo; <www.ifg.edu.br/igualdaderacial/index.php/
sugestoes-de-leitura> e <www.ifg.edu.br/igualdaderacial/
index.php/historico>, links do Instituto Federal de Goiás (IFG), 
que disponibiliza artigos sobre o tema. Acessos em: 2 nov. 2018.
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Analise mapas

6  Observe os mapas e responda às questões com base nas informações do capítulo.

ChicagoChicago Nova York

Nova
Orleans

Kansas City
São Francisco

Seminole

Creek
Choctaw

Chickasaw

100° O

40° N

100° O

40° N

CherokeeCherokee

Expansão sobre

territórios indígenas

(séc. XVI a XX)

Extensão das

ferrovias

(1840-1920)

Em 1840

Ferrovias em operação

Em 1870

Em 1920

Batalhas contra os indígenas

Transferência dos povos

Reserva indígena

Aldeias dos indígenas
delaware

Rota de retirada dos
indígenas delaware

N

S

LO

0 580 1160 km

Expansão sobre

Fonte: elaborado com base em ATLAS da história do Mundo. 4. ed. São Paulo: Folha de S.Paulo/Times Books, 
1995. p. 217-218.

Estados Unidos da América

a) Quais povos foram expulsos de seus territórios?

b) Compare a rota de retirada dos indígenas delaware 

com a localização das ferrovias. O que se pode ob-

servar? E o que isso indica?

c) Quais métodos de expansão das fronteiras ficam 

evidentes nos mapas?

7  Observe o mapa da Guerra Civil nos Estados Unidos, na 

página 133, e responda em seu caderno:

a) Quais estados se declararam separados da União?

b) Em que região dos Estados Unidos se concentram 

esses estados?

c) Agora analise, nesse mesmo mapa, o quadro de bai-

xas estadunidenses nos diferentes conflitos em que 

os Estados Unidos estiveram envolvidos até os anos 

1970. Compare esses dados com o número de mor-

tos na Guerra de Secessão. Como você explicaria 

essa diferença?
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Autoavaliação

1. Quais atividades você considerou mais fáceis e mais di-

fíceis? Por quê?

2. Em quais atividades você utilizou o texto do capítulo 

como base para sua resposta?

3. Algum ponto do capítulo não ficou muito claro para você? 

Qual?

4. Você compreendeu o esquema Mapeando saberes?  Explique.  

5. Você saberia apontar exemplos da atualidade conside-

rando o que aprendeu no item Por quê? do Mapeando 

saberes?

6. Como você avalia sua compreensão dos assuntos trata-

dos neste capítulo? 

 »Excelente: não tive nenhuma dificuldade.

 »Boa: tive algumas  dificuldades, mas consegui resolvê-las.

 »Regular: foi difícil compreender certos conceitos e re-

solver as atividades. 

 »Ruim: tive muitas dificuldades, tanto no conteúdo quan-

to na realização das atividades.

6. a) Os indígenas cherokee, 
chickasaw, chuctaw, creek, 
seminole e delaware.

  b) Há grande adensamen-
to das ferrovias no entor-
no da rota de retirada dos 
delaware. A segunda parte 
da resposta é pessoal, mas 
pode-se concluir que a cons-
trução das ferrovias gerou a 
expulsão dos indígenas de 
seus territórios.

  c) A construção de estradas 
de ferro e o combate aos indí-
genas habitantes da região, 
com consequente transfe-
rência dos povos para ou-
tras regiões.

7. a) Texas, Louisiana, Missis-
sípi, Arkansas, Tennessee, 
Alabama, Geórgia, Flórida, 
Carolina do Sul, Carolina do 
Norte e Virgínia.

  b) No Sul.

  c) Resposta pessoal. A Guer-
ra Civil foi a que apresentou 
mais mortes, mesmo com 
a tecnologia bélica da épo-
ca. Uma das teorias para ex-
plicar isso é que o conflito 
ocorreu em território esta-
dunidense. Comente com 
os alunos que os EUA têm 
alvos militares – potencial-
mente alvo de ataques – es-
palhados por várias regiões 
do mundo. Exemplos são as 
bases militares estaduni-
denses no Oriente Médio, na 
América Central e no Oceano 
Pacífico.

Autoavaliação
É importante que os alunos 

se comprometam em respon-
der à Autoavaliação, ao final de 
cada capítulo, a fim de verifica-
rem, eles próprios, suas condu-
tas durante as exposições dos 
assuntos trabalhados. Ao final 
de cada Autoavaliação, seria in-
teressante verificar se as opi-
niões dos alunos condizem com 
seus pareceres sobre eles e suas 
aprendizagens, com o objetivo 
de confrontar ideias e chegar a 
um consenso sobre o papel de 
estudante exercido pelos alunos.
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Abertura

Produção de folhetos

As marcas da escravidão no Brasil de hoje
Neste semestre, a proposta de projeto é a produção de um folheto.

O projeto deste semestre envolve a produção de 

material informativo à comunidade sobre a trajetória 

da escravidão no Brasil, passando pelas dificuldades 

de inserção das comunidades afrodescendentes até 

as atuais práticas de trabalho escravo que ainda per-

sistem em nosso país. Dessa forma, vocês vão mos-

trar às pessoas um pouco da trajetória da escravidão 

no Brasil, bem como ajudar a conscientizá-las sobre 

a importância da luta pela superação dos preconceitos 

e das formas de trabalho escravo ainda existentes.

A abolição da escravidão se deu, oficialmente, 

em 1888. Entretanto, a luta pela inclusão daqueles 

que foram escravizados e seus descendentes con-

tinuaram sendo uma das questões mais importantes da cidadania no Brasil. A escravidão, mesmo que residualmente, 

continua existindo no Brasil, e combatê-la é um dos aspectos mais importantes da inclusão social no contexto atual.

Diante disso, o objetivo primordial é produzir um folheto informativo, com textos, fotos, tabelas e/ou gráficos que 

vocês considerem importantes para mostrar os caminhos da história da escravidão no Brasil independente, bem como a 

luta contra as atuais práticas de trabalho escravo.

O folheto deve ter ao menos três partes:

1  Um resumo da história da escravidão no Brasil.

2  Os problemas atuais que a escravidão nos deixou.

3  A luta contra o trabalho análogo à escravidão ainda existente no Brasil.

Usem as indicações das Dicas de pesquisa e produzam um folheto para conscientizar as pessoas sobre a necessidade 

de combater a escravidão e seu legado no Brasil.

Conhecendo o tema

A manutenção da escravidão após a independência do Brasil, e ao longo de praticamente todo o século XIX, preservou 

as estruturas sociais herdadas do período colonial, mantendo o regime de exploração máxima da população escravizada, 

impedindo que se desenvolvesse uma sociedade de cidadãos ativos e livres.

Com a consolidação desse modelo, o regime escravista se tornou a base fundamental do país ao longo de todo o 

período imperial, que se estende de 1822 até 1889. 

Conforme explicam as historiadoras Lilia Schwarcz e Heloisa Starling:

[…] a escravidão se enraizou de tal forma no Brasil, que costumes e palavras ficaram por ela marcados. Se a casa-grande 

delimitava a fronteira entre a área social e de serviços, a mesma arquitetura simbólica permaneceria presente nas casas 

e edifícios, onde, até os dias que correm, elevador de serviço não é só para carga, mas também e, sobretudo, para os em-

pregados que guardam a marca do passado africano na cor. Termos de época mantêm-se operantes, apesar de o signifi-

cado original ter se perdido.

SCHWARCZ, Lilia M.; STARLING, Heloisa M. Brasil: uma biografia.  

São Paulo: Companhia das Letras, 2015. p. 92.
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Volta à cidade de um proprietário de chácara, aquarela de Jean-Baptiste 

Debret de 1822. Dimensão: 16,2 cm × 24,5 cm.

 Orientações didáticas

Seção Projeto
O projeto do segundo semes-

tre trabalha dois temas contem-

porâneos, a Educação em Direitos 

Humanos e a Diversidade Cul-

tural.

A proposta deste projeto é pro-

mover uma ampla reflexão sobre 

a forma pela qual a escravidão 

marcou a sociedade brasileira e 

se constitui, até o presente, em 

um elemento central para anali-

sar as desigualdades sociais de 

nosso país.

Oriente os alunos sobre a im-

portância de pensar o tema da 

escravidão, marca fundamen-

tal da nossa trajetória histórica. 

Associe este trabalho aos temas 

desenvolvidos nos capítulos refe-

rentes ao Brasil imperial e à práti-

ca da escravidão nesse contexto. 

Lembre a turma de que, apesar 

de a escravidão ter sido abolida 

oficialmente em 1888 no Brasil, 

muitas formas de trabalho são 

atualmente reconhecidas como 

trabalhos análogos à escravidão.
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Mesmo a escravidão tendo acabado oficialmente em 1888, muitos elementos da socie-
dade escravista permaneceram e fazem parte do cotidiano do Brasil contemporâneo. Carac-
terísticas do regime ainda persistem e são reproduzidas pela sociedade brasileira contem-
porânea, incluindo formas de trabalhos análogas à escravidão em diversas atividades produ-
tivas no país.

Conforme esclarece a historiadora Emília Viotti da Costa:

depois da abolição os libertos foram esquecidos. Com exceção de algumas pou-
cas vozes, ninguém parecia pensar que era sua responsabilidade contribuir de 
alguma maneira para facilitar a transição do escravo para o cidadão. [...] O go-
verno republicano que tomou o poder em 1889 excluiu os analfabetos do direi-
to do voto, eliminando a maioria dos ex-escravos do eleitorado. Poucos foram 
os abolicionistas que, como o engenheiro negro André Rebouças, continuaram 
a afirmar que a tarefa deles ainda estava incompleta.

COSTA, Emília Viotti da. A abolição. 8 ed. São Paulo:  
Ed. da Unesp, 2008. p. 137-138.

Assim, mesmo depois da abolição e, em muitos aspectos, até os dias atuais, 
os problemas resultantes da escravidão não foram resolvidos. Por isso, a impor-
tância de retomar a discussão em torno desse tema, impedindo assim que a 
memória construída em torno da escravidão perpetue o legado desse sistema.

Planejamento
Planejar esse trabalho é muito importante para que o resultado seja o es-

perado e atinja os objetivos. Dessa forma, sugerimos as seguintes etapas:

1  Organizem-se em grupos de seis alunos. Cada dupla pode ficar responsável 
por se aprofundar em uma das partes do folheto indicadas anteriormente.

2  Separem as indicações das Dicas de pesquisa e se aprofundem em outras 
fontes que encontrarem ou que o professor indicar.

3  A primeira parte deve abordar a história da escravidão no Brasil, destacando os 
aspectos característicos do Brasil independente, de 1822 a 1889. Nesse trecho 
do folheto mostre que a escravidão esteve presente no cotidiano, o que levou 
à formação de uma sociedade profundamente escravista, desigual e depen-
dente desse sistema. Procure, também, mostrar o movimento abolicionista e 
o fim oficial da escravatura, em 1888.

4  A segunda parte deve evidenciar os elementos da escravidão presentes na 
sociedade brasileira atual. Reflitam, por exemplo, sobre a questão da divisão 
social no Brasil e sobre as dificuldades de acesso aos direitos por parte dos 
afrodescendentes, entre outros. 

5  Por fim, a terceira parte do folheto deve apontar que a escravidão ainda 
existe no Brasil. Apresente o que atualmente é considerado trabalho escra-
vo e de que forma deve-se combater essa prática.

6  Cada dupla vai desenvolver sua parte na produção do folheto discutindo com 
as outras duplas o andamento de cada parte. A intenção é que o trabalho 
mostre coerência ao relacionar os argumentos.

O encerramento deste projeto, que envolve a elaboração dos folhetos e sua distribuição, 
será aprofundado no capítulo 14. Entretanto, é importante que o grupo realize as atividades 
propostas no decorrer do semestre para evitar o acúmulo de tarefas e uma sobrecarga na 
reta final do projeto.

Para facilitar a pesquisa, indicamos 
alguns sites, vídeos e livros que abor-
dam o tema da escravidão no Brasil: 

ABOLIÇÃO. Senado na História. TV 
Senado. Disponível em: <https://
www.senado.leg.br/noticias/TV/
Video.asp?v=170006>.

COSTA, Emília Viotti da. A abolição. 
8. ed. São Paulo: Ed. da Unesp, 2008.

ENTENDA as novas regras que re-
duzem o combate ao trabalho es-
cravo. Jornal El Pais, 20 out. 2017. 
Disponível em: <https://brasil.elpais.
com/brasil/2017/10/19/politica/ 
1508447540_501606.html>. 

QUEIROZ, Suely R. R. de. Escravidão 
negra no Brasil. São Paulo: Ática, 1987. 
(Série Princípios).

RACISMO no Brasil: Preto no Bran-
co. Programa Nem tudo é o que pa-
rece. TV Futura. Disponível em:  
<https://www.youtube.com/watch?v= 
vqZIriXBeEw>. 

STF suspende portaria que muda lei 
do trabalho escravo. Revista Exame, 
24 out. 2017. Disponível em: <https://
exame.abril .com.br/brasil/stf 
-suspende-portaria-que-muda-lei 
-do-trabalho-escravo/>. 

TRABALHO forçado. Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). Dis-
ponível em: <www.ilo.org/brasilia/
temas/trabalho-escravo/lang--pt/
index.htm>. 
Acessos em: 26 jul. 2019.

Dicas de pesquisa
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Produção de folhetos

As marcas da escravidão no Brasil de hoje
Neste semestre, a proposta de projeto é a produção de um folheto.

O projeto deste semestre envolve a produção de 

material informativo à comunidade sobre a trajetória 

da escravidão no Brasil, passando pelas dificuldades 

de inserção das comunidades afrodescendentes até 

as atuais práticas de trabalho escravo que ainda per-

sistem em nosso país. Dessa forma, vocês vão mos-

trar às pessoas um pouco da trajetória da escravidão 

no Brasil, bem como ajudar a conscientizá-las sobre 

a importância da luta pela superação dos preconceitos 

e das formas de trabalho escravo ainda existentes.

A abolição da escravidão se deu, oficialmente, 

em 1888. Entretanto, a luta pela inclusão daqueles 

que foram escravizados e seus descendentes con-

tinuaram sendo uma das questões mais importantes da cidadania no Brasil. A escravidão, mesmo que residualmente, 

continua existindo no Brasil, e combatê-la é um dos aspectos mais importantes da inclusão social no contexto atual.

Diante disso, o objetivo primordial é produzir um folheto informativo, com textos, fotos, tabelas e/ou gráficos que 

vocês considerem importantes para mostrar os caminhos da história da escravidão no Brasil independente, bem como a 

luta contra as atuais práticas de trabalho escravo.

O folheto deve ter ao menos três partes:

1  Um resumo da história da escravidão no Brasil.

2  Os problemas atuais que a escravidão nos deixou.

3  A luta contra o trabalho análogo à escravidão ainda existente no Brasil.

Usem as indicações das Dicas de pesquisa e produzam um folheto para conscientizar as pessoas sobre a necessidade 

de combater a escravidão e seu legado no Brasil.

Conhecendo o tema

A manutenção da escravidão após a independência do Brasil, e ao longo de praticamente todo o século XIX, preservou 

as estruturas sociais herdadas do período colonial, mantendo o regime de exploração máxima da população escravizada, 

impedindo que se desenvolvesse uma sociedade de cidadãos ativos e livres.

Com a consolidação desse modelo, o regime escravista se tornou a base fundamental do país ao longo de todo o 

período imperial, que se estende de 1822 até 1889. 

Conforme explicam as historiadoras Lilia Schwarcz e Heloisa Starling:

[…] a escravidão se enraizou de tal forma no Brasil, que costumes e palavras ficaram por ela marcados. Se a casa-grande 

delimitava a fronteira entre a área social e de serviços, a mesma arquitetura simbólica permaneceria presente nas casas 

e edifícios, onde, até os dias que correm, elevador de serviço não é só para carga, mas também e, sobretudo, para os em-

pregados que guardam a marca do passado africano na cor. Termos de época mantêm-se operantes, apesar de o signifi-

cado original ter se perdido.

SCHWARCZ, Lilia M.; STARLING, Heloisa M. Brasil: uma biografia.  

São Paulo: Companhia das Letras, 2015. p. 92.
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Volta à cidade de um proprietário de chácara, aquarela de Jean-Baptiste 

Debret de 1822. Dimensão: 16,2 cm × 24,5 cm.
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 Orientações didáticas
Para iniciar o projeto, uma 

sugestão é promover uma dis-
cussão coletiva dos textos das 
historiadoras Lilia Schwarcz e 
Heloisa Starling e da historiado-
ra Emília Viotti da Costa. Peça 
aos alunos que identifiquem as 
principais ideias apontadas nos 
textos e introduza a questão da 
transição do trabalho escraviza-
do para o livre, ressaltando que 
esse processo não contemplou 
nenhuma política de inclusão 
daqueles que viveram escraviza-
dos até 1888. Feita essa análise, 
introduza a questão da exclusão 
racial como elemento ainda pre-
sente na organização de nossa 
sociedade.

Após a discussão inicial, é im-
portante organizar os alunos em 
grupos e acompanhar a divisão 
do trabalho, verificando as fontes 
de pesquisa que eles utilizarão. 
É fundamental que os alunos in-
diquem todos os sites, revistas, 
livros e jornais que pretendem 
utilizar para o levantamento de 
informações, a fim de que a per-
tinência desses materiais possa 
ser avaliada. Em caso de fontes 
duvidosas ou com informações 
incorretas ou inadequadas, alerte 
os alunos e proponha a seleção 
de novas fontes. Além disso, ca-
so julgue conveniente, selecione 
previamente pequenos trechos 
de obras historiográficas para 
embasar o trabalho dos alunos.

Com o objetivo de organizar o 
desenvolvimento da atividade, 
promova periodicamente espa-
ços de discussão coletiva em 
sala de aula. Nesses espaços, 
os alunos poderão apresentar as 
informações que estão pesqui-
sando, discutir ideias e apresen-
tar dúvidas. Também é possível 
auxiliá-los a refletir sobre os te-
mas propostos na atividade e a 
encontrar soluções para a reali-
zação da atividade. 

É interessante complementar 
a pesquisa selecionando repor-
tagens ou artigos atuais sobre o 
problema do trabalho análogo à 
escravidão. Vale também a busca 
de documentos com estatísticas 
sobre as desigualdades raciais 
no país. Esses materiais podem 
embasar as discussões coletivas 
e ser incorporados ao projeto.
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A Europa no 
século XIX9

CAPÍTULO

Observe a imagem e 
responda às questões.

1.  Antes de ler a 
legenda, você 
saberia dizer de onde 
são as pessoas que 
estão na imagem? 
Por quê?

2. Existem símbolos 
que expressam 
sentimentos 
nacionais? Cite 
exemplos.

Para começar

Vista da arquibancada durante um dos jogos da Copa do Mundo de Futebol da Rússia. Foto de 2018.

No período colonial, como já vimos, os habitantes das terras que hoje formam o 

Brasil não se reconheciam como “brasileiros”, mas sim como paulistas, pernambuca-

nos, etc. Muitos sentiam-se mais próximos dos portugueses do que dos demais 

habitantes da colônia.

Algo semelhante acontecia entre os europeus até o século XIX. As pessoas cons-

truíam vínculos com a região em que nasciam ou viviam, e esta era a sua ideia de pátria. 

Embora todos pudessem ser súditos de um mesmo rei, não havia ainda um sentimen-

to nacional. No entanto, no início do século XX, milhares de pessoas mobilizaram-se 

para defender a sua pátria numa guerra travada entre Estados nacionais – a Primeira 

Guerra Mundial (1914-1918). O que mudou em tão pouco tempo?

Neste capítulo, vamos entender esse processo, estudando um pouco do contex-

to histórico da Europa durante o século XIX.

Kai Pfaffenbach/Reuters/Fotoarena

 Objetivos do capítulo 
• Explorar e compreender as 

características gerais da Eu-
ropa no século XIX.

• Identificar o processo de 
construção de identidades 
nacionais e compreender o 
conceito de nação no conti-
nente europeu.

• Analisar a Revolução Liberal 
de 1830 e a Revolução de 
1848, ocorridas na França 
após a queda de Napoleão.

• Conhecer o movimento de-
nominado Primavera dos 
Povos.

• Compreender os processos 
de unificação italiana e ale-
mã e suas consequências.

• Conhecer a organização da 
Inglaterra na era vitoriana.

• Examinar as características 
do capitalismo monopolista 
e seu impacto no mundo a 
partir do final do século XIX.

 Comentários à 
abertura do capítulo

Para começar
A abertura do capítulo aborda 

os símbolos nacionais e, con-
sequentemente, as manifesta-
ções de nacionalismo. Espera-se 
que os alunos notem que a foto 
mostra sentimentos nacionais 
extravasados na exaltação das 
bandeiras, faixas ou outros ele-
mentos, em um evento esportivo.

1. Espera-se que os alunos res-
pondam que os espectado-
res de um evento como um 
campeonato esportivo mun-
dial podem ser oriundos de 
várias localidades e ter di-
versas origens. Na imagem, 
que mostra o campeonato 
mundial de futebol de 2018, 
podem-se observar pessoas 
na arquibancada de um es-
tádio que usam bandeiras e 
camisetas, símbolos nacio-
nais, de diversos países.

2. Sim, alguns símbolos que 
expressam sentimentos na-
cionais são as cores carac-
terísticas do país, o hino, o 
selo e a bandeira nacionais, 
etc. Também certos elemen-
tos da cultura popular podem 
representar o país, como o 
samba e o futebol, no caso 
brasileiro.

  Competências e habilidades trabalhadas no capítulo 9

Competências* Objeto de conhecimento Habilidade

CG (1, 2, 3, 5, 6, 8)

CCH (1, 2, 3, 5, 7)

CEH (1, 2, 6, 7)

Nacionalismo, revoluções e as 
novas nações europeias.

(EF08HI23) Estabelecer relações causais entre as ideologias raciais e o determinismo no 
contexto do imperialismo europeu e seus impactos na África e na Ásia.

 * CG = Competência Geral / CCH = Competência Específica de Ciências Humanas / CEH = Competência Específica de História
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LINHA DO TEMPO

1  A emergência dos 
Estados nacionais

C rescimento urbano e construção 
de identidades

A Europa do século XIX assistiu a um enorme crescimento demográ-

fico e acentuado êxodo rural, provocados pelo desenvolvimento industrial 

concentrado nos centros urbanos. Em 1850, 22 cidades europeias tinham 

mais de 100 mil habitantes; dez anos depois, já eram 45 cidades; e, em 

1913, esse número havia saltado para 184. No início do século XX, mais 

da metade da população da Europa ocidental já vivia em centros urbanos, 

atraída pelas oportunidades de trabalho.

Um dos principais efeitos desse enorme deslocamento populacional 

foi a perda de uma identidade comunitária e familiar. Nas cidades, os 

migrantes viviam em um ambiente desconhecido, perdendo muitos dos 

seus antigos vínculos afetivos e familiares. 

Essas mudanças impactaram profundamente seu cotidiano, levando-

-as a se sentir “desenraizadas”. Esse processo teve pelo menos três gran-

des consequências. A primeira  foi o fortalecimento da ideia de nacionali-

dade, ou seja, da sensação de pertencer a determinada coletividade, a uma 

nação, delimitada pela língua e por costumes em comum. 

A segunda consequência foi a valorização 

do folclore e da cultura popular. Por meio do 

registro de canções, danças e outras práticas 

rurais que estavam desaparecendo, os artistas 

e intelectuais românticos procuravam compen-

sar a perda dos laços comunitários e reconstruir 

a História, o idioma e os costumes do povo. 

1815 

Congresso de Viena

1815-1914 

Pax Britannica (ING)  

1834 

Criação do Zollverein (ALE)

1837-1901 

Era Vitoriana (ING)

1848 

Primavera dos Povos (FRA)

1859 

Cavour obteve da Áustria a 
Lombardia (ITA)

1860 

Garibaldi conquista o Reino 
das Duas Sicílias (ITA)

1866 

Guerra das Sete Semanas – 
conquista de Veneza (ITA)

1870 

Guerra Franco-Prussiana – 
conquista de Roma (ITA)

1871 

Comuna de Paris (FRA)
Fim da Guerra Franco-Prussiana – 
Tratado de Frankfurt (ALE)

1914 

Primeira Guerra Mundial

Até 1918 

Segundo Reich Alemão (ALE)

1929 

Tratado de Latrão – Vaticano (ITA)

Linha do tempo esquemática. O espaço entre as 
datas não é proporcional ao intervalo de tempo.

ALE: Alemanha
FRA: França

ING: Inglaterra
ITA: Itália

 Rom‰ntico: pertencente ao 

Romantismo, movimento 

artístico, político e filosófico 

surgido na Europa no final do 

século XVIII e ampliado no 

século XIX. Seus seguidores 

recusavam o racionalismo e 

a estética clássica, 

valorizando os sentimentos, 

a imaginação, a natureza, o 

passado e a nação.

a imaginação, a natureza, o 

passado e a nação.Detalhe de uma foto do centro da cidade de 

Manchester, na Inglaterra, no século XIX. 

Observe essa paisagem urbana. Foto de 

aproximadamente 1880.
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 Orientações didáticas
O capítulo tem uma larga 

abrangência e objetiva desenhar 

um painel da sociedade euro-

peia ocidental durante o século 

XIX. De início, são fornecidos os 

principais aspectos sociais, eco-

nômicos e políticos da Europa do 

século XIX para, posteriormente, 

aprofundar o estudo da realidade 

francesa, inglesa, italiana e ale-

mã, essas duas últimas viven-

do um processo muito singular 

de unificação tardia. Desse mo-

do, os alunos podem perceber 

que não é aconselhável para a 

compreensão da história tomar 

um país como modelo, genera-

lizando sua realidade para toda 

uma região ou continente. Se os 

historiadores são capazes de 

identificar algumas característi-

cas comuns, também advertem 

para as especificidades de cada 

país. Mesmo constituindo a re-

gião em que o desenvolvimento 

capitalista estava em fase mais 

avançada – tendo início a expan-

são imperialista –, nem por isso 

a realidade europeia era homogê-

nea. O capítulo, além disso, serve 

de introdução para uma série de 

temas desenvolvidos nos capítu-

los seguintes.

Material digital – 
Audiovisual 

Para contribuir com o de-

senvolvimento dos temas do 

bimestre, veja o audiovisual 3, 

do 3o bimestre, localizado no 

material digital do Manual do 

Professor.

Material digital – 
sequência didática
Como sugestão para traba-

lhar esse conteúdo, acompa-

nhe a sequência didática 2, 

do 3o bimestre, localizada no 

material digital do Manual do 

Professor. 
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Construindo conceitos

Nação

O conceito de nação foi construído durante vários séculos. Segundo o historiador Eric Hobsbawm, o sentido da palavra 
nação foi registrado no dicionário da Real Academia espanhola apenas em 1884: “Um Estado ou corpo político que 
reconhece um centro de governo comum”. [...] “o território constituído por este Estado e seus habitantes, considerados 
como um todo”1. De forma simplificada, apesar dessa íntima relação com Estado, este expressa o organismo político-
-administrativo sobre um território, com governo próprio. É aquele que administra uma nação. Já esta, refere-se à 
comunidade humana com história, cultura e valores próprios.

Se procurarmos o significado de nação em um dicionário atual, iremos encontrar as seguintes definições: 

 • Comunidade ou agrupamento político independente, com território demarcado, sendo suas instituições parti-
lhadas pelos seus membros;

 • Extensão territorial ocupada por essa comunidade; país de nascimento; pátria, país.

Observando as definições acima, não podemos nos esquecer que esse foi um conceito criado ao longo de séculos e 
ganhou força efetiva num determinado momento histórico: a Idade Contemporânea ocidental europeia. 

O conceito de nação cria uma imagem de união entre povos com os mesmos costumes - cultura, língua, características 
gerais - e que vivem em um mesmo território, formando uma comunidade. Mas se examinarmos com atenção alguns 
exemplos, podemos perceber que uma nação não é tão homogênea quanto se sugere. Na maioria dos casos, grupos 
dominantes selecionaram na sua cultura alguns elementos nacionais que passaram a ser identificados como “legítimos”. 
Dessa forma, outras línguas, culturas e costumes, que coexistiam num mesmo território, foram excluídos ou desvalo-
rizados. No Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, não se reconheciam os indígenas e os afrodescendentes escra-
vizados como parte da nação no século XIX e XX.

1 HOBSBAWM, Eric. Nações e nacionalismos desde 1780. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991. p. 27.

A terceira consequência foi o crescimento dos movimentos sociais e a valoriza-

ção dos ideais revolucion‡rios de liberdade, igualdade e fraternidade. A mobilização 
popular e as lutas operárias alarmavam os empresários e os governantes. Para freá-
-las, além da repressão, foram elaboradas diversas reformas, como a limitação das 
jornadas, a regulamentação do trabalho de mulheres e crianças, a ampliação do di-
reito de voto, a aposentadoria e o acesso à educação. O principal objetivo dos refor-
mistas era a manutenção da ordem – palavra que se tornou o lema dos grupos mais 
conservadores e autoritários da Europa (e também das Américas).

Pelle: o conquistador. 

Direção: Bille August. 

Dinamarca, 1987. Retrata 

a luta de dois imigrantes 

suecos na Dinamarca na 

segunda metade do 

século XIX. O filme faz 

um belo retrato do 

cenário da época e das 

dificuldades vivenciadas 

pelos trabalhadores. 

De olho na tela
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A Catedral de Salisbury vista 
do jardim do bispo, de John 
Constable, c. 1822. Óleo sobre 
tela. Os pintores românticos 
tinham grande apreço pelas 
paisagens. Em geral, 
retratavam uma natureza 
idealizada, contrapondo-a à 
paisagem urbana. Observe o 
contraste entre a construção, 
ao fundo, e os elementos 
naturais, em primeiro plano.

 Orientações didáticas
Para explorar o conceito de 

nação, trabalhado no boxe Cons-

truindo conceitos, explique aos 

alunos que foi com a Revolução 

Francesa que surgiram os hinos 

e as bandeiras nacionais, antes 

usados para finalidades militares. 

Os nacionalismos uniram forte-

mente os indivíduos a uma ideia. 

O nacionalismo pode ser definido 

como a utilização do sentimento 

de nacionalidade para justificar 

uma causa, que pode ser desde 

a luta por autonomia política até 

a justificativa de uma pretensa 

“superioridade” de certos povos 

em relação a outros. 

Leitura complementar

O nacionalismo como 

antagonismo

No fundo, o que pode va-
ler como separação entre o 
“patriotismo” e o “naciona-
lismo” é a presença de um 
antagonismo, como o que 
deriva das relações de troca, 
no comércio internacional, 
como o que opõe as colônias 
às suas poderosas metrópoles, 
como o muro que separa os 
países subdesenvolvidos das 
superpotências dominadoras. 
O patriotismo pode limitar-se 
à exaltação dos feitos e das 
tradições nacionais. O nacio-
nalismo exige mais: quer uma 
atitude nítida de resistência e 
de luta, o que pode valer tanto 
nas relações econômicas co-
mo no campo cultural, com 
o desejo de manifestações de 
autonomia e independência, 
ou até mesmo no setor espor-
tivo, na conquista de maior 
número de medalhas de ouro. 
O nacionalismo é um senti-
mento mais profundo e mais 
atuante do que o simples pa-
triotismo. Poder-se-ia dizer 
mais competitivo.

Boyd C. Shafer opina: “O 
nacionalismo verdadeiro era 
assim ‘antialguma’ cousa, 
com exceção de sua nação. 
Foi ‘anti-homem’, não tendo 
confiança senão em certos 
homens determinados. Foi 
‘antiestrangeiro’ suspeitan-
do e odiando os homens de 
outras nações. Foi ‘antisse-
mita’, uma vez que os judeus 
representavam uma tradi-
ção sentimental. Podia ser 
‘anticristão’, como eram os 
nazistas, uma vez que o cris-
tianismo, de qualquer Igreja 
que fosse, surgia como o cam-
peão da fraternidade humana. 
Era ‘antissocialista’, porque o 
racionalismo era internacio-

nal. Foi ‘antigoverno mundial’, quer se tratasse de Liga das Nações 
ou de uma Federação poderosa. Podia mesmo contestar o princípio 
das nacionalidades e pedir à sua nação para que conquistasse outras 
nações.” Por que não um nacionalismo antiopressão, seja qual for o 
terreno em que ela se manifeste, econômico ou cultural? O que não 
é mais que a procura da independência, que, para ser independên-
cia, não precisa ser agressiva nem xenófoba. Na economia, basta que 
sejam antiespoliação, numa reação de defesa contra os mil tentácu-
los do imperialismo, tomando como modelo e exemplo a própria 
história dos países desenvolvidos, com total exclusão de quaisquer 

sentimentos de hostilidade que venham a se apresentar. Afinal, um 
nacionalismo contido nas normas e preceitos que regulam a legítima 
defesa, o que deixa para os contendores a iniciativa das primeiras 
medidas de ataque ou de violência, mas o ódio está mais perto da 
agressão do que da defesa, embora esteja no interesse dos agresso-
res dissimular o mais possível as atitudes de violência. O que é in-
justo é atribuí-lo mais aos que se defendem do que aos que atacam.

O NACIONALISMO como antagonismo. Disponível em: 
<www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/nacionalismo>. 

Acesso em: 30 out. 2018.
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Fra nça: reação e revolução
Após a derrota final de Napoleão Bonaparte, em 1815, a monarquia francesa 

dos Bourbons foi restaurada, e Luís XVIII assumiu o trono. Ele governou até 1824, 

sendo substituído por seu irmão Carlos X, cujo governo caracterizou-se pela reto-

mada do Antigo Regime, com o retorno dos privilégios do clero e da 

nobreza, deixando a burguesia marginalizada, além de suprimir 

a liberdade de imprensa e dissolver a Câmara 

de Deputados.

As ações de Carlos X estimularam o 

patriotismo dos franceses menos favore-

cidos, unindo burgueses e populares 

contra o monarca em um levante 

conhecido como Revolução Liberal 

de 1830. Após três dias de confrontos 

nas ruas de Paris, o rei foi deposto e fu-

giu para a Grã-Bretanha. Esse quadro de 

manifestações burguesas e populares, com 

ideias liberais que contestavam as decisões 

impostas no Congresso de Viena, espalhou-

-se pela Europa. O trono francês foi assu-

mido por Luís Filipe de Orleans, que ficou 

conhecido como “o rei burguês”. Restabe-

lecia-se, assim, o regime monárquico libe-

ral que assegurava a hegemonia 

burguesa na condução dos negó-

cios do Estado.

Após a derrubada dos Bour-

bons, os trabalhadores urbanos e 

os camponeses continuavam a viver 

em condições sociais degradantes, o que 

suscitou inúmeras rebeliões. Nos chama-

dos “banquetes” – reuniões populares com 

distribuição de comida e divulgação de ideais 

socialistas – as palavras de ordem eram “re-

volução” e “fim da monarquia”. Quando o go-

verno proibiu esses encontros, em 1848, 

eclodiu um novo levante. Luís Filipe abandonou o governo.

Chamada Revolução de 1848, essa revolta deu origem à Segunda República 

Francesa (a Primeira havia sido instaurada em 1792, durante a Revolução Francesa). 

Os revolucionários instituíram o voto universal masculino, a redução da jornada de 

trabalho e as oficinas nacionais, empresas estatais comandadas por operários, cujos 

salários eram proporcionais aos lucros.

Alguns grupos da sociedade francesa, especialmente a burguesia, não concor-

daram com as oficinas nacionais. Sucederam-se violentos conflitos armados, encer-

rados com a vitória dos burgueses e a realização de eleições gerais. O eleito foi Luís 

Bonaparte, sobrinho de Napoleão.
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Diante da restauração do 
Antigo Regime, muitos 
nacionalistas buscaram 
resgatar os ideais da 
Revolução Francesa. Esta 
escultura de François Rude – 
A Marselhesa – foi feita entre 
1833 e 1836 para homenagear 
os heróis de 1792 (ano da 
instauração da República). 
Note a bravura e o vigor da 
representação da Pátria – ao 
centro, com asas – convocando 
os cidadãos para a luta.

 Orientações didáticas
Ao trabalhar o tópico França: 

reação e revolução, relembre com 
os alunos algumas informações 
que julgar importantes a respeito 
da Revolução Francesa e do pe-
ríodo em que o país foi governado 
por Napoleão Bonaparte. Ressal-
te que a restauração da dinastia 
Bourbon ao trono francês, após 
o Congresso de Viena, trouxe a 
volta dos privilégios que faziam 
parte do chamado Antigo Regime. 
Esse processo provocou novas 
revoltas, o que uniu a burguesia 
e a população contra essa situa-
ção em 1830. 

Poucos anos depois, em 1848, 
o descontentamento de grande 
parte dos trabalhadores e cam-
poneses originou novos levantes 
contra a monarquia. O movimen-
to de 1848 na França influenciou 
outros processos em várias re-
giões da Europa, como será es-
tudado adiante.

Se achar interessante, comen-
te sobre a canção revolucioná-
ria Marselhesa, composta por 
Rouget de L’Isle em 1792, que 
mais tarde se tornou o hino 
nacional francês, destacan-
do alguns de seus versos. É 
possível, também, acompa-
nhar a apresentação em áu-
dio, disponível em sites como: 
<www.letras.mus.br/hinos-de-
paises/1646001>. Acesso em: 
22 set. 2018.

Para organizar a discussão 
das transformações políticas 
ocorridas na França nas primei-
ras décadas do século XIX, pro-
ponha aos alunos que montem 
uma linha do tempo, ressaltan-
do as mudanças de governo e 
os processos revolucionários 
que marcaram esse país naque-
le período.
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O governo de Napoleão III
O novo governante francês, Luís Bonaparte, buscou 

meios para restabelecer a grandeza da era napoleônica. 

Em 1851, Bonaparte transformou-se em ditador com 

um golpe de Estado e, no ano seguinte, repetiu a faça-

nha do tio: realizou um plebiscito e, com o aval da po-

pulação, transformou-se em Napoleão III, imperador 

da França.

O governo de Napoleão III caracterizou-se pela 

agressiva política externa, com pretensões imperialistas. 

Em 1870, declarou guerra à Prússia, que desejava formar 

um Estado alemão unificado. Suas tropas, porém, foram 

rapidamente derrotadas e o próprio Napoleão III, preso 

na batalha de Sedan, em 1870.

Com a derrota dos franceses na Guerra Franco-Prus-

siana, implantou-se no país a Terceira República, com 

sede em Versalhes. Porém, as dificuldades herdadas da 

guerra levaram os populares parisienses a se voltarem 

contra o governo, num movimento denominado Comuna 

de Paris. Os rebeldes assumiram o controle da cidade, que 

passou a ser governada de acordo com ideias socialistas.

A Comuna de Paris, contudo, não resistiu muito 

tempo. Em poucas semanas, a burguesia reunida em 

Versalhes reassumiu o poder, após massacrar parte da 

população parisiense.
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Marianne com boné frígio. 
Alegoria revolucionária da 
República francesa, em 1848. 
Nas bandeiras e na auréola 
sobre a cabeça de Marianne 
(símbolo da República) está 
escrito: “República Francesa”. 
No pedestal, “União e Força. 
Liberdade. Igualdade. 
Fraternidade”.

A Comuna: Paris em chamas, gravura colorida de 1871. Autor desconhecido.

 Orientações didáticas
Para que os alunos compreen-

dam melhor o tópico O governo 

de Napoleão III, ou seja, de Luís 

Bonaparte, sobrinho de Napo-

leão, é interessante destacar 

as semelhanças e diferenças 

existentes entre eles. Ambos fo-

ram proclamados imperadores 

da França e tinham ambições 

expansionistas. Mas, diferen-

temente de seu tio, Napoleão III 

não foi bem-sucedido em suas 

campanhas militares. 

Aproveite para explorar com 

os alunos a imagem da alegoria 

da Segunda República Francesa. 

Estimule-os a perceber que, na 

alegoria, as bandeiras tricolo-

res e a auréola sobre a cabeça 

de Marianne, em que está escri-

to “República Francesa”, além 

do barrete frígio, são símbolos 

da Revolução de 1789. Chame 

a atenção para os símbolos do 

poder e da ordem absolutistas 

que estão jogados no chão, des-

tacando a coroa, que representa 

a monarquia.
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Eugène Delacroix (1798-1863) foi um grande representante da pintura romântica francesa. Sua tela aqui re-

produzida, A Liberdade guiando o povo, foi feita em comemoração à Revolução Liberal de 1830, que reverteu a onda 

conservadora reacionária iniciada com o Congresso de Viena na Europa.

TRABALHANDO COM DOCUMENTOS

1  Descreva a cena representada na pintura.

2  Pensando no título dessa obra, o que a mulher à 

frente do grupo estaria representando? O que 

o quadro simboliza?

3  Você já estudou a Revolução Liberal de 1830. 

Contra quem lutavam os revolucionários re-

presentados nesta obra de Delacroix e o que 

eles defendiam?

A Liberdade guiando o povo, 1830, óleo sobre tela de Eugène Delacroix, de 2,6 m × 3,25 m.
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 Orientações didáticas

Trabalhando com 

documentos
A famosa pintura de Delacroix, 

de 1830, A Liberdade guiando o 

povo, é o documento destacado 

para a atividade desta seção. Pa-

ra ampliar as atividades propos-

tas, sugira uma pesquisa sobre 

as releituras mais famosas dessa 

obra. Se possível, proponha que a 

atividade seja desenvolvida com 

os professores de Arte e de Lín-

gua Portuguesa. Assim, os alunos 

terão oportunidade de abordar o 

Romantismo com contribuições 

das três disciplinas. Como produ-

ção desse estudo interdiscipli-

nar, os alunos podem elaborar 

sua própria releitura da obra de 

Delacroix.

Atividades

1. A cena mostra uma batalha, 

com combatentes seguindo 

uma mulher, corpos caídos e 

fumaça. Essa mulher avan-

ça empunhando um fuzil e a 

bandeira da França, símbolo 

da unidade nacional. Pes-

soas a acompanham, entre 

elas um garoto segurando 

armas de fogo e que parece 

usar uma bolsa escolar, e um 

adulto em trajes burgueses 

com um fuzil nas mãos.

2. Ela representa a liberdade. 

O quadro simboliza a mobi-

lização popular durante a 

Revolução Liberal de 1830, 

mostrando que, para obter 

liberdade, é necessário lutar.

3. Lutavam pelos ideais libe-

rais da Revolução Francesa 

e contra o governo absolu-

tista de Carlos X.
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Outras  revoluções
O êxito da Revolução de 1830 estimu-

lou levantes na Europa, que contestavam 

as determinações do Congresso de Viena. 

Na Itália, Bélgica, Rússia, Alemanha, Espa-

nha e em Portugal burgueses e populares 

organizaram-se em movimentos de inspi-

ração liberal contra a ordem vigente.

Do mesmo modo, o exemplo da Re-

volução de 1848 foi seguido em diversas 

partes do mundo, num movimento deno-

minado Primavera dos Povos. Sua princi-

pal característica era o forte conteúdo 

social, uma vez que contou com trabalha-

dores pobres (camponeses, operários, de-

sempregados) lutando contra a ordem 

existente, exigindo reformas e combaten-

do as forças dominantes.
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Principais focos de insurreição
das revoluções de 1848

Manifestações de

trabalhadores ingleses

Organizado pelos autores.

Revoluções de 1848: Primavera dos Povos
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República Social-Democrática Universal, 1848. Litografia colorida de Frédéric 
Sorrieu (1807-1871) representando os movimentos da Primavera dos Povos.

Christophel Fine Art/UIG/Getty Images

 Orientações didáticas
Convide os alunos a observar 

atentamente a imagem Repú-

blica Social-Democrática Uni-

versal, 1848. Conduza a análise 

da litografia de Frédéric Sorrieu, 

que representa a Primavera dos 

Povos. Peça aos alunos que co-

mentem quais são os elemen-

tos e personagens presentes 

na obra. Depois, realize com eles 

um exercício de localização dos 

movimentos de 1848 no mapa 

da Europa. Além disso, para apro-

fundar a discussão em torno da 

Primavera dos Povos, consulte 

o texto complementar indica-

do a seguir.

Texto complementar

Tem havido um bom núme-
ro de grandes revoluções na 
história do mundo moderno, 
e certamente a maioria bem-
-sucedida. Mas nunca houve 
uma que tivesse se espalhado 
tão rápida e amplamente, se 
alastrando como fogo na pa-
lha por sobre fronteiras, paí-
ses e mesmo oceanos [...]. Em 
poucas semanas, nenhum go-
verno ficou de pé numa área 
da Europa que hoje é ocupa-
da completa ou parcialmen-
te por vários estados, sem 
contar as repercussões em 
um bom número de outros. 
Além disso, 1848 foi a primei-
ra revolução potencialmente 
global, cuja influência direta 
pode ser detectada na insur-
reição de 1848 em Pernam-
buco (Brasil) e poucos anos 
depois na remota Colôm-
bia. Num certo sentido, foi 
o paradigma de um tipo de 
“revolução mundial” com o 
qual, dali em diante, rebeldes 
poderiam sonhar e que, em 
raros momentos, como no 
pós-guerra das duas confla-
grações mundiais, eles pen-
saram poder reconhecer. De 
fato, explosões simultâneas 
continentais ou mundiais são 
extremamente raras. [A revo-
lução de] 1848 na Europa foi 
a única a afetar tanto as par-
tes “desenvolvidas” quanto as 
atrasadas do continente. Foi 
ao mesmo tempo a mais am-
pla e a menos [bem-]sucedida 
desse tipo de revolução. No 
breve período de seis meses 
de sua explosão, sua derrota 
universal era seguramente 

previsível; dezoito meses depois, todos os regimes que derrubara 
foram restaurados, com a exceção da República Francesa, que, por 
seu lado, estava mantendo todas as distâncias possíveis em relação 
à revolução à qual devia sua própria existência.

HOBSBAWM, Eric. A era do capital: 1848-1875. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1988. p. 30.
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 A unificaç‹o italiana
Do fim do Império Romano até o século XIX, a península itálica esteve dividida 

em vários reinos, cidades autônomas e domínio de Estados vizinhos. Desde o Con-
gresso de Viena, grande parte do norte italiano estava sob o domínio do Império 
Austríaco, enquanto os Estados da região central da península pertenciam ao papado. 
Os Estados do sul constituíam o Reino das Duas Sicílias, controlado pela família fran-
cesa dos Bourbons, enquanto o Piemonte, ao norte, formava com a Ilha da Sardenha 
um reino independente e industrializado.

Contra essa fragmentação e dominação, cresceu um forte sentimento naciona-
lista entre a população. Chamado de Risorgimento, o movimento pela unificação pre-
gava o “ressurgir” de uma Itália unida e forte. Com a Primavera dos Povos, em 1848, 
o processo de unificação da Itália intensificou-se ainda mais, destacando-se duas 
tendências principais: a republicana, liderada por Giuseppe Mazzini e Giuseppe Gari-

baldi; e a monarquista, liderada pelo conde de Cavour, ministro do Reino do Piemon-
te-Sardenha, governado pelo rei Vítor Emanuel II.

Coube a Giuseppe Garibaldi, comandando um exército conhecido como os cami-

sas vermelhas, libertar o sul da península do controle dos Bourbons e diversas outras 
regiões. Com a ajuda da França de Napoleão III, o Piemonte-Sardenha de Vítor Ema-
nuel anexou vários territórios ao norte. Mais tarde, em 1866, os comandados de Vítor 
Emanuel também conquistaram Veneza devido à Guerra da Prússia contra a Áustria 
na Guerra das Sete Semanas. 

Organizado pelos autores.

Mar

Adriático

Mar 

Tirreno

Mar

Jônico

Mar Mediterrâneo

SAVOIA

NICE

PIEMONTE

R
EI

N
O

 D
A
S
 D

U
A
S
 S

IC
ÍL

IA
S

Roma

Nápoles

Tarento

Ancona

Ravena
Bolonha

MódenaMódena
Gênova

Milão

Verona Veneza

Udine

Trieste

Fiume

Trento

Turim

Nice

Parma

Florença

Sassari

Cagliari

Siracusa

Palermo

VENÉCIA

TOSCANA

LUCCA

MÓDENA

R
O

M
A

G
N

A

LOMBARDIA

PARMA

SARDENHA

Sicília

D
O

M
ÍN

IO
S

P
O

N
T
IF

ÍC
IO

S

ÍSTRIA

TRENTINO

40° N

15° L

N

S

LO

0 110 220 km

A unificação da Itália (século XIX)

P
o

rt
a
l 
d
e

 M
a
p

a
s
/A

rq
u
iv

o
 d

a
 e

d
it
o

ra

Anexações de 1859 a 1860,
decorrentes da guerra 
contra a Áustria

Territórios incorporados 
em 1861 em razão das 
campanhas de Garibaldi
e de tropas piemontesas

Territórios cedidos à 
França (1860)

Anexação em 1866

Território anexado em 1870

Reino da Sardenha-
-Piemonte (1859)

Territórios pretendidos 
pela Itália e só anexados
em 1919

Campanha de Garibaldi

Campanha de tropas 
piemontesas
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 Orientações didáticas
Para que os alunos possam 

compreender melhor como se 
deu a unificação italiana, explo-
re com eles o mapa com a con-
figuração da região da Itália no 
século XIX. Peça que observem 
como a região estava dividida 
em vários reinos e cidades au-
tônomas. Alguns territórios que 
fazem parte da atual Itália (como 
a parte norte, por exemplo) eram 
dominados pelo Império Aus-
tríaco nesse período. Essa frag-
mentação, ligada ao sentimento 
nacionalista impulsionado pela 
Primavera dos Povos, fomentou 
o processo de unificação italiana.
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O desejo de unificação levou os nacionalistas a invadir os domínios pontifícios, 

especialmente Roma. Contudo, Napoleão III ficou do lado do papa e reagiu ao movi-

mento, fixando tropas em Roma contra os unificadores.

Em 1870, durante a Guerra Franco-Prussiana, os franceses retiraram seus sol-

dados de Roma para enfrentar a Prússia. Aproveitando-se da fragilidade das forças 

papais, o exército unificador invadiu e conquistou Roma, transformando-a na capital 

do Estado italiano.

O papa Pio IX (1846-1878), entretanto, não aceitou a perda de Roma, dando 

origem à chamada Questão Romana. Essa divergência durou até 1929, quando o 

ditador italiano Benito Mussolini assinou o Tratado de Latrão, criando dentro de Roma 

o Estado autônomo do Vaticano.
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Nesta reprodução de pintura 
do século XIX, de autor 
desconhecido, um nacionalista 
escreve no muro “Viva Verdi”, 
aparentemente 
homenageando o popular 
compositor de óperas italiano 
Giuseppe Verdi (1813-1901).  
A palavra Verdi, no entanto, 
escondia as iniciais de Vittorio 
Emmanuele Re d’Italia (Vitor 
Emanuel Rei da Itália).

Um dos principais líderes da 
unificação, Garibaldi se tornou 

um héroi nacional, cultuado 
pelos italianos. Entrada 
triunfal de Garibaldi em 

Nápoles em 1860, guache 
sobre papel de Antonio Licata, 

produzido no século XIX.

O leopardo. Direção: 
Luchino Visconti. 
França/Itália, 1963. 
Baseado na obra 
homônima de Tommaso 
di Lampedusa, 
apresenta os confrontos 
entre as classes sociais 
durante a unificação 
italiana.

De olho na tela
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 Orientações didáticas

audaz condottiero (condutor) dos republicanos – à causa do Vítor 
Emanuel II e de Cavour, em 1859, a sorte estava lançada. [...] 

Garibaldi, “o herói de dois mundos”, como ficou consagrado, foi 
um dos mais notáveis comandantes do século XIX. Dotado de uma 
coragem pessoal assombrosa, nada lhe parecia impossível. Fugido 
da Europa em 1836, ele lutou no Brasil na Revolução Farroupilha 
[...] e no Uruguai comandou a Legião Italiana durante o longo cer-
co de Montevidéu [...]. Retornando à Itália, lutou com seus compa-
nheiros “camisas vermelhas” pela unificação.  [...] 

Somente depois da morte de Cavour, em 1861, o rei passou a exer-
cer maior influência sobre o governo. Sua ação foi coroada com a 
incorporação de Veneza e de Roma, proclamada em 1870 capital 
da nação, provocando a separação definitiva entre o estado italia-
no e o Vaticano. 

ALTMAN, Max. Hoje na História: Vítor Emanuel II é proclamado o 
primeiro rei da Itália. Opera Mundi. Disponível em: <https://operamundi.

uol.com.br/noticia/3266/hoje-na-historia-vitor-emanuel-ii-e-proclamado-
primeiro-rei-da-italia>. Acesso em: 30 out. 2018.

Texto complementar

Em 17 de março de 1861, o 
primeiro parlamento italiano, 
reunido em Turim, consagra 
o rei do Piemonte e da Sarde-
nha, Vítor Emanuel (em ita-
liano, Vittorio Emmanuelle) 
como “rei da Itália pela graça 
de Deus e da vontade da Na-
ção”. [...] A Itália está quase 
inteiramente unificada res-
tando apenas o reinado vê-
neto e Roma, em virtude da 
presença do Vaticano, hostis 
à unificação. 

[...] 

A unificação nacional ita-
liana [...] foi um movimento 
político e cultural sui generis, 
que contou com a participa-
ção das mais diversas per-
sonalidades daquela época, 
notadamente, um reconhe-
cido intelectual, um extraor-
dinário homem de ação e um 
grande compositor. 

Pode-se dizer que o mes-
sias da Itália contemporâ-
nea assumiu a forma de três 
Giuseppes: Giuseppe Maz-
zini (1805-1872), Giuseppe 
Garibaldi (1807-1882) e 
Giuseppe Verdi (1813-1901). 
Um pelas ideias, outro pelas 
armas e o último pela arte do-
taram o povo peninsular da 
teoria, da espada e do hino, 
para que nas esteiras do risor-
gimento vissem concluído o 
sonho da unificação nacional.  

Movimentos revolucioná-
rios em Mântua (1852) e em 
Milão (1853) fracassaram. 
Todavia, o derradeiro esfor-
ço de obter um sucesso pela 
via revolucionária acabou 
numa tragédia de grandes 
proporções. Em 2 de julho 
de 1857, o mazzinista Carlo 
Pisacane, vindo de Gênova, 
desembarcou na costa napo-
litana, com 300 seguidores, 
para surpreender as autori-
dades bourbônicas. Foram 
cercados e trucidados pelos 
camponeses da região, sus-
peitos de serem bandidos. 
[...]  O insucesso político de 
Mazzini e o exílio forçado de 
Garibaldi em Nova York, em 
1850, abriram as portas para 
o Conde de Cavour, primeiro-
-ministro do Piemonte e fun-
cionário da Casa de Saboia. 
Líder do Partido Moderado, 
Cavour chefiou o processo 
seguinte da unificação na-
cional. Cavour, ao contrário 
de Mazzini, tinha um Esta-
do por detrás e não grupos 
desorganizados de patriotas. 

Com a adesão de Garibaldi 
– que até então era o mais 
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A u nificaç‹o alem‹
O Congresso de Viena pôs fim à Confederação do Reno, criada por Napoleão 

Bonaparte, e formou, na mesma região, a Confederação Germânica, composta de 39 
Estados, incluindo parte do Reino da Prússia e parte do Império Austríaco.

O primeiro passo para a unificação da Alemanha foi dado em 1834, com a criação 
do Zollverein, uma união alfandegária entre os Estados da Confederação Germânica. 
Essa medida trouxe grandes vantagens econômicas para a industrializada Prússia, 
mas desagradou a Áustria, cuja economia ainda era predominantemente agrária.
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A Confederaç‹o Germ‰nica ap—s 1815
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Em 1862, o rei da Prússia, Guilherme I, 
nomeou Otto von Bismarck para o cargo de 
chanceler, encarregando-o de unificar os Esta-
dos alemães sob o controle prussiano. Após 
aperfeiçoar o exército, Bismarck, em aliança 
com a Áustria, declarou guerra à Dinamarca, 
que controlava dois ducados de população ger-
mânica. Após ganhar a guerra, criou dificulda-
des para dividir os ducados com os austríacos, 
que declararam guerra à Prússia.
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Otto von Bismarck, 

em foto de 1877.

 Orientações didáticas
Para discutir o tópico A uni-

ficação alemã, promova uma 

atenta observação do mapa A 

Confederação Germânica após 

1815. Após o Congresso de Vie-

na, a Confederação do Reno foi 

extinta, dando lugar à Confede-

ração Germânica, formada por 

39 estados, incluindo parte do 

Reino da Prússia e do Império 

Austríaco. Sob a liderança de 

Otto von Bismarck e da Prússia, 

a Alemanha foi unificada.

Atividade complementar
Aproveitando a imagem de 

torcedores em um campeonato 

mundial de futebol, que aparece 

na abertura do capítulo, pode-se 

propor uma atividade em grupo 

aproveitando um tema que cos-

tuma interessar os jovens. Os 

alunos devem:

1. Eleger um campeonato mun-

dial de futebol já realizado ou 

a se realizar;

2. Relacionar os países parti-

cipantes, selecionar um ou 

dois e fazer uma pesquisa 

sobre seu hino nacional;

3. Identificar nos hinos nacio-

nais pesquisados trechos 

que expressam ideias ou sen-

timentos nacionalistas;

4. Transformar esses trechos 

em outra linguagem, como 

desenho, pintura, recorte e 

colagem, entre outros;

5. Apresentar o trabalho à clas-

se, relatando suas conclu-

sões.

Essa atividade permite que 

sejam avaliadas: participação na 

pesquisa, fidedignidade e com-

preensão do conceito de nacio-

nalismo, além de identificação 

de expressões nacionalistas e 

criatividade.
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Guerras contra a Áustria e a França
Em 1866, apoiados pelos Estados alemães do norte, os prussianos derrotaram 

a Áustria na Guerra das Sete Semanas, sendo obrigada a assinar um tratado de paz. 
Em 1870, diante da declaração de guerra da França, todos os Estados alemães se 
uniram para combater o expansionismo de Napoleão III. Vitoriosos, os prussianos 
unificaram a Alemanha sob seu domínio e obtiveram da França os territórios da Al-
sácia e Lorena, ricos em minério de ferro e carvão, fundamentais para o desenvolvi-
mento industrial.

Com apoio de Bismarck, Guilherme I foi declarado imperador da Alemanha, dando 
início ao Segundo Reich.
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Você sabia?

A palavra Reich, em alemão, quer dizer “Estado”, e foi usada para denominar o Sacro 
Império Romano-Germânico (SIRG), também conhecido como Primeiro Reich. Surgido 
em 962, como uma continuidade do Império Romano no Ocidente, o SIRG foi desman-
telado durante as conquistas napoleônicas. O Segundo Reich, criado por Bismarck, em 
1871, se encerrou ao final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, quando o regime alemão 
se tornou republicano. Após a ascensão de Hitler ao poder, em 1933, instaurou-se na 
Alemanha o Terceiro Reich, que durou até 1945.

Representação da coroação de Guilherme I como kaiser do Império Alemão, ocorrida em Versalhes, 

próximo de Paris, em 1871. Obra de Anton von Werner, de 1885.

 Kaiser: imperador, em 
alemão. Deriva do latim 
caesar, título recebido pelo 
imperador na Roma antiga.

 Orientações didáticas
Promova uma análise com-

parativa dos processos de uni-

ficação da Itália e da Alemanha, 

ressaltando pontos comuns exis-

tentes nos dois movimentos, 

como a presença de ideias na-

cionalistas e o processo de uni-

ficação comandado pela região 

mais desenvolvida do ponto de 

vista industrial. Também é pos-

sível ressaltar o papel dos confli-

tos no movimento de unificação 

desses territórios.

Atividade complementar
Itália e Alemanha represen-

tam dois casos singulares na 

Europa. A respeito do processo 

de unificação desses territórios, 

responda às questões.

1. Como a Itália conseguiu uni-

ficar-se? 

A difusão das ideias nacio-
nalistas e a industrialização 
ocorridas no Piemonte-
-Sardenha favoreceram esse 
processo, beneficiado ainda 
pela conjuntura internacional 
e por líderes nacionais de 
grande popularidade. 

2. Por que a criação do Zollve-
rein favoreceu a unificação 

alemã?

Porque favoreceu o comér-
cio e fortaleceu a Prússia, 
que assim pôde colocar-se 
à frente da Áustria.
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2  A Inglaterra vitoriana 
Entre 1837 e 1901, o trono inglês foi ocupado pela rainha Vitória, período co-

nhecido como era vitoriana. A Inglaterra manteve-se como a principal potência mun-

dial, contando com um Estado de bases sólidas e uma poderosa marinha mercante. 

Até 1914, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, a Pax Britannica vigorou 

em grande parte do mundo apesar das ambições expansionistas da Prússia e do 

revanchismo belicista dos franceses em relação aos alemães. 

Durante esse período, o Estado britânico também teve de conter o movimento 

nacionalista irlandês. Dominada pela Inglaterra protestante, a Irlanda, de maioria 

católica, reivindicava sua autonomia.

O período vitoriano também foi marcado pela atuação das organizações operá-

rias, que conquistaram uma legislação trabalhista e maior espaço na vida política 

inglesa.

Ao longo do século XIX e início do XX, as trabalhadoras britânicas também lutavam para conquistar seu 
espaço. No início do século XX, em 1906, foi fundada a National Federation of Women Workers (Federação 
Nacional das Mulheres Trabalhadoras). Na foto, marcha da National Federation of Women Workers, em 
Londres, Inglaterra, 1911.

 Pax Britannica: fase 
caracterizada pela 
hegemonia da Inglaterra 
(1815-1914), potência 
militar e econômica  
de predomínio mundial, 
com seu imenso  
império.
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 Orientações didáticas
Um aspecto importante a ser 

trabalhado quando se analisa a 

questão da Inglaterra vitoriana é 

o processo de organização dos 

movimentos sindicais e seu papel 

na luta por direitos sociais. Nes-

se sentido, pode ser interessante 

promover uma discussão em sa-

la de aula em torno dessa ques-

tão. Para iniciar essa abordagem, 

questione os alunos sobre o que 

eles entendem pela palavra “sin-

dicato” e qual o papel desse tipo 

de organização, na opinião deles.

Atividade complementar
1. Proponha uma atividade de 

pesquisa sobre a organiza-

ção do movimento sindical 

no século XIX, promovendo 

uma abordagem que rela-

cione presente e passado 

por meio da pesquisa so-

bre a atuação de movimen-

tos sindicais no presente. A 

ideia é que os alunos identi-

fiquem mudanças na orga-

nização dos trabalhadores, 

especialmente a questão do 

enfraquecimento do movi-

mento sindical no presente 

por causa da flexibilização 

das relações trabalhistas 

e o surgimento de grande 

número de trabalhadores 

que contam com contratos 

precários e provisórios.

Para sintetizar essa pesqui-

sa, organize a criação de um 

mural em sala de aula sobre 

a organização do movimento 

sindical no século XIX e no pre-

sente. Caso julgue convenien-

te, proponha uma pesquisa 

introdutória sobre a organiza-

ção do movimento sindical no 

Brasil no final do século XIX e 

início do século XXI.

2. Como estava a situação da 

Inglaterra na era vitoriana?

Principal potência econômi-

ca e militar, desfrutava de 

uma situação privilegiada, 

por deter também um gran-

de império colonial, em que 

vigorava a chamada Pax 

Britannica. Contudo, lá tam-

bém cresciam os movimen-

tos sociais dos trabalhadores, 

que conquistaram uma legis-

lação que assegurava redu-

ção da jornada de trabalho, 

maiores salários e maior par-

ticipação política dos traba-

lhadores.
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O capi talismo monopolista
Outra importante transformação na Inglaterra vitoriana ocorreu no campo da 

produção industrial. Até a primeira metade do século, o país dominava quase sozinho 

o mercado de produtos manufaturados. Seu maior desafio era produzir mercadorias 

com rapidez suficiente para atender aos compradores.

No entanto, após a Guerra Civil americana (1865), os Estados Unidos aumenta-

ram as tarifas de importação de produtos manufaturados, assim como Rússia em 

1877, Alemanha em 1879 e França em 1881. Todos esses países visavam proteger 

suas indústrias dos produtos britânicos, que, produzidos em larga escala e com avan-

çada tecnologia, tinham custos de produção muito baixos.

O aumento da concorrência entre as indústrias de todo o mundo levou muitas 

empresas de um mesmo país a se fundir, sobretudo na Inglaterra e nos Estados 

Unidos. Essa união garantia capital para comprar máquinas mais eficientes e tecno-

logicamente mais avançadas e, assim, produzir em maior quantidade e num ritmo 

mais veloz, obtendo, na prática, o monopólio do mercado.

Após 1870, como desdobramento do desenvolvimento empresarial, o capitalis-

mo da livre concorrência conviveu com a expansão do capitalismo monopolista. 

Nesse contexto, novas máquinas, matérias-primas, formas de administração e de 

gestão do trabalho levaram a produção a crescer ainda mais rapidamente, exigindo 

novos mercados consumidores ou produtores de matéria-prima. Para obter novos 

compradores e fornecedores, as potências avançaram na expansão imperialista, que 

será estudada no próximo capítulo.

Reproduç‹o/Coleç‹o particular

 Livre concorrência: 
situação em que as 
empresas competem 
livremente entre si.

Após absorver as 

concorrentes, no início do 

século XX, a Standard Oil, de 

propriedade do magnata 

estadunidense John Davison, 

deteve o monopólio sobre a 

extração, o refino e a 

distribuição de petróleo e 

derivados em inúmeros 

países. Em 1911, o Poder 

Judiciário dos Estados Unidos 

determinou que tal monopólio 

fosse quebrado, por meio da 

criação de várias empresas 

menores. Na foto, refinaria de 

petróleo no 1, em Cleveland, 

Estados Unidos, em 1889.

156

 Orientações didáticas
Para explorar a questão do ca-

pitalismo monopolista, ressalte 

que essa etapa do desenvolvi-

mento do capitalismo foi marca-

da pela expansão industrial para 

diversas regiões do planeta, não 

se restringindo mais apenas ao 

território inglês. O resultado dis-

so foi uma expansão da ativida-

de produtiva sem precedentes 

na história humana e que teria 

grandes impactos na organiza-

ção das sociedades mundiais 

nas décadas seguintes.

Por essa razão, é interessan-

te analisar o texto complementar 

indicado a seguir, no qual o his-

toriador Eric Hobsbawm destaca 

alguns dados que evidenciam o 

impacto do crescimento econô-

mico mundial a partir da década 

de 1850. Essas informações po-

dem ser utilizadas em sala de 

aula para discutir com os alu-

nos a questão.

Texto complementar

O que se seguiu foi tão ex-
traordinário que não foi pos-
sível detectar um precedente. 
Nunca, por exemplo, as ex-
portações inglesas cresceram 
tão rapidamente quanto nos 
primeiros sete anos da dé-
cada de 1850. Os produtos 
de algodão inglês, pioneiros 
na penetração no mercado 
por mais de meio século, au-
mentaram sua taxa de cresci-
mento em relação às décadas 
anteriores. Entre 1850 e 1860, 
a taxa duplicou. Em números 
absolutos, o desempenho é 
ainda mais impressionante: 
entre 1820 e 1850, essas ex-
portações cresceram em 1.100 
milhões de jardas, mas entre 
1850 e 1860 elas cresceram 
mais de 1.300 milhões. O nú-
mero das máquinas de algo-
dão cresceu de 100 mil entre 
os períodos de 1819 a 1821 
e 1844 a 1846, para o dobro 
disso na década de 1850. E 
estamos aqui lidando com 
uma grande indústria havia 
muito estabelecida e, mais 
do que isso, que acabava de 
perder terreno nos mercados 
europeus nessa década devi-
do à rapidez do desenvolvi-
mento das indústrias locais. 

Para onde olharmos, evi-
dências similares da grande 
expansão podem ser encon-
tradas. A exportação de ferro 
da Bélgica mais que duplicou 
entre 1851 e 1857. Na Prús-
sia, um quarto de século an-
tes de 1850, 67 companhias 
de ações haviam sido funda-
das com um capital total de 

45 milhões de thalers, mas, entre 1851 e 1857, 115 companhias 
similares tinham-se estabelecido – excluindo as companhias de 
estradas de ferro – com um capital total de 144,5 milhões, qua-
se todas nos anos eufóricos entre 1853 e 1857. Não é necessário 
multiplicar essas estatísticas, embora os homens de negócios da 
época (especialmente os fundadores de sociedades) as tenham li-
do e divulgado com avidez.

HOBSBAWM, Eric. A era do capital. São Paulo: Paz e Terra, 2015. 
[arquivo digital sem paginação].
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Mapeando saberes

• O nacionalismo europeu do século XIX buscou 

naturalizar a ideia de pertencimento a um 

determinado território. As jovens nações trouxeram 

elementos culturais de um passado remoto para 

produzir uma identidade cultural homogênea. 

Reconstituir esse processo é fundamental para 

compreender o caráter histórico e recente do 

nacionalismo.

• As unificações, o desenvolvimento 

capitalista e as disputas 

imperialistas acabaram 

alimentando novas rivalidades 

que, como veremos, resultariam 

no primeiro conflito armado de 

dimensões globais no início do 

século XX.

ATENÇÃO
A ESTES

ITENS

FRANÇA
• Revolução de 1830: teor liberal.

• Revolução de 1848: teor socialista. 

• Ambas as revoluções: grande adesão 
popular; conflitos sociais locais; oposição 
ao Antigo Regime, ao absolutismo e ao 
retorno dos privilégios das elites. 

• Segunda República Francesa: em 1848, 
Luís Bonaparte, eleito por sufrágio 
universal, coroou-se imperador, com o 
título de Napoleão em 1852.

INGLATERRA
• Pax Britannica: consolidou o poder 

inglês sobre os outros países e 

conteve ambições imperialistas das 

demais nações europeias. 

• Desenvolvimento tecnológico inglês 

e a busca pela conquista de 

mercados originaram a Segunda 

Revolução Industrial e o capitalismo 

monopolista.

GUERRA FRANCO-PRUSSIANA (1870)
• Derrota da França na guerra facilitou 

as unificações italiana e alemã. 

• França perdeu partes de seu território 

para a recém-fundada Alemanha.

• Socialistas franceses formaram 

barricadas para transformar a capital 

na sede da Comuna de Paris, que 

acabou destruída pelas forças 

republicanas.

UNIFICAÇÕES
• Unificação italiana: realizada graças ao 

Risorgimento, no norte, e ao exército de 

Garibaldi, no sul da península Itálica. 

• Segundo Império Alemão: os prussianos 

dividiam o controle do Zollverein com os 

austríacos e aproveitaram o contexto 

para formar um estado unificado 

territorialmente, sob a bandeira do 

Segundo Reich. 

IDENTIDADE EUROPEIA
• Século XIX: o crescimento demográfico na Europa 

provocou forte crise identitária nas populações, que 

perderam seus tradicionais vínculos comunitários. 

• Nova população urbana começou a ter contato com os 

ideais nacionalistas, valorizados como símbolo da 

nova identidade europeia que se formava.

POR QUÊ?

 Orientações didáticas

Mapeando saberes
O objetivo desta seção é sis-

tematizar o que foi aprendido. 

Oriente os alunos a consultá-la 

sempre que for necessário reto-

mar os pontos principais traba-

lhados em cada capítulo.

Indique a leitura do diagra-

ma aos alunos e aproveite para 

esclarecer possíveis dúvidas. 

Após a leitura, sugira a eles que 

listem no caderno, em duplas ou 

em grupos, as informações mais 

importantes sobre os assuntos 

deste capítulo. Essa prática po-

derá ajudá-los a estudar para 

futuras avaliações.
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ATIVIDADES

Retome

1  Estabeleça uma relação entre o crescimento urbano e 

industrial do século XIX e o surgimento dos naciona-

lismos.

2  Explique, com suas palavras, o que você entendeu sobre 

o conceito de nação.

3  Cite as principais transformações da economia industrial 

ao longo do século XIX.

4  Quais foram os principais protagonistas no processo de 

unificação da Itália?

5  Descreva como se deu o processo de unificação da Ale-

manha.

6  Com base nos conteúdos deste capítulo e em seus co-

nhecimentos, aponte exemplos do nacionalismo na 

História, antigos ou contemporâneos.

1
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Analise e compare as fotografias

7  A foto 1 mostra uma rua da cidade de Paris, antes 

da reforma urbanística empreendida por Georges-

-Eugène Haussmann, prefeito parisiense durante o 

reinado de Napoleão III. A foto 2 retrata uma aveni-

da parisiense após a reforma. Observe-as e faça o 

que se pede.

Vista do Bois de Boulogne em 

1880, exemplo das grandes 

avenidas da capital francesa. O 

projeto traçado para a capital 

francesa serviu de modelo para 

o planejamento e a reforma de 

outras cidades, como Buenos 

Aires, na Argentina, e Barcelona, 

na Espanha.

Rua Traversin, em Paris, 

1860, antes da reforma.

 Orientações didáticas

Atividades

1. O crescimento urbano e in-
dustrial do século XIX pro-
vocou a perda dos vínculos 
afetivos e das referências 
identitárias das populações 
europeias, criando novo elo, 
delimitado pela língua e por 
costumes comuns.

2. Resposta pessoal. Espera-
-se que os alunos respondam 
articulando noções que com-
põem a definição de nação, 
como história, comunidade, 
povos, território, costumes, 
cultura, língua, entre outros.

3. Passou de um período de 
predominância da Inglater-
ra e das pequenas e mé-
dias indústrias, com baixa 
concorrência internacional, 
para uma etapa na qual a 
concorrência fez crescer as 
barreiras alfandegárias, pro-
tegendo mercados, amplian-
do o tamanho e a capacidade 
tecnológica das indústrias e 
estabelecendo monopólios.

4. A liderança do processo 
coube ao reino nortista do 
Piemonte-Sardenha, então 
independente, industriali-
zado, progressista e gover-
nado por Vítor Emanuel II. O 
principal protagonista da 
luta pela unificação italia-
na foi seu ministro, conde 
de Cavour, propagador do 
movimento denominado 
Risorgimento, que pregava 
o “ressurgir da Itália”, uni-
da e forte. O republicano 
Giuseppe Garibaldi, liberta-
dor do sul da península, tam-
bém teve importante papel 
nas lutas pela unificação.

5. Antes da unificação, a Ale-
manha estava dividida em 
39 Estados autônomos, 
reunidos em 1815 na Con-
federação Germânica. O 
processo de unificação 
começou em 1834, com a 
criação do Zollverein, união 
alfandegária dos Estados da 
Confederação, e se consoli-
dou em 1871, sob a lideran-
ça de Otto von Bismarck. 
Nomeado chanceler pelo 
rei da Prússia, Bismarck for-
taleceu o exército a fim de 
unificar os Estados alemães 
sob controle prussiano. Em 
1866, conseguiu derrotar a 
Áustria, mas a unificação só 

se deu após a Guerra Franco-Prussiana (1870-1871), quando os 

Estados alemães se uniram para combater Napoleão III. Auxilie 

os alunos a diferenciar os sentidos do nacionalismo em regiões 

que exercem domínio e em regiões que são dominadas.

6. Resposta pessoal. O aluno pode citar desde as unificações da 

Itália e da Alemanha até as atuais lutas dos bascos, dos irlande-

ses, dos palestinos, dos catalães e outros povos pela obtenção 

de um Estado, com base em ideais nacionalistas. É importan-

te o aluno perceber que as atuações nacionalistas, como está 
destacado no texto do capítulo, podem apresentar finalidades 
diversas: de libertação, de resistência à opressão e à domina-
ção; e opressora, para formar grandes e poderosas nações.
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a) Descreva algumas características das ruas mostra-

das nas fotos.

b) Como estava disposto o traçado das ruas da cidade 

antes da reforma? E depois?

c) Comparando as imagens e baseando-se no conteú-

do deste capítulo, que hipóteses você levantaria para 

explicar a alteração no traçado e na disposição das 

ruas de Paris?

Pesquise

8  O século XVIII foi marcado pela objetividade e pelo ra-

cionalismo pregados pelo Iluminismo. Em contraposi-

ção, já no final do século XVIII, surgiu o Romantismo, 

movimento que influenciou as artes, a política e a filo-

sofia durante grande parte do século XIX.  Leia o texto 

abaixo sobre o Romantismo e depois faça o que se pede.

A diversidade de obras, temas e orientações impli-

cadas no termo leva a pensar em um complexo român-

tico, que inclui as diferentes artes e a filosofia. Isso por-

que, […], o romantismo faz referência a uma visão de 

mundo mais ampla que se dissemina por toda a Europa, 

entre meados do século XVIII até fins do século XIX.

[…]

O cerne da visão romântica do mundo é o sujeito, 

suas paixões e traços de personalidade, que comandam 

a criação artística. A imaginação, o sonho e a evasão 

– no tempo (na Idade Média gótica) e no espaço (nos 

lugares exóticos, no Oriente, nas Américas); os mitos 

do herói e da nação; o acento na religiosidade; a cons-

ciência histórica; o culto ao folclore e à cor local são 

traços destacados da produção romântica, seja na lite-

ratura de Walter Scott, Chateaubriand, Victor Hugo e 

Goethe, seja na música de Beethoven, Weber e Schu-

bert. Nas artes visuais, o nome do alemão Caspar David 

Friedrich (1774 -1840) associa-se diretamente às for-

mulações dos teóricos do romantismo. […] As grandes 

extensões de mar, montanhas e planícies cobertas de 

nuvens e/ou neblina que se estendem ao infinito, as 

rochas e picos, e o homem solitário em atitude contem-

plativa, compõem a imagística do romantismo: a natu-

reza como locus da experiência espiritual do indivíduo, 

a postura meditativa do sujeito, a so-

lidão, a longa espera etc.

ROMANTISMO. In: ENCICLOPÉDIA Itaú 
Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São 
Paulo: Itaú Cultural, 2018. Disponível em:  

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
termo3640/romantismo>. Acesso em: 22 

jun. 2018. Verbete da Enciclopédia.

 ¥ Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) e Victor 

Hugo (1802-1885) foram dois expoentes da litera-

tura romântica. Realize uma pesquisa em sites ou 

livros de História e Literatura sobre esses escritores. 

Depois, compartilhe os resultados com os colegas.
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 Cerne: essência, 

questão central.

 Evasão: fuga.

 Locus: palavra 

latina que 

significa lugar.

Retrato de Goethe, 

de Karl Josef Stieler, 

de 1828.

Victor Hugo, em 

foto produzida 

aproximadamente 

em 1870.

Autoavaliação

1. Quais atividades você considerou mais fáceis e mais di-

fíceis? Por quê?

2. Em quais atividades você utilizou o texto do capítulo 

como base para sua resposta?

3. Algum ponto do capítulo não ficou muito claro para você? 

Qual?

4. Você compreendeu o esquema Mapeando saberes?  Explique.  

5. Você saberia apontar exemplos da atualidade conside-

rando o que aprendeu no item Por quê? do Mapeando 

saberes?

6. Como você avalia sua compreensão dos assuntos trata-

dos neste capítulo? 

 »Excelente: não tive nenhuma dificuldade.

 »Boa: tive algumas  dificuldades, mas consegui resolvê-las.

 »Regular: foi difícil compreender certos conceitos e re-

solver as atividades. 

 »Ruim: tive muitas dificuldades, tanto no conteúdo quan-

to na realização das atividades.

7. a) Resposta pessoal. A rua 
Traversin tem aspecto es-
curo, insalubre. É estreita, 
com construções antigas e 
em mau estado de conser-
vação, com difícil acesso. A 
avenida é retilínea, ampla, 
larga, arborizada.

  b) As ruas eram irregulares 
e estreitas. Depois, torna-
ram-se retas e amplas.

  c) Algumas hipóteses: 1. O 
traçado tortuoso das ruas 
facilitava a dispersão dos 
revolucionários e dificulta-
va o trânsito das forças de 
repressão. A reforma per-
mitiu dispersar qualquer 
movimento contestador 
rapidamente; 2. Promover 
mais salubridade e limpe-
za; 3. A ordenação da cidade 
refletia a ordem imposta pe-
lo governo conservador em 
resposta à desordem e ao 
caráter revolucionário das 
camadas insurgentes. 4. A 
cidade se embelezava e fi-
cava mais “segura”, mas as 
causas das agitações sociais 
permaneciam. 

8. Organize a apresentação das 
pesquisas e procure ressal-
tar a importância de obras 
como Fausto (Goethe) e Os 

miseráveis (Victor Hugo), em 
que os autores refletem so-
bre a condição humana em 
seus variados aspectos.

Autoavaliação
Proponha aos alunos que 

respondam às questões da Au-

toavaliação no caderno. Orien-
te-os a se autoavaliar para que 
tenham noção de seu processo 
de aprendizagem, identificando 
o que aprenderam e em quais 
pontos do conteúdo estudado 
apresentaram dificuldades.

Telaris_Hist8_PNLD2020_MP_PE_144_159_Cap09.indd   159 11/4/18   6:34 PM



160 UNIDADE 3 - CAPÍTULO 10 - MANUAL DO PROFESSOR

160

O imperialismo na 
África e na Ásia10

CAPÍTULO

UNIDADE 3  ¥  Centros de poder e dominação colonial da África e da Ásia

Observe a imagem, 
atente-se à legenda e 
responda às questões.

1. Quando foi feita a 
imagem?

2. O que ela mostra? 
Descreva os 
elementos 
representados.

Para começar

Mapa histórico do Império Britânico e seus domínios coloniais no século XIX, criado pelo ilustrador  

e pintor inglês Walter Crane, em 1886.

Na segunda metade do século XIX, as grandes empresas, oriundas do desenvol-
vimento industrial, precisavam ampliar suas buscas por matérias-primas e mercados 
consumidores. Contando com seus poderosos Estados Nacionais, lançaram-se sobre 
os países da África, da Ásia e das Américas, tidos como potenciais compradores de 
produtos industrializados e fornecedores de matérias-primas, além de serem atra-
entes mercados promissores para investimentos.

As disputas por colônias no século XIX, porém, ocorreram de forma diferente da 
colonização europeia da Idade Moderna, que fora estimulada pela obtenção de metais 
preciosos e gêneros então considerados exóticos, pelo tráfico de escravizados e do-
minação dos nativos sob a justificativa da cristianização indígena. Já na era contem-
porânea, as empresas contavam com o poderio de seus Estados nacionais, como 
grandes potências, numa prática conhecida como imperialismo, justificada pela ideia 
de “missão civilizadora” dos brancos europeus sobre os demais povos.

Neste capítulo, vamos estudar o processo europeu de conquista de novas colô-
nias na África e na Ásia e suas consequências para esses continentes.

Reprodução/Biblioteca da Universidade de Cornell, EUA.

 Objetivos do capítulo 
• Compreender o conceito de 

imperialismo e identificar os 
interesses, as justificativas 
e as políticas imperialistas 
das potências europeias na 
África, Ásia e Oceania no final 
do século XIX e suas respec-
tivas consequências.

• Diferenciar a colonização 
durante a Idade Moderna do 
colonialismo do século XIX.

• Conhecer os movimentos 
africanos de resistência ao 
imperialismo.

• Reconhecer os movimentos 
de resistência ao imperialis-
mo na Índia e na China.

• Conhecer as características 
do Japão do século XIX, sua 
modernização e sua trans-
formação em potência impe-
rialista no século XX.

 Comentários à 
abertura do capítulo

Para começar
A abertura do capítulo traz a 

imagem de um mapa do Império 
Britânico feito no final do sécu-
lo XIX. Por meio dele, é possível 
refletir sobre as representações 
cartográficas da dominação im-
perialista e entender a amplitude 
do Império Britânico no período. 

1. A imagem foi feita em 1886.

2. É um mapa que representa 
os domínios coloniais britâ-
nicos no século XIX. Ao cen-
tro, podemos ver a figura 
de uma mulher com um es-
cudo com as cores da ban-
deira da Inglaterra. Ela está 
sentada em cima do globo 
terrestre, o que simboliza 
seu domínio pelo mundo. À 
esquerda, na lateral acima, 
observamos a figura de um 
indígena. Vemos também ou-
tros personagens na parte 
inferior, como um militar e 
um explorador – ambos bri-
tânicos – e um homem asiá-
tico (provavelmente indiano) 
conduzindo um elefante. Na 
parte da direita, há uma mu-
lher africana, uma aborígi-
ne australiana e um casal 
europeu (provavelmente 
de colonizadores). Na parte 
superior, na lateral à direita, 
percebemos também uma 
mulher com trajes asiáticos. 
Toda a borda do mapa, rica-
mente ilustrado, representa 
a diversidade de povos que 
estavam sob domínio britâ-
nico nesse período.

  Competências e habilidades trabalhadas no capítulo 10

Competências* Objetos de conhecimento Habilidades

CG (1, 2, 3, 4, 7, 
9, 10)

CCH (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7)

CEH (1, 2, 3, 4, 
5, 6)

Nacionalismo, revoluções e as novas 
nações europeias.

(EF08HI23) Estabelecer relações causais entre as ideologias raciais 
e o determinismo no contexto do imperialismo europeu e seus impactos 

na África e na Ásia.

Uma nova ordem econômica: as 
demandas do capitalismo industrial e o 

lugar das economias africanas e asiáticas 
nas dinâmicas globais.

(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.

 * CG = Competência Geral / CCH = Competência Específica de Ciências Humanas / CEH = Competência Específica de História
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LINHA DO TEMPO

Linha do tempo esquemática. O espaço entre as 
datas não é proporcional ao intervalo de tempo.

1834-1837 
Guerrilha dos Berberes

1840-1842 
Guerra do Ópio – Abertura de 
Hong Kong

1857-1859 
Guerra dos Sipaios

1859-1869 
Canal de Suez (França/Egito)

1868 (até 1912) 
Era Meiji

1875 (até 1904) 
Canal de Suez (França/Inglaterra)

1876 
Índia – parte do Império Britânico

1884-1885 
Conferência de Berlim

1894 
Japão declara guerra à China

1896 
Rebelião Ashanti

1899-1902 
Guerra dos Bôeres

1904 
Questão Marroquina

1904-1905 
Guerra Russo-Japonesa

1947 
Independência da Índia

1997 
Devolução de Hong Kong à China

1  A legitimação das 
práticas imperialistas

Na segunda metade do século XIX, as grandes empresas capitalistas 

europeias precisavam conquistar novos mercados para assegurar seu 

lucro crescente. 

Prevalecia também a ideia da “missão civilizadora” do branco europeu 

sobre os demais povos, considerados “inferiores”, ideia que se fundamen-

tava em teorias que surgiram nesse período, como o darwinismo social.  

O darwinismo social consistia em uma interpretação das ideias de 

A origem das espŽcies, obra lançada em 1859 por Charles Darwin. Neste 

livro, Darwin estabelecia a teoria da seleção natural (teoria da evolução), 

demonstrando que os seres vivos mais adaptados ao meio sobreviviam, 

enquanto os menos adaptados eram extintos. 

Os adeptos do darwinismo social tentavam aplicar a teoria da seleção 

natural às sociedades humanas. Para eles, as civilizações em todo o mundo 

eram consideradas “superiores” ou “inferiores”. Os brancos europeus fariam 

parte da parcela mais “evoluída” da humanidade, enquanto os africanos e os 

asiáticos, por exemplo, seriam povos “primitivos”, menos “desenvolvidos”.

Alegava-se que, ao serem colonizados, esses povos teriam acesso ao 

conhecimento e a inovações tecnológicas (máquina a vapor, energia elétri-

ca) que lhes permitiriam progredir. A noção de progresso e civilização, nes-

sa época, supunha que a História vivida pelos europeus era o modelo que 

deveria ser seguido por todos os povos do mundo.
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Publicada na capa do 

jornal francês Le Petit 

Journal, em 1911, a charge 

A França trazendo a 

civilização, a riqueza e a 

paz ao Marrocos 

representa com ironia a 

visão do colonizador em 

relação ao colonizado.
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 Orientações didáticas
Neste capítulo, o conceito 

de império colonial é retomado, 
mas agora dentro de uma nova 
conjuntura. Por isso, estabeleça 
relações com o que os alunos es-
tudaram no 7o ano, para construir 
os paralelos com essa nova situa-
ção. O conceito de imperialismo 
é central, e sua compreensão é 
fundamental para o estudo de 
outros temas.

O capítulo também apresenta 
uma explicação de como os vín-
culos entre a Europa e os demais 
continentes, em especial a África 
e a Ásia, assumiram novas ca-
racterísticas, cujas consequên-
cias para esses dois continentes 
persistem até hoje. Ressalte que 
esses vínculos não foram iguais 
em todos os locais, mesmo quan-
do se tratava de subordinação a 
uma mesma potência.

O texto de abertura apresenta 
o conceito de imperialismo como 
a prática das nações europeias, 
que, diante das novas demandas 
econômicas e sociais criadas 
pelo capitalismo industrial, do-
minaram ou literalmente dividi-
ram áreas de outros continentes, 
explorando-as e controlando-as. 
Além disso, no tópico A legitima-

ção das práticas imperialistas 
há uma discussão do papel do 
darwinismo social na legitima-
ção da dominação imperialista.

Material digital – 
Audiovisual 

Para contribuir com o de-
senvolvimento dos temas do 
bimestre, veja o audiovisual 3, 
do 3o bimestre, localizado no 
material digital do Manual do 
Professor.

Material digital – 
sequência didática
Como sugestão para traba-

lhar o imperialismo, acompa-
nhe a sequência didática 3, 
do 3o bimestre, localizada no 
material digital do Manual do 
Professor.

Competências* Objetos de conhecimento Habilidades

CG (1, 2, 3, 4, 7, 
9, 10)

CCH (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7)

CEH (1, 2, 3, 4, 
5, 6)

O imperialismo europeu e a partilha da 
África e da Ásia.

(EF08HI26) Identificar e contextualizar o protagonismo das populações locais na 
resistência ao imperialismo na África e Ásia.

 * CG = Competência Geral / CCH = Competência Específica de Ciências Humanas / CEH = Competência Específica de História
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As justificativas do darwinismo social serviram para os europeus legitimarem o 
uso da força na dominação dos colonizados. Nesse período, a indústria bélica atingiu 
um alto grau tecnológico. Fuzis, metralhadoras, canhões, explosivos de grande capa-
cidade destrutiva, navios de guerra mais velozes garantiam a superioridade militar das 
potências imperialistas. A nova expansão colonialista acabou submetendo mais da 
metade da Ásia e a quase totalidade dos territórios da África e da Oceania.

M
er

id
ia

n
o

 d
e 

G
re

en
w

ic
h

OCEANO
PACÍFICO

Círculo Polar ÁrticoCírculo Polar Ártico

Círculo Polar AntárticoCírculo Polar Antártico

Trópico de Câncer

Equador

OCEANO GLACIAL ANTÁRTICO

OCEANO
PACÍFICO

OCEANO
ATLÂNTICO

OCEANO
ÍNDICO

0º

0º

Trópico de Capricórnio

Possessões alemãs

Possessão dinamarquesa

Possessões italianas

Possessões estadunidenses

Possessões portuguesas

Possessão belga

Possessões francesas

Possessões espanholas

Possessões holandesas

Possessões ou
dependências inglesas

N

S

LO

0 2660 5320 km

OCEANO
ATLÂNTICO

REINO 
UNIDO

Potências europeias colonizadoras

PAÍSES
BAIXOS

(HOLANDA)

FRANÇA

BÉLGICA

ALEMANHA

ESPANHA

ITÁLIA

PORTUGAL

DINAMARCA
Mar B

ál
tic

o

Mar Mediterrâneo

OCEANO GLACIAL ÁRTICO

Fonte: elaborado com base em HAYWOOD, John. Atlas hist—rico do mundo. Colônia: Könemann, 2001. p. 176-177.

O mundo em 1914

No mapa acima, vemos como estava dividido o mundo até 1914, após a chamada “corrida colonialista” para 
a África e a Ásia.
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Coração das trevas, de 
Joseph Conrad, Editora 
Companhia de Bolso, 
2008. Publicada em 1902, 
essa obra trata da 
desumanização e da 
violência impostas pelo 
colonialismo na África.

Mundo virtual

A garota negra. Direção: 
Ousmane Sembène. 
Senegal, 1966. Conta a 
história de uma jovem 
senegalesa que vai 
trabalhar na França. O 
filme trata dos temas 
colonialismo e racismo.

De olho na tela

Construindo conceitos

Imperialismo

A palavra império, do latim imperium, significa “autoridade, comando, dominação”. Na 
época romana mais antiga, o imperium incluía o direito do rei de recrutar cidadãos para 
guerra, impor ordens, comandar e mesmo de executar quem o desobedecesse. Passou a 
ser utilizado na Antiguidade para designar a extensão do Estado romano e das áreas 
conquistadas por ele. Já o termo imperialismo, dela derivado, é usado para nomear a 
ocupação e a dominação de um território. O termo, do século XIX, até hoje serve para 
caracterizar diversas formas de domínio: político, econômico, militar, cultural etc. 

O imperialismo de fins do século XIX se baseava na disputa por novas colônias na Ásia, 
na África e na Oceania pelos países industrializados. Além disso, se fazia presente na 
América Latina, marcado principalmente pela dependência econômica, exercida pela 
Inglaterra e, depois, pelos Estados Unidos.

 Orientações didáticas
O boxe Construindo conceitos 

permite explorar a etimologia do 
termo “império”. Para aprofundar 
essa questão, consulte o texto 
complementar, do historiador Eric 
Hobsbawm, que trata da histori-
cidade do termo “imperialismo”, 
quando ele passou a circular no 
vocábulo jornalístico e quais sen-
tidos ganhou a partir do final do 
século XIX.

É possível aproveitar essa dis-
cussão em torno do termo pa-
ra perguntar aos alunos se eles 
conhecem algum país imperia-
lista atualmente. Comente que 
os Estados Unidos da América 
são, hoje, uma das nações que 
mais intervêm em outras regiões, 
principalmente no Oriente Médio, 
devido aos seus interesses no 
petróleo que existe nessa região.

Texto complementar
A seguir, reproduzimos 

um texto do historiador Eric 
Hobsbawm que trata da ques-
tão do uso do termo “imperia-
lismo” e dos impactos que 
essa prática trouxe durante 
o final do século XIX e o início 
do século XX. 

[…]  Mesmo sendo o colo-
nialismo apenas um dos as-
pectos de uma mudança mais 
geral das questões mundiais, 
foi, com toda clareza, o de 
impacto mais imediato. Ele 
constituiu o ponto de parti-
da de análises mais amplas, 
pois não há dúvida de que a 
palavra “imperialismo” pas-
sou a fazer parte do vocabu-
lário político e jornalístico 
nos anos 1890, no decorrer 
das discussões sobre a con-
quista colonial. Ademais, foi 
então que adquiriu a dimen-
são econômica que, como 
conceito, nunca mais perdeu. 
Eis por que são inúteis as re-
ferências às antigas formas de 
expansão política e militar 
em que o termo é baseado. 
Os imperadores e impérios 
eram antigos, mas o impe-
rialismo era novíssimo. A pa-
lavra (que não figurava nas 
obras de Karl Marx, falecido 
em 1883) foi introduzida na 
política na Grã-Bretanha no 
anos 1870, e ainda era con-
siderada neologismo no fim 
da década. Sua explosão no 
uso geral data dos anos 1890. 
Por volta de 1900, quando 
os intelectuais começaram 
a escrever livros sobre o im-
perialismo, ele estava – para 
citar um dos primeiros de-
les, o liberal britânico J. A. 
Hobson – “na boca de todo 

mundo […] e era usado para denotar o movimento mais poderoso 
na política atual do mundo ocidental”. Em suma, era um termo no-
vo, criado para descrever um fenômeno novo. Esse fato é evidente 
o bastante para descartar uma das muitas escolas participantes des-
se tenso e acirrado debate ideológico sobre o “imperialismo”, a que 

argumentava que ele não era nada de novo, que talvez fosse mesmo 
um mero remanescente pré-capitalista. De qualquer maneira, era 
sentido e discutido como novo.

HOBSBAWM, Eric J. A era dos impérios: 1875-1914. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1992. p. 92.
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Conheça mais

A desumanização dos colonizados

Segundo a ideologia da “missão civilizadora”, os coloni-
zados eram vistos como “povos exóticos”. Alguns repre-
sentantes desses povos foram até mesmo exibidos em 
exposições chamadas de “zoológicos humanos”. 

Iniciadas no fim do século XIX, as exposições foram 
realizadas até o início do século XX e, na prática, expres-
savam a ideia de que era preciso desumanizar os colo-
nizados para garantir que permanecessem “submissos” 
aos colonizadores.  

Em Paris, por exemplo, até 1912, foram organizados 
cerca de trinta eventos desse tipo. Eram muito populares 
nas feiras mundiais, vistas por milhões de pessoas em 
diversas cidades, como Hamburgo (Alemanha), Londres 
(Inglaterra), Nova York (Estados Unidos), Moscou (Rússia), 
Barcelona (Espanha), entre outras.

Primeiras reações ao imperialismo
Não devemos olhar para o imperialismo apenas do ponto de vista dos coloniza-

dores. É importante conhecer como os povos colonizados perceberam a dominação 
europeia do século XIX e reagiram a ela. Os europeus quase sempre buscavam o apoio 
da elite local, que recebia vantagens, como cargos, poderes e recursos, e agia como 
“intermediária” dos colonizadores em seus territórios.

Por outro lado, vários povos africanos e asiáticos resistiram às diversas formas 
de dominação, contestando as imposições ideológicas, políticas, econômicas e cultu-
rais forçadas por europeus e estadunidenses. 

A resistência africana

No século XIX, os imperialistas precisavam da mão de obra local em seus em-
preendimentos africanos. Por isso, atuaram na criação de medidas contrárias ao 
tráfico de escravizados. 

Para avaliar o impacto da escravização africana, calcula-se que no século XVI a 
população ao sul do deserto do Saara era de cerca de 600 milhões de habitantes; 
entre 1870 e 1890, essa população estava reduzida a 200 milhões; em 1930, o total 
era de cerca de 130 milhões de africanos.

Durante o século XIX, com a exploração territorial do continente africano, inten-
sificaram-se os conflitos com os diferentes povos nativos, que resistiam fazendo 
desde queimadas e levantes até guerrilha aberta.

Cartaz do final do século XIX do Jardim 

Zoológico de Aclimatação, em Paris, 

França. O cartaz promove a exposição de 

uma aldeia africana dos somalis, 

montada dentro do parque.
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 Orientações didáticas
O boxe Conheça mais trata de 

uma estratégia aprimorada du-

rante o imperialismo, mas que é 

recorrente até os dias atuais e na 

qual o racismo se impõe como po-

lítica e serve para desumanizar 

determinados grupos sociais. Tal 

estratégia contribui para o domí-

nio, a espoliação e a justificativa 

de submissão dos grupos-alvo 

por grupos dominantes, fazendo 

uso de representações estereo-

tipadas dos grupos-alvo, sempre 

representando-os de modo a de-

sumanizá-los.

Neste volume, os alunos viram 

como o cinema hollywoodiano re-

criou uma imagem dos indígenas 

americanos como povos ferozes, 

inimigos dos “mocinhos” – os co-

lonizadores do Oeste americano. 

Nesse sentido, procure chamar a 

atenção deles para o cartaz que 

acompanha o boxe. Ele promove 

uma exposição ocorrida em Paris, 

no final do século XIX, que exibiu 

uma aldeia africana somali para 

a população parisiense. Esse ti-

po de exposição tinha o intuito 

de provar uma suposta superio-

ridade dos europeus sobre os po-

vos colonizados, especialmente 

os africanos.
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Veja abaixo alguns exemplos de resistência:

 • Guerrilha dos Berberes: contra os 100 mil franceses invasores na Argélia, 
entre 1834-1837;

 • Rebelião Ashanti: na Costa do Ouro, atual Gana, liderada pela rainha Yaa  
Asantewaa, terminou com milhares de mortos e presos, em 1896;

 • Diversas rebeliões islâmicas: contra governos europeus e colonizadores, no 
final do século XIX e início do século XX.

Rei Ibrahim Njoya, governante 
de Bamum (região oeste de 
Camarões, na África), 
recebendo lealdade de um 
súdito, em imagem de 1914. 
Njoya governou entre 1883 e 
1931, quando foi exilado por 
resistir ao domínio da França.  
Inventor e poeta, desenvolveu 
um sistema de escrita com 
pictogramas tradicionais da 
língua Bamum que era 
ensinado nas escolas, mas foi 
banido após a dominação 
francesa.

2  A partilha da África
Na primeira metade do século XIX, Inglaterra e França formaram novas colônias 

no continente africano. A partir da década de 1870, porém, com o crescimento da 
industrialização na Europa, nações como Alemanha, Itália e Bélgica também entraram 
na disputa por territórios africanos, suas matérias-primas e seus mercados.

Entre 1884 e 1885, para evitar futuros conflitos, as grandes potências se reuni-
ram na Conferência de Berlim com o objetivo de dividir entre elas o continente afri-
cano. O mapa político da África foi então redesenhado pelos países imperialistas sem 
levar em consideração as diferenças culturais nem os interesses dos povos locais 
(veja o mapa da página seguinte).

Apesar do acordo obtido na conferência, seguiram-se novas disputas territoriais 
na África, destacando-se a Guerra dos Bôeres (1899-1902). Desde o século XVII, a 
região sul-africana era ocupada pelos holandeses. No Congresso de Viena (1815), a 
região do Cabo da Boa Esperança (Colônia do Cabo) passou para o domínio da Ingla-
terra. Isso obrigou os antigos colonos holandeses, chamados de bôeres ou africâners, 
a se retirar para o norte, onde fundaram as colônias de Orange e Transvaal (localize-as 
no mapa a seguir).
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 Orientações didáticas
É importante explorar as ima-

gens e os mapas oferecidos, co-
mo o mapa da página 165 ou o 
da página 162, pois revelam in-
formações importantes sobre as 
relações estabelecidas entre as 
grandes potências imperialistas 
e as nações submetidas ao pro-
cesso de dominação.

Com relação aos conflitos 
estudados no item Primeiras 
reações ao imperialismo, que se 
iniciou na página 163 e se prolon-
gou até esta página, é possível 
optar por aprofundar o estudo 
do conflito que julgar mais inte-
ressante ou importante e pro-
por uma atividade de pesquisa 
visando aprofundar o conheci-
mento dos alunos em torno des-
sa temática.

Atividade complementar
• O que impulsionou a realiza-

ção da Conferência de Berlim 
(1884-1885)? 

Ao longo do século XIX, In-
glaterra e França estiveram 
à frente do processo de con-
quista e colonização, o que 
originou disputas por terri-
tórios, criando um clima in-
ternacional de rivalidades. 
O temor de que essas lutas 
levassem a custosos e incon-
troláveis confrontos entre as 
nações industrializadas mo-
tivou as grandes potências a 
se reunir na Conferência de 
Berlim, para dividir entre si o 
continente africano. O mapa 
da África foi, então, modelado 
de acordo com os interesses 
imperialistas, sem levar em 
consideração as diferenças 
étnicas e culturais e os in-
teresses dos povos locais.
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A exploração de ouro e diamantes nessas regiões motivou a disputa entre in-
gleses e holandeses pelo domínio sobre todo o sul do continente. Em 1895, a Ingla-
terra enviou tropas ao Transvaal, em apoio a um protesto de estrangeiros contra os 
altos impostos cobrados pelos holandeses. Em 1899, os holandeses revidaram, 
atacando territórios ingleses nas colônias do Cabo e Natal. O conflito só se encerrou 
em 1902, com a vitória da Inglaterra, que anexou as antigas colônias holandesas 
(Província do Cabo, Natal, Estado Livre de Orange e Transvaal) e, em 1910, fundou 
na região a União Sul-Africana.

No norte africano, a Questão de Suez também provocou desentendimentos entre 
os europeus. Visando encurtar as distâncias marítimas entre a Europa e a Ásia, Napo-
leão III financiou a construção do Canal de Suez, ligando o mar Vermelho ao Mediter-
râneo. Concluída em 1869, a passagem ficou sob controle da França e do Egito.

Em 1875, porém, a Coroa inglesa comprou os direitos egípcios de exploração do 
canal, passando a administrá-lo com os franceses. Tal situação gerou diversos de-
sentendimentos, solucionados em 1904 em um acordo: em troca do apoio britânico 
na conquista do Marrocos, a França abandonaria o Egito, deixando o canal para os 
ingleses.

Os alemães também desejavam conquistar o Marrocos e opuseram-se às am-
bições francesas, gerando um conflito conhecido como Questão Marroquina (1904), 
que foi uma das causas da Primeira Guerra Mundial.
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A África repartida e explorada no sŽculo XIX
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 Orientações didáticas
Converse com os alunos sobre 

as consequências da Conferência 

de Berlim, de 1884-1885. Como 

foi estudado ao longo do capítulo, 

busque estabelecer as relações 

entre as políticas imperialistas, as 

ideologias raciais e o determinis-

mo, e aponte o impacto negativo 

dessas práticas para os diversos 

povos dos continentes africano 

e asiático.

Comente com os alunos que 

as disputas coloniais foram im-

portantes na formação de blo-

cos de países pela afirmação de 

seus interesses. Essas disputas 

se prolongaram durante o início 

do século XX, sendo uma das 

principais causas da Primeira 

Guerra Mundial.

Anthropological Conception 
of Race (A falta de sentido 
da concepção antropológi-
ca de raça) – na Associação 
Americana de Antropologia 
Física em Chicago, em abril 
de 1941, seguida no ano se-
guinte por seu livro abun-
dantemente reeditado: Man’s 
Most Dangerous Myth: the 
Fallacy Race (1942). Montagu 
lançará mais uma pá de cal 
alguns anos mais tarde, em 
nome da impossibilidade de 
provar a existência de raças 
pela genética: ainda em 1964, 
ele repetia, em nome de um 
“número crescente” de bió-
logos e antropólogos físicos 
para os quais “o conceito bio-
lógico de raça se tornara ina-
ceitável”, que “seria melhor 
abandonar totalmente o ter-
mo raça”. Os biólogos foram 
os primeiros a renunciar ao 
termo: pela primeira vez, em 
1951, um dicionário de bio-
logia em nenhum lugar faz 
uso dessa palavra, definiti-
vamente substituída por es-
pécie e subespécie.

FERRO, Marc (Org.). O livro 
negro do colonialismo. Rio de 

Janeiro: Ediouro, 2004. p. 783.

Texto complementar
Leia abaixo um texto sobre a transformação ocorrida entre a co-

munidade científica acerca da noção de raça.

Os precursores

O movimento antirracista foi interrompido na França pela Se-
gunda Guerra Mundial e pelas leis celeradas do governo de Vichy, 
que já em outubro de 1940 oficializaram o antissemitismo. Foi, por-
tanto, nos Estados Unidos, embora segregacionistas, que o mundo 
cientifico começou a livrar-se do conceito de raça. Mas isso levou 

no mínimo uma geração. A virada fora anunciada já em 1931 pelo 
livro notavelmente precoce de Julian Huxley, zoólogo da universidade 
de Londres, que acabava de descobrir a África e os africanos, du-
rante uma missão de três meses na África Oriental Britânica. Nessa 
obra o autor rejeita, em nome da genética, ciência surgida nos anos 
1920, a noção de raça, “termo de pura conveniência para ajudar a 
apreender a diversidade humana”. Ele prosseguiu nessa linha pouco 
depois, sugerindo substituir o conceito de raça pelo de “grupo étni-
co”. Tal opinião foi confirmada numa conferência do antropólogo 
Ashley Montagu que causou sensação – The Meaninglessness of the 
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Consequências do colonialismo africano
A colonização da África trouxe grandes lucros para as potên-

cias imperialistas, acelerando seu desenvolvimento econômico. 
Também estimulou as ambições de potências emergentes, como 
Alemanha e Itália. Recém-unificadas, essas nações entraram 
tardiamente na corrida imperialista e contestavam a hegemonia 
das potências tradicionais, como Inglaterra e França.

As disputas entre as nações europeias impulsionaram uma 
corrida armamentista, em um período que ficou conhecido como 
“Paz Armada” (do final do século XIX ao início do século XX). 

Para as populações dominadas, a colonização “civilizadora” 
gerou rebeliões, repressões e dependência econômica. Os colo-
nos europeus se fixavam nas áreas onde o solo era mais fértil, 
expulsando os nativos, e cobravam diversos impostos, que aca-
bavam sendo pagos com trabalho forçado nas obras das ferrovias, 
plantações e mineração espalhadas pelo continente. Grande 
parte dos problemas sociais e econômicos 
que a África enfrenta atualmente se deve à 
espoliação de que sua população foi vítima.

3  O imperialismo na Ásia
A Ásia foi o berço de algumas das mais antigas civilizações, como as do vale do 

rio Indo e da China. Ao longo dos séculos, os povos asiáticos formaram grandes im-
périos e realizaram intenso comércio por terra e por mar. No século XV, por exemplo, 
os chineses dominavam importantes rotas comerciais do mundo, alcançando portos 
da Índia, da África e, possivelmente, da Austrália.

Ao longo da Idade Moderna, a 
atividade comercial asiática foi in-
fluenciada pela presença europeia e, 
no século XIX, esteve dominada pelos 
interesses das potências imperialis-
tas. Nessa época, estima-se que os 
europeus concentravam mais de 70% 
de todo o comércio mundial, nego-
ciando suas manufaturas em troca de 
matérias-primas e produtos agrícolas 
de outras partes do mundo1.

1  Segundo FONTANA, Josep. Introducción al estudio de la 

Historia. Barcelona: Crítica, 1999. p. 36.

 Espoliar: desapossar, 

usurpar, lesar.
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Os pioneiros da civilização, 
charge publicada em 1898 na 
capa do periódico francês La 
Caricature. Ela representa a 
Inglaterra, personificada por 
um soldado com uma faca 
nos dentes, andando entre 
corpos agonizantes ou 
mortos. O que a charge e seu 
título lhe sugerem?

Litografia colorida representando o empresário 
Charles Crocker (1822-1888) e os trabalhadores 

chineses imigrantes que construíram a primeira 
ferrovia transcontinental estadunidense, a 

Central Pacific, inaugurada em 1869.

 Orientações didáticas
Durante as discussões do tó-

pico O imperialismo na Ásia, trace 
comparações entre a situação do 
continente asiático e do africano 
no período de avanço imperialis-
ta, ressaltando os interesses das 
potências imperialistas e tam-
bém as práticas de resistência 
das populações asiáticas, como 
é o caso da Guerra dos Sipaios e 
da Revolta de Taiping, que apare-
cem respectivamente nas pági-
nas 167 e 169.

Outro ponto importante a ser 
explorado é a questão do racis-
mo e do preconceito dos domi-
nadores europeus diante das 
populações que viviam no con-
tinente asiático. Uma forma de 
fazer isso é utilizar o texto com-
plementar indicado a seguir. Nele, 
o historiador Marc Ferro ressalta 
o forte preconceito que os coloni-
zadores ingleses tinham diante 
dos indianos, o que legitimava di-
versas violências e práticas dis-
criminatórias. Com base nisso, 
reforce com os alunos que, por 
mais que se tentasse justificar 
o que chamavam de “missão 
civilizadora”, o imperialismo, na 
prática, explorava e subjugava os 
povos locais. Os europeus não 
levavam em conta as especifi-
cidades culturais e étnicas das 
populações – entre tantos ou-
tros aspectos – tanto na África 
quanto na Ásia.

Se julgar oportuno, solicite 
uma breve pesquisa sobre a Rota 
da Seda, a fim de que os alunos 
possam retomar a intensidade 
comercial que havia no Oriente 
antes do século XIX, de modo 
a ressaltar de forma clara o im-
pacto negativo da dominação 
imperialista para as sociedades 
asiáticas.

Texto complementar

A romancista britânica do final do século XIX Flora Annie Steel ex-
plica que conhecer a Índia é perigoso, indecente e até mesmo cômico. 

Pela leitura de Flora Annie Steel ou de seu contemporâneo 
Rudyard Kipling, o célebre autor de O livro da selva, a Índia se di-
vide, aos olhos dos ingleses, em partes iguais: os tigres, a selva, os 

bailes, o cólera e os cipaios (soldados nativos do exército britânico). 
O indiano encarna o inverso de tudo o que define o verdadeiro in-
glês: o sangue-frio, o humor, o senso de honra, o espírito esportivo. 
Qualquer troca, qualquer mistura, só pode corrompê-lo.

FERRO, Marc. A colonização explicada a todos. São Paulo: Unesp, 2017. 
p. 86-87.
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 Protetorado: área 
considerada independente, 
mas sob a “proteção” de 
um país imperialista.

Anna e o rei. Direção: 
Andy Tennant. Israel/
Estados Unidos, 1999. O 
enredo explora as 
diferenças culturais do 
encontro entre uma 
professora inglesa e o rei 
do Sião (atual Tailândia).

De olho na tela

Bridgeman Images/Easypix Brasil/Museu 

Nacional do Exército, Londres, Inglaterra.

Com o fim do tráfico de escravizados africanos, no século XIX, as potências im-
perialistas passaram a utilizar trabalhadores asiáticos como mão de obra, especial-
mente os chineses. Estima-se que no século XIX entre 12 milhões e 27 milhões de 
asiáticos deixaram seu continente para trabalhar em outras regiões, onde viviam em 
condições degradantes e submetidos a trabalhos forçados. 

Índia: do minação e resistência
Após ser dominada por portugueses, holandeses e franceses, a Índia passou 

para o domínio da Inglaterra em 1763, com o final da Guerra dos Sete Anos. Nessa 
época, os indianos eram grandes produtores e exportadores de tecidos de algodão. 
A concorrência com os tecidos ingleses de qualidade inferior, porém mais baratos, 
provocou a ruína das manufaturas indianas, impondo ao país o papel de exportador 
de matéria-prima (fios de algodão) e importador do tecido pronto.

Em 1876, a Índia deixou de ser um protetorado e foi integrada ao Império Britâ-
nico, subordinando-se ao governo inglês. A rainha Vitória foi coroada imperatriz da 
Índia, sendo auxiliada no governo por um vice-rei indiano. Apesar de não ter sido 
aceito passivamente, o domínio inglês se estendeu até 1947.

Entre 1857 e 1859, soldados indianos que serviam à Inglaterra, chamados sipaios, 
iniciaram uma rebelião contra o imperialismo britânico na região. Os rebeldes se 
opunham aos pesados impostos, à mistura de castas nas tropas do exército e ao uso 
da gordura extraída dos bovinos (animais considerados sagrados no hinduísmo) para 
impermeabilização dos cartuchos. A Guerra dos Sipaios, como ficou conhecido o 
movimento, foi violentamente reprimida.

Em 1885, foi criado o Partido Nacional Indiano pela Autonomia, que lutava pela 
independência.

Prisioneiros indianos em Bengala, Índia, prestes a serem 
executados com tiros de canhão pela artilharia 

britânica, durante a Guerra dos Sipaios. Aquarela sobre 
papel de Orlando Norie, feita por volta de 1858.
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Texto complementar

O texto abaixo trata da re-
sistência às colonizações 
na Índia.

Portanto a sociedade india-
na foi agitada durante toda 
essa fase de consolidação do 
regime colonial que o período 
do Company Raj representa, 
e essa turbulência concer-
nia às cidades e aos campos, 
às elites tanto como às clas-
ses populares, às populações 
“tribais” tanto quanto à so-
ciedade camponesa. Con-
tudo, sempre faltou a esses 
surtos de resistência hetero-
gêneos e desarticulados uma 
estrutura de comando que 
ultrapassasse o âmbito lo-
cal, assim como um mínimo 
de concomitância cronoló-
gica. Aí está toda a diferen-
ça que os separa da Grande 
Rebelião, outrora chamada 
Revolta dos Sipaios, que ex-
plodiu em 1857. Muitos in-
gredientes desse movimento 
já figuravam amplamente nas 
múltiplas revoltas do século 
anterior. Mas seu caráter de 
deflagração em cadeia, abra-
sando em poucas semanas to-
do o norte do subcontinente, 
fez dela um verdadeiro cis-
ma, que ameaçou passagei-
ramente a própria existência 
do regime colonial, antes de 
fazê-lo entrar numa nova era 
política. O significado dessa 
sublevação, desencadeada no 
próprio ano do centenário de 
Plassey, sempre foi controver-
tido: motim de sipaios (os 
soldados indígenas do exérci-
to das Índias) segundo a his-
toriografia colonial, primeira 
guerra de independência da 
Índia segundo a historiogra-
fia nacionalista, movimento 
progressista pela liberdade 
ou movimento retrógrado 
pela restauração do antigo 
regime, reação feudal da eli-
te proprietária de terras ou 
insurreição da miséria cam-
ponesa, movimento secular 
pluriconfessional ou guerra 
santa, revolta anticolonial ou 
guerra civil entre resistentes 
e colaboradores... Cada uma 
dessas teses, afinal, contém 
uma parte de verdade.

FERRO, Marc (Org.). O livro 
negro do colonialismo. Rio de 

Janeiro: Ediouro, 2004. 
p. 335-336.
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TRABALHANDO COM DOCUMENTOS

Neste texto, escrito em meados do século XIX, uma inglesa descreve suas impressões de uma viagem à Índia. 
Leia-o com atenção e responda às questões.

Pouco antes de deixarmos a Índia, a estrada de 

ferro para Bombaim só estava construída num curto 

percurso para além de Tannah. Era a primeira estra-

da de ferro aberta na Índia. Pode-se bem imaginar o 

espanto e a excitação que causou nos nativos. [...] A 

construção de um templo novo e muito elegante ha-

via sido começada muito antes de a estrada ter sido 

projetada e estava em vias de terminar quando ela 

foi inaugurada. Uma estrada de ferro e um templo 

hindu em justaposição – a obra dos governantes e a 

dos governados. Será que alguém pode imaginar 

duas construções mais opostas nos seus propósitos 

ou mais indicativas do caráter das duas raças? Os 

últimos triunfos da ciência lado a lado com as supers-

tições de milhares de anos atrás.

FALKLAND, Lady. Cartas de Chow Chow. The Sahibs, 1848.

 Justaposi•‹o: sobreposição, colocar 

algo ao lado de outra coisa.

1  Como a autora inglesa interpreta a existência de estradas de ferro na Índia?

2  Como ela interpreta a construção de um templo pelos indianos?

3  Com base no texto, qual é a relação que podemos estabelecer entre tecnologia e imperialismo?

Jejuar e viver na mendicância é uma prática de milênios na Índia 
entre os faquires, tradição que se mantém até a atualidade. Acima, 
um faquir em posição típica, em 1954. 

Trem em estrada de ferro nas planícies de Punjab, no norte da Índia, e a poucos quilômetros de Lahore, no Paquistão, que na época da 
foto fazia parte da Índia. No horizonte, é possível ver um antigo templo. Foto de 1880.
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 Orientações didáticas

Trabalhando com 

documentos
O documento desta seção, 

excerto da obra Cartas de Chow 

Chow, opõe religião e ciência, 
polarização bastante comum na 
Europa da época. Revela ainda o 
simbolismo da colonização e a 
incapacidade do colonizador de 
entender a cultura do coloniza-
do, sempre menosprezada. Não 
foi à toa que a estrada de ferro 
passou bem ao lado do templo. 
A rapidez da construção da es-
trada indica a racionalidade ca-
pitalista. Outra leitura possível 
é quanto à integração buscada 
por parte de elites locais com os 
colonizadores.

Atividades 

1. Como sinal de progresso, 
trazido pelos colonizado-
res. Em geral, os europeus 
consideravam um favor o 
fato de levarem seus valo-
res e costumes para socie-
dades vistas por eles como 
atrasadas, incultas.

2. Como o lado “atrasado” da 
Índia, porque os indianos pri-
vilegiavam a religião, e não a 
ciência; e porque a constru-
ção do templo foi demorada, 
ao contrário da estrada de 
ferro inglesa.

3. O controle da tecnologia favo-
receu a dominação europeia: 
o uso da técnica provocava 
espanto e mudanças na or-
ganização social dos povos 
conquistados.
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China: contr ole estrangeiro e 
a Guerra do îpio

A China mantinha-se afastada das relações comerciais com o Ocidente. A aber-
tura comercial chinesa foi conseguida graças a pressões estrangeiras e vários con-
flitos, especialmente após a Guerra do Ópio (1840-1842). Produzido na Índia, já sob 
o domínio inglês, o ópio era vendido aos chineses pela Companhia Britânica das 
Índias Orientais. Esse comércio, muito lucrativo para os ingleses, resultava em enor-
mes prejuízos para a população chinesa, uma vez que o seu consumo provocava 
dependência e sérios problemas de saúde.

Em 1839, o governo chinês proibiu a comercialização da droga, apreendeu e 
destruiu carregamentos ingleses, o que fez a Inglaterra declarar guerra à China. Após 
três anos de combates, os chineses foram derrotados e obrigados a abrir vários dos 
seus portos ao comércio internacional.  Também tiveram de entregar aos ingleses a 
ilha de Hong Kong, que só foi devolvida à China em 1997. A França, os Estados Uni-
dos, o Japão e a Rússia também conseguiram se instalar na China com o apoio do 
poder imperial chinês e das elites aristocráticas.

A dominação estrangeira não foi facilmente aceita pela população chinesa, que 
se rebelou diversas vezes. Em 1851, liderados pelo cristão Hong Xiuquan, revoltosos 
tomaram a cidade de Nanquim, para nela fundar o “Reino Celeste da Grande Paz”, 
uma comunidade igualitária baseada na coletivização da terra, na abolição da proprie-
dade privada e na igualdade entre os sexos.

Esse movimento, chamado de Revolta de Taiping (“Grande Paz”, em chinês), 
questionava o poder imperial e o domínio internacional na China. Os confrontos se 
encerraram em 1864, com a vitória das forças imperiais, uma das mais sangrentas 
revoltas da História.

Album/Fotoarena/Coleç‹o particular

Exércitos imperais em luta 
com as tropas Taiping em 
Huizhou, na região de Cantão, 
na China. As tropas vestidas 
de azul representam os 
exércitos vitoriosos do 
império chinês da época.  A 
obra faz parte de uma série 
de pinturas encomendadas 
pela corte, no final do século 
XIX, para comemorar a 
derrota de Taiping (autor 
desconhecido).

169

 Orientações didáticas

Atividade complementar
Para aprofundar a discussão 

sobre a Guerra do Ópio, é possí-
vel propor a realização de uma 
pesquisa sobre o impacto do 
consumo de drogas no mundo 
contemporâneo, que aumenta 
globalmente e põe em risco so-
bretudo os adolescentes. 

Como visto ao longo do ca-
pítulo, o imperialismo britânico 
lucrou com a produção do ópio 
na China. O ópio, antes usado por 
causa de suas propriedades far-
macológicas, pois é um potente 
anestésico, tornou-se na China 
um problema de saúde pública. 
Os chineses dependentes quí-
micos dessa droga, que produz 
uma imensa apatia, não conse-
guiam desenvolver funções bá-
sicas como trabalhar e viver sua 
vida normalmente. O comércio 
era tão lucrativo que os britâni-
cos declararam guerra à China 
para manter a produção e o co-
mércio da droga. 

Seria importante, nesta ativi-
dade, a participação do professor 
de Ciências, que deve ampliar a 
pesquisa para as drogas mais 
consumidas no Brasil, buscando 
compreender sua composição 
química, seus efeitos no orga-
nismo dos dependentes quími-
cos, as consequências sociais do 
consumo das respectivas drogas 
(aumento de violência social, por 
exemplo), entre outros temas.
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A Revolta dos Boxers

Em 1900, explodiu outro levante contra o domínio estrangeiro na China, liderado 
pela sociedade secreta “punhos fechados” (boxers). A rebelião ficou conhecida como 
Revolta dos Boxers. 

A influência dos boxers teve início no norte da China e se expandiu para outras 
províncias. Eles aproveitaram o período de descontentamento de grande parte da 
população chinesa contra o domínio do país pelas potências estrangeiras. Os acordos 
travados após a Guerra do Ópio abriram os portos e estabeleceram taxas pequenas 
para a entrada de mercadorias importadas. Isso abalava a indústria chinesa – que não 
podia concorrer com os produtos estrangeiros – e gerava desemprego.  

Os boxers faziam apresentações nas cidades e utilizavam técnicas de artes mar-
ciais para impressionar e convocar novos membros, principalmente entre os campo-
neses. Eles acreditavam na necessidade de destruir “os invasores”, que seriam os 
culpados pelas dificuldades que a China enfrentava; entre elas, uma grande seca. 
Eliminando os estrangeiros – e com eles também o cristianismo, já que uma parte 
dos chineses se converteu a essa religião –, os problemas acabariam.  

Os rebeldes conseguiram o apoio do governo e chegaram a Pequim, auxiliados 
pelo exército para lutar contra a invasão organizada pela França, Alemanha, Inglaterra, 
Japão, Rússia e Estados Unidos, entre outros países. A revolta foi sufocada pelas po-
tências europeias, que conseguiram permanecer em território chinês. Mais um acordo 
desvantajoso para a China foi firmado em setembro de 1901, pondo fim ao conflito.

55 dias em Pequim. 

Direção: Nicholas Ray, 

Guy Green, Andrew 

Marton. Estados Unidos, 

1963. O filme trata da 

Revolta dos Boxers na 

China, em 1900, quando 

os estrangeiros que 

viviam em Pequim foram 

encurralados por 

rebeldes.

De olho na tela

Soldados franceses em barricada em rua de Tianjin, na China, durante a Revolta dos Boxers (foto de 1900).
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 Orientações didáticas
Como já mencionado, é impor-

tante ressaltar a questão da re-
sistência contra o imperialismo 
– a Revolta dos Boxers é um dos 
principais exemplos dessa resis-
tência. Por essa razão, ressalte 
em sala de aula a maneira co-
mo o movimento se organizou e 
também como ele acabou sendo 
sufocado pela força militar das 
potências imperialistas.

Com base na discussão em 
torno da Revolta dos Boxers, é 
possível propor a produção de um 
painel, após pesquisa em grupo, 
sobre os movimentos de resis-
tência ao colonialismo na África 
e na Ásia. Organize a turma em 
grupos e estabeleça os grupos 
que pesquisarão cada revolta nos 
continentes africano e asiático. 
Estimule-os a pesquisar em livros 
e na internet imagens de época 
(charges, gravuras, fotos) que 
façam referências às revoltas.
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Japão: moderni zação e expansionismo
O Japão manteve-se isolado do Ocidente desde o século XVII, sob a liderança 

política de um chefe militar chamado shogun (ou xógum). Ele era representante da 
aristocracia dos grandes proprietários, os daimios, senhores poderosos que 
contavam com a proteção dos samurais (guerreiros profissionais).

Em meados do século XIX, com os portos fechados ao res-
to do mundo e com pouca atividade comercial, a organização 
social e política do Japão era muito semelhante à da Europa feu-
dal. Com uma economia basicamente agrária, o país manteve-se 
isolado do Ocidente.

Em 1853, uma esquadra estadunidense impôs ao Japão a aber-
tura de seus portos ao comércio internacional. Para escapar da com-
pleta subordinação às potências capitalistas, o imperador japonês 
Mut suhito decidiu promover a rápida modernização do país. Concentran-
do todos os poderes em suas mãos, formou um exército nacional e tomou 
medidas para acabar com a estrutura aristocrática tradicional. Incentivou a 
industrialização por meio da construção de hidrelétricas, portos e ferrovias. 
Esse período de desenvolvimento ficou conhecido como a Era Meiji (em 
japonês, “governo esclarecido”).

Em pouco tempo, a modernização e a ocidentalização do Japão 
possibilitaram que ele participasse das disputas coloniais na Ásia, 
especialmente na China. Entre 1904 e 1905, os japoneses disputa-
ram com a Rússia o domínio sobre as regiões chinesas da Manchú-
ria e da Coreia, no conflito conhecido como Guerra Russo-Japonesa.

A expansão japonesa continuou nas primeiras décadas do século XX, to-
mando grande parte da China em 1931. O Japão passou a disputar com os estadu-
nidenses o domínio de ilhas do Pacífico às vésperas da Segunda Guerra Mundial.

Samurai em fotografia 
colorizada à mão. Japão, 
aproximadamente 1880.

A Batalha de Liaojang (1904) 
foi fundamental para o 
desenrolar da Guerra 
Russo-Japonesa (1904-1905). 
A dura vitória japonesa 
contribuiu para sua posterior 
vitória na Batalha de Mukden, 
ocorrida em 1905. Ilustração de 
1904, de autor desconhecido.
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 Orientações didáticas
A questão do Japão se difere do restante da Ásia, já que o terri-

tório começou a ser subordinado como domínio colonial em mea-
dos do século XIX, mas conseguiu se modernizar e se transformar 
em uma potência imperialista a partir do final daquele século. Por 
isso, analise em sala de aula o papel das reformas promovidas du-
rante a Era Meiji. Como forma de explorar a visão imperialista do 
Japão, é possível propor a realização da atividade complementar 
indicada a seguir.

a) Explique por que o grau 
0 de Greenwich, definido 
em 1911, pôs a Inglaterra 
como o centro do mundo.

A Inglaterra passou a ser 
a principal referência com 
base na qual as horas e as 
distâncias são medidas.

b) De acordo com o professor 
Tsunekichi, citado no tex-
to, qual região do planeta 
passaria a ocupar esse 
posto? Qual era a inten-
ção dessa proposta?

O Japão passaria a ocupar 
esse posto. A intenção era 
tanto denunciar a ideia de 
que a Inglaterra (e o mun-
do europeu) era o centro 
do mundo e colocar o Ja-
pão nesse centro. Assim, 
ao mesmo tempo que o 
professor japonês criticava 
o racismo europeu, estabe-
lecia uma nova forma de 
racismo, colocando o po-
vo japonês no centro e os 
demais povos em posição 
subordinada.

É tempo de dar um basta na 
visão europeia da história e 
da geografia, e, pondo o Ja-
pão no centro dos planisfé-
rios, acabar com o conceito 
de Extremo Oriente. Con-
quanto o grau 0 de Green-
wich, na Inglaterra, marcasse 
simbolicamente, desde 1911, 
o centro do mundo, o pro-
fessor Komaki Tsunekichi, 
de Quioto, propôs chamar 
a África e a Europa de parte 
ocidental do continente asiá-
tico, a América, de continen-
te leste-asiático, e a Austrália, 
de continente sul-asiático; 
quanto aos oceanos que se 
comunicam, constituíam o 
“Grande Oceano do Japão”.

FERRO, Marc. História das 

colonizações: das conquistas às 
independências. Séculos XIII a 
XX. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1996. p. 130.

Atividade complementar
Leia o texto que critica a 

adoção internacional do me-
ridiano de Greenwich, cidade 
próxima de Londres, como o 
meridiano inicial. Em seguida, 
responda às questões.

Telaris_Hist8_PNLD2020_MP_PE_160_175_Cap10.indd   171 11/4/18   6:35 PM



172 UNIDADE 3 - CAPÍTULO 10 - MANUAL DO PROFESSOR

172 UNIDADE 3  •  Centros de poder e dominação colonial da África e da Ásia

Mapeando saberes

EXPANSÃO COLONIALISTA 
EUROPEIA (SÉCULO XIX) NA 
ÁFRICA
• Objetivo: conquistar novos 

mercados consumidores para 
suas indústrias e novos 
fornecedores de matérias-primas.

• Conferência de Berlim 
(1884-1885): realizada para evitar 
confronto e permitir às potências 
imperialistas partilhar o 
continente africano. 

• Contestações e resistências 
africanas: guerrilha dos 
Berberes, Rebelião Ashanti, 
Guerra dos Bôeres e a 
Questão de Suez. 

EXPANSÃO COLONIALISTA 
EUROPEIA (SÉCULO XIX) 
NA ÁSIA
• Índia: dominada pelo 

Império Britânico até 
1947, quando se tornou 
independente. 

• China: dominada por 
várias potências, tendo à 
frente o Império Britânico. 

• Contestações e resistências 
ao imperialismo na Ásia: 
Guerra dos Sipaios, Guerra 
do Ópio, Revolta Taiping e  
Revolta dos Boxers. 

• Japão (Era Meiji): 
modernização econômica 
e industrialização. 

CARACTERÍSTICAS DO COLONIALISMO CONTEMPORÂNEO
• A expansão imperialista do século XIX difere da expansão colonialista dos séculos XV e 

XVI, que era voltada para a busca de metais preciosos e gêneros exóticos.

• Uma das justificativas do imperialismo do século XIX era a ideia da “missão civilizadora” 
na África e na Ásia, pois os colonizadores viam a Europa como modelo de progresso a ser 
seguido por todos os povos do mundo. 

• O período entre o fim do século XIX e início do século XX ficou conhecido como “Paz 
Armada”, em razão do impulso para a corrida armamentista. Isso ocorreu durante  as 
disputas imperialistas entre as nações europeias na África e na Ásia .

ATENÇÃO 
A ESTES 

ITENS

POR QUÊ?

• O imperialismo do século XIX impulsionou 
disputas territoriais entre as potências 
colonizadoras. 

• Além de dividirem a África e a Ásia em 
suas áreas de domínio, as potências 
fomentaram confrontos que contribuíram 
para desencadear a Primeira Guerra 
Mundial. 

• Também estimularam o sentimento 
nacionalista nas lutas por independência 
e transformações no século seguinte. 

• A África ainda carregava os 
efeitos desastrosos do 
tráfico de escravizados 
existente há séculos 
quando foi alvo do 
imperialismo no século XIX.

• Grande parte dos atuais 
problemas políticos e 
socioeconômicos da África 
se deve à espoliação sofrida 
por esse continente. 

• Na Ásia, várias disputas regionais, 
rivalidades e as transformações 
seguintes carregaram fortes 
doses nacionalistas. 

• Séculos de dominação e 
colonização deixaram efeitos 
sociais, políticos, econômicos e 
culturais que são entraves 
profundos para a melhoria das 
condições de vida dos países 
africanos.

 Orientações didáticas

Mapeando saberes
O objetivo desta seção é sis-

tematizar o que foi aprendido no 
capítulo. Ela pode ser consultada 
pelos alunos sempre que for ne-
cessário retomar os pontos prin-
cipais trabalhados nele.

Peça aos alunos que leiam o 
esquema da página e aproveitem 
para esclarecer possíveis dúvi-
das. Após a leitura, sugira que 
listem no caderno, em duplas 
ou em grupos, as informações 
mais importantes sobre os as-
suntos tratados neste capítulo.

 Orientações didáticas
Atividades (p. 173)

1. O acirramento da concorrên-
cia e o novo padrão industrial 
exigiam grandes investimen-
tos e produção em escala, o 
que levou à busca de regiões 
onde pudessem ampliar os 
lucros.

2. Colonialismo dos séculos XV 
a XVIII: buscava, sobretudo, 
metais preciosos e produtos 
exóticos; imperialismo do 
século XIX: explorava ma-
térias-primas para as nas-
centes indústrias europeias 
e mercados consumidores 
para seus produtos. A justifi-
cativa predominante para a 
colonização também variou: 
nos séculos XV a XVIII, era 
religiosa (catequização); no 
século XIX, foi “civilizadora”.

3. Guerra do Ópio: China × Ingla-
terra (1840-1842); governo 
chinês proíbe comercializa-
ção de ópio; abertura dos 
portos chineses ao comér-
cio internacional; perda de 
Hong Kong para a Inglaterra. 
Descontentamento popular 
e Revolta de Taiping. Revolta 
dos Boxers: China × Inglater-
ra, França, Japão, Rússia 
(1900); levante nacionalista 
contra presença estrangeira; 
a rebelião foi sufocada sob a 
força das armas das potên-
cias europeias, que conse-
guiram impor seu domínio e 
permanecer em território chi-
nês por longos anos. Guerra 
dos Sipaios: Inglaterra × Ín-
dia (1857-1859); rebelião de 
soldados indianos (conheci-
dos como sipaios) no exérci-
to inglês; eles se opunham 
aos impostos, à quebra de 
preceitos religiosos, como 
o uso de gordura da vaca, 
um animal sagrado para os 

hindus, e a mistura de castas; os sipaios foram violentamente 
reprimidos. Guerra dos Bôeres: Império Britânico × colonos ho-
landeses (chamados de bôeres) (1899-1902); disputa por ter-
ritórios com minas de ouro de diamantes (então holandeses) 
no sul da África (colônias de Orange e Transvaal); derrota dos 
holandeses e anexação das antigas colônias holandesas (Pro-
víncia do Cabo, Natal, Estado Livre de Orange e Transvaal) ao 
império britânico, formando-se a União Sul-Africana em 1910. 
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ATIVIDADES 173

ATIVIDADES

Retome

1  Qual é a relação entre a industrialização na segunda 
metade do século XIX e a expansão imperialista?

2  Compare o imperialismo do século XIX e o colonialismo 
dos séculos XV a XVIII, apontando as principais diferen-
ças entre eles.

3  Em seu caderno, elabore um quadro com as colunas: 
Países envolvidos e data, Causa(s) e Consequência(s). 
Nas linhas preencha as informações para cada um dos 
movimentos de contestação ao imperialismo estudados 
neste capítulo (Ópio, Boxers, Sipaios e Bôeres). Veja 

abaixo um exemplo de quadro.

ram com o cacau, o amendoim, a bauxita, o manganês, o 

ouro e demais matérias-primas retiradas da África.

CANÊDO, Letícia Bicalho. A descolonização da çsia e da çfrica.  
2. ed. São Paulo/Campinas: Atual/Unicamp, 1985. p. 14.

a) O que determinava a carta da Conferência de Berlim 
sobre a ocupação dos territórios africanos?

b) Por que a historiadora qualifica a partilha da África 
como “amigável”? Você concorda com essa qualifi-
cação? Comente sua resposta.

c) Explique a frase: “A partir de então, a África deixou 
definitivamente de ser fornecedora de escravos. E o 
africano ganhou o privilégio de ser explorado na sua 
própria terra”.

Explore o mapa

6  Observe novamente o mapa O mundo em 1914 e sua 
legenda, na página 162. Consulte um atlas atual e res-
ponda às questões.

a) Identifique os domínios de cada potência europeia 
na África até 1914. Depois indique a quais países do 
mundo atual eles correspondem.

b) Faça o mesmo com os domínios de cada potência na 
Ásia: identifique a quem os territórios pertenciam e 
indique a quais países eles correspondem atualmente.

c) Que regiões da América continental continuaram, no 
início do século XX, sem completa autonomia? A quais 
potências essas regiões estavam subordinadas?

Movimento
Países envolvidos 

e data
Causa(s) Consequência(s)

Guerra do 
Ópio

||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||

Guerra dos 
Boxers

||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||

Guerra dos 
Sipaios

||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||

Guerra dos 
Bôeres

||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||

4  Explique as consequências da expansão imperialista 
europeia do século XIX, sob a perspectiva das potências.

Conheça um texto historiográfico

5  Leia a visão de uma historiadora sobre a corrida colonial 
na África. Depois responda às questões no caderno.

O marco da corrida colonial foi a famosa Conferência 

de Berlim, reunida por Bismarck, o chanceler da Alemanha. 

O ato principal desta Conferência (26/2/1885) foi a carta de 

partilha amigável da África entre as nações europeias. A 

carta regulou a navegação e o comércio nas bacias do Con-

go e do Níger, decidindo que as prioridades seriam dadas 

aos estabelecimentos costeiros. Determinou ainda que 

toda nova extensão territorial deveria ser notificada às ou-

tras potências e que nenhuma anexação seria reconhecida 

se ela não se traduzisse em ocupação efetiva. A partir de 

então, a África deixou definitivamente de ser fornecedora 

de escravos. E o africano ganhou o privilégio de ser explo-

rado na sua própria terra. As resistências africanas foram 

tratadas com violência e as indústrias europeias progredi-

Autoavaliação

1. Quais atividades você considerou mais fáceis e mais di-
fíceis? Por quê?

2. Em quais atividades você utilizou o texto do capítulo 
como base para sua resposta?

3. Algum ponto do capítulo não ficou muito claro para você? 
Qual?

4. Você compreendeu o esquema Mapeando saberes?  Explique.  

5. Você saberia apontar exemplos da atualidade conside-
rando o que aprendeu no item Por quê? do Mapeando 

saberes?

6. Como você avalia sua compreensão dos assuntos trata-
dos neste capítulo? 

 »Excelente: não tive nenhuma dificuldade.

 »Boa: tive algumas  dificuldades, mas consegui resolvê-las.

 »Regular: foi difícil compreender certos conceitos e re-
solver as atividades. 

 »Ruim: tive muitas dificuldades, tanto no conteúdo quan-
to na realização das atividades.

4. Ela atrofiou o desenvolvimento das nações conquistadas e ge-
rou um acirrado clima de competição entre as potências, que 
resultaria na Primeira Guerra Mundial em 1914.

5. a) Determinava prioridade aos territórios costeiros e que toda 
anexação deveria ser comunicada às demais nações e só seria 
aceita com a ocupação efetiva.

  b) A partilha foi considerada amigável por ter sido feita em am-
biente diplomático. Esse caráter pode ser contestado sob dois 

aspectos: a existência de conflitos entre as potências mesmo 
após a partilha; o fato de ser “amigável” apenas para os euro-
peus, e não para os africanos, cujas resistências foram trata-
das com violência.

  c) Durante mais de trezentos anos, a África foi fornecedora de 
mão de obra escravizada. A partir daquele momento, passava 
a ser também explorada em seus recursos naturais. Destaque 
o tom de ironia do trecho.

6. a) França: Marrocos, Argélia, 
Tunísia, parte da Líbia, Cha-
de, República Centro-Africa-
na, Benin, Costa do Marfim, 
Burkina Fasso, Mali, Guiné, 
Gabão, Congo, Djibuti e Ma-
dagascar; Inglaterra: Egito, 
Sudão, Sudão do Sul, Uganda, 
a quase totalidade do Quê-
nia, África do Sul, Botsuana, 
Zimbábue, Zâmbia, Malauí, 
Gâmbia e Nigéria; Espanha 
e França: Saara Ocidental 
(pertencente ao Marrocos, 
em guerra civil separatista 
desde a década de 1990); 
Itália: norte da Líbia, Somália 
e a costa da Etiópia; Bélgica: 
Congo Belga, hoje República 
Democrática do Congo; Por-
tugal: Angola, Moçambique 
e Guiné-Bissau; Alemanha: 
Togo, Gana, Camarões, Tan-
zânia e Namíbia.

  b) Inglaterra: sul da penínsu-
la Arábica, hoje correspon-
dente ao Iêmen e a Omã, a 
quase totalidade da Índia, 
Austrália, Malásia e sul de 
Papua-Nova Guiné. Portugal: 
uma porção da costa ociden-
tal da Índia (Goa). Holanda: 
toda a atual Indonésia. Fran-
ça: antiga Indochina (atuais 
Vietnã, Camboja e Laos).

  c) Canadá (Inglaterra), Guia-
na (Inglaterra), Suriname 
(Holanda) e Guiana France-
sa (França) continuavam 
sob domínio colonial. O Alas-
ca pertence aos EUA como 
Estado. A Guiana Francesa 
permanece como território 
francês do ultramar.

Autoavaliação
Proponha aos alunos que 

respondam às questões da Au-
toavaliação no caderno. Orien-
te-os a se autoavaliar para que 
tenham noção de seu processo 
de aprendizagem, identificando 
o que aprenderam e em quais 
pontos do conteúdo estudado 
apresentaram dificuldades.
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LENDO IMAGEM

LENDO IMAGEM

174

A charge é um desenho caricatural, em geral de caráter político e que toma uma posição 

crítica em relação a personagens ou situações. Ela é muito usada na imprensa escrita e na 

internet. Na charge abaixo, de Henry Meyer, publicada no Petit Journal, vemos um chinês 

perplexo com a divisão de seu país em fatias por personagens que representam os países 

imperialistas. 

Charge de Henry Meyer, feita por volta de 1885 e publicada no Petit Journal, da França, mostra 

governantes de países imperialistas disputando a divisão do território chinês. 

Governante chinês que 
expressa grande aflição.

Representação da 
República (França)

Kaiser 
Guilherme 
(Alemanha)

Rainha Vitória 
(Inglaterra)

Czar Nicolau 
(Rússia)

Samurai (Japão)

Reproduç‹o/Coleç‹o particular

 Orientações didáticas

Lendo imagem
Esta seção traz duas charges 

produzidas no século XIX que 

tematizam o processo de do-

minação imperialista da China. 

Uma delas foi publicada em um 

jornal francês e a outra nos Esta-

dos Unidos. Por meio da análise 

desse material, os alunos podem 

refletir tanto sobre a importância 

política das charges quanto sobre 

as representações que diferen-

tes grupos sociais produziram 

sobre o imperialismo no período.
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LENDO IMAGEM 175

Ao longo do processo imperialista, a Inglaterra manteve presença em todos os continen-

tes. Na imagem abaixo, ela é representada como uma criatura de cartola e tentáculos de 

polvo. Cada tentáculo está pousado sobre um território em diferentes partes do mundo. O 

título da charge diz: “O peixe-demônio em águas egípcias”. 

Identifique os elementos da charge

1  O que a charge estadunidense representa e quais são os seus principais elementos?

Analise as charges

2  Como a charge estadunidense representa a ação inglesa?

3  Tome o contexto das charges apresentadas, as críticas e o lugar de onde surgiram: elas 

negam a atuação imperialista ou também mostram outros interesses?

Compare as charges

4  Quais são as diferenças entre as duas charges apresentadas?

O peixe-demônio em águas egípcias, charge estadunidense de 1882 que mostra uma criatura com o rosto 

de John Bull, personagem que representa a Inglaterra, assim como o Tio Sam representa os Estados 

Unidos. 

G
ra
n
g
e
r/
F
o
to
a
re
n
a

 Orientações didáticas
Atividades

1. É uma charge sobre o impe-
rialismo da Inglaterra, que 
faz uma caricatura desse 
país como um polvo, cujos 
tentáculos dominam vários 
territórios do mundo.

2. A charge apresenta uma 
visão crítica da Inglaterra, 
questionando sua ambição 
dominadora. 

3. As charges abordam os fa-
tos históricos por meio do 
humor, mas suas críticas 
são parciais. É possível, por 
exemplo, que representem 
países descontentes com a 
parcela que lhes coube nos 
domínios imperialistas. 

4. Na charge de Meyer, Inglater-
ra, Alemanha, Rússia, Fran-
ça e Japão negociam quem 
controlará as áreas de um 
mesmo território. Cada país 
tem seus interesses. Atrás 
da mesa, de pé, há um chinês 
(a vítima das negociações) 
aparentemente aflito. Na 
charge de 1882, há apenas 
a Inglaterra, representada 
por seu personagem nacio-
nal, John Bull, cujos braços 
se estendem por várias re-
giões do mundo. 

Material digital – 
Proposta de 

Acompanhamento da 
Aprendizagem

Para avaliar o aprendizado 
de seus alunos, verifique a Pro-
posta de Acompanhamento da 
Aprendizagem do 3o bimestre, 
localizada no material digital 
do Manual do Professor.
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Colheita de café no Vale do Paraíba do Rio de 
Janeiro, em 1882. Foto de Marc Ferrez. Os 
escravizados trabalhavam desde os 7 anos. Aos 
12, seu preço dobrava, pois já podiam trabalhar 
mais; e aos 15 anos eram considerados adultos. 
Faziam parte das propriedades da fazenda.

Retrato de 
dom Pedro I, de 
Benedito Calixto, 
produzido em 1902. 
Óleo sobre tela, 
140 cm × 100 cm. 

Retrato de 
dom Pedro II, 
de Vítor Meirelles, 
produzido em 1864. 
Óleo sobre tela, 
252 cm × 165 cm.

 Objetivos da unidade 
• Esclarecer o processo de 

construção do Estado na-
cional brasileiro.

• Compreender as principais 
características do Primeiro 
Reinado e da Constituição 
Imperial.

• Compreender as caracterís-
ticas políticas, econômicas 
e sociais do período regen-
cial no Brasil.

• Conhecer as características 
gerais da economia e da so-
ciedade no Segundo Reinado, 
ressaltando a importância e 
as consequências da produ-
ção cafeeira nesse período.

• Identificar os aspectos ge-
rais da política no Segundo 
Reinado.

• Conhecer os movimentos 
abolicionistas e sua atuação 
durante o Segundo Reinado.

• Esclarecer as causas que 
culminaram na proclama-
ção da República.

 Competências 
trabalhadas 
na unidade

Capítulo Competências* 

11

CG (1, 2, 3)
CCH (2, 5, 7)
CEH (1, 2, 4)

12

CG (1, 2, 4, 7, 
9, 10)

CCH (1, 2, 4, 5, 
6, 7)

CEH (1, 2, 3)

13

CG (1, 2, 3, 6, 7)
CCH (1, 2, 4, 5, 

6, 7)
CEH (1, 2, 3, 5)

14

CG (1, 2, 5, 7, 8, 9)
CCH (2, 5, 6, 7)

CEH (1, 2, 3, 4, 7)

15

CG (1, 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 10)

CCH (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7)

CEH (1, 2, 3, 4)

*CG = Competência Geral
CCH = Competência Específica de 
Ciências Humanas
CEH = Competência Específica de 
História

Sugestões ao professor para esta unidade 
• ABREU, Martha Campos. O império do divino: festas e cultura popular no Rio de 

Janeiro (1830-1900). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.

• ALENCASTRO, L. F. de (Org.). História da vida privada no Brasil: Império – a corte 
e a modernidade nacional. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.

• AZEVEDO, Elciene. Orfeu de carapinha: a trajetória de Luís Gama na imperial cida-
de de São Paulo. Campinas: Editora da Unicamp/Centro de Pesquisa em História 
Social da Cultura, 1999.

• CALDEIRA, J. Mauá: empresário do império. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

• CARVALHO, J. M. A. de. D. Pedro II: ser ou não ser. São Paulo: Companhia das Le-
tras, 2007.

• CHIAVENATO, Julio José. A Guerra do Paraguai. São Paulo: Ática, 2003.

• FAORO, R. Os donos do poder. 10. ed. Rio de Janeiro: Globo, 1996.

• FAUSTO, B. História do Brasil. São Paulo: Edusp/FDE, 1994. (Didática, 1).

• GRAHAM, Sandra Lauderdale. Caetana diz não: histórias de mulheres da socieda-
de escravista brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.

• HOLANDA, S. B. de (Dir.). História geral da civilização brasileira. 6. ed. v. 3-4. Rio 
de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996.
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Observe a imagem e responda:

Após a independência, dom Pedro I 

foi coroado imperador do Brasil. O 

monarca renunciou em 1831. Entre 

1831 e 1840, o Brasil foi governado 

por regentes. O coroamento de dom 

Pedro II iniciou o Segundo Reinado. 

A monarquia no Brasil é o tema 

desta unidade.

1 O Brasil tornou-se independente de 

Portugal em 1822. O que você acha 

que mudou após a independência?

2 Dom Pedro I governou o país depois 

que a colônia se separou de Portugal. 

Seu filho, dom Pedro II, assumiu o 

trono em 1840. O que você sabe 

sobre eles?

4
UNIDADE O Brasil 

monárquico: 
Primeiro e 
Segundo 
Reinado

M
ar

c 
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rr
ez
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le

çã
o
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to
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er
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z/
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u
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o
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a 

S
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s

 Comentários à 

abertura da unidade

A abertura da unidade traz três 
imagens que traçam um panora-
ma geral do período monárquico 
no Brasil. As imagens são repre-
sentações dos dois imperadores 
brasileiros e o papel desempe-
nhado pelos trabalhadores es-
cravizados na organização da 
economia do período. Confor-
me será explorado ao longo dos 
capítulos, existe uma relação 
profunda entre a manutenção 
das relações escravistas e a or-
ganização política do Império. 
A abolição da escravidão é um 
dos fatores importantes da cri-
se que tirou a legitimidade do 
regime monárquico e abriu ca-
minho para a proclamação da 
República no país.

Aborde essa relação no mo-
mento de análise da abertura e 
ressalte o papel que o trabalho 
escravizado teve na organização 
da sociedade brasileira durante 
o período monárquico.

1. Resposta pessoal. Espera-se 
que os alunos percebam, já 
pelos temas abordados na 
imagem de abertura, que 
pouco mudou após a inde-
pendência. O Brasil conti-
nuou sendo uma monarquia, 
com sua economia baseada 
na exportação de produtos 
agrícolas e no trabalho de 
africanos escravizados.

2. Resposta pessoal. Espera-
-se que os alunos apontem 
aspectos do período imperial 
brasileiro.

• MOTA, C. G. Viagem incompleta: a experiência brasileira (1500-
-2000). São Paulo: Senac, 2000.

• PRIORE, Mary Del (Org.). História das mulheres no Brasil. São 
Paulo: Contexto, 2006.

• RODRIGUES, Jaime. De costa a costa: escravos, marinheiros e 
intermediários do tráfico negreiro de Angola ao Rio de Janeiro 
(1780-1860). São Paulo: Companhia das Letras, 2005.

• SAMARA, Eni de Mesquita. Mão de obra feminina, oportunidades 
e mercado de trabalho, no Brasil do século XIX. In: SAMARA, Eni 

de Mesquita (Org.). As ideias e os números do gênero. Argentina, 
Brasil e Chile no século XIX. São Paulo: Hucitec/Cedhal/Vital, 1997.

• SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, ins-
tituições e a questão racial no Brasil (1870-1930). São Paulo: 
Companhia das Letras, 1993.

• SOUZA, Silvia Cristina M. de. Que venham negros à cena com 
maracás e tambores: jongo, teatro e campanha abolicionista 
no Rio de Janeiro. Afro-Ásia [on-line], v. 40, 2009, p. 145-171.
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UNIDADE 4  ¥  O Brasil monárquico: Primeiro e Segundo Reinado178

O Primeiro Reinado

11
CAPÍTULO

Observe a imagem, leia 
a legenda e responda 
às questões.

1.  Em que local do país 
ocorreu esse 
evento? Quais 
grupos da sociedade 
brasileira aparecem 
na obra e o que estão 
fazendo?

2. Muitas vezes lemos  
e escutamos que  
a independência  
do Brasil, 
diferentemente do 
restante da América, 
ocorreu de maneira 
pacífica. A cena 
representada 
reforça essa ideia ou 
a contraria? Por quê?

Para come•ar

Artes Paz/Acervo do artista

Representação da Batalha do Jenipapo, por Artes Paz, obra do século XXI. A Batalha do Jenipapo foi travada 

no município de Campo Maior, às margens do rio Jenipapo, no Piauí, e durou aproximadamente cinco horas. 

Mesmo breve, é considerada uma das mais violentas lutas pela independência do Brasil.

Embora o Brasil tenha proclamado sua independência em 1822, muitas estru-

turas internas permaneceram idênticas às do Brasil colônia. Em vez de um governo 

totalmente autônomo em relação à antiga metrópole, o controle do país foi colocado 

a cargo de um príncipe português, dom Pedro I. 

A escravidão e a economia agroexportadora baseada em grandes propriedades 

rurais, fortes elementos das desigualdades sociais, permaneceram intactas. Opinar 

e decidir sobre os rumos na construção do novo Estado independente coube tão 

somente às elites, continuando excluídos os povos indígenas, os ex-escravizados, os 

homens livres pobres e toda a população feminina. Alguns grupos resistiram ao mo-

delo de Estado que estava sendo construído. 

Neste capítulo, vamos estudar o cenário social, político e econômico do Primeiro 

Reinado, os desafios de dom Pedro I e as causas de sua abdicação.

 Objetivos do capítulo
• Conhecer os movimentos 

de resistência no processo 
de independência do Brasil.

• Identificar o contexto e os 
interesses envolvidos no 
reconhecimento da inde-
pendência brasileira.

• Esclarecer o processo de 
construção do Estado na-
cional brasileiro.

• Compreender as principais 
características do Primeiro 
Reinado e da Constituição 
Imperial.

• Reconhecer as formas de 
contestação ao governo de 
dom Pedro I (Confederação 
do Equador).

  Comentários à 
abertura do capítulo

Para começar
Na análise da obra de ar-

te reproduzida na abertura do 
capítulo, retome e mobilize os 
conhecimentos dos alunos 
aprendidos no Capítulo 7 – A in-

dependência da América portu-

guesa. A obra representa uma 
das batalhas pela independência 
e pode ajudar a reforçar o cará-
ter conflituoso desse processo, 
ressaltando que desde o início do 
processo de formação do Estado 
nacional brasileiro existiam pro-
jetos políticos e sociais diversos 
e que não eram conciliáveis, por 
isso ocorreram muitos conflitos 
nesse período. Pela análise da 
imagem de abertura, é possível 
introduzir a temática da expul-
são das tropas portuguesas e 
o processo de exclusão política 
de setores marginalizados da 
sociedade brasileira.

1. A imagem representa a Bata-
lha do Jenipapo, que ocorreu 
no atual Piauí. Podemos ver 
diversos grupos da sociedade 
brasileira – brancos, negros, 
mestiços e indígenas – com-
batendo com armas de fogo, 
foices, machados e espadas 
as tropas portuguesas, que 
estão representadas com 
uniforme azul. Alguns solda-
dos montam cavalos, outros 
portam armas de fogo e há 
ainda alguns canhões, vistos 
na parte superior central da 
imagem. 

2. A obra mostra um intenso 
e violento conflito, no qual 
podemos visualizar mortos 
e feridos, o que contraria a 
ideia de que a independência 
do Brasil ocorreu de maneira 
pacífica.

 Competências e habilidades trabalhadas no capítulo 11

Competências* Objeto de conhecimento Habilidades

CG (1, 2, 3)
CCH (2, 5, 7)
CEH (1, 2, 4)

Brasil: Primeiro Reinado.

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

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

* CG = Competência Geral / CCH = Competência Específica de Ciências Humanas / CEH = Competência Específica de História

Estouro
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1  A cons trução do Estado 
nacional brasileiro

A independência do Brasil foi um processo diferente da independên-

cia dos países vizinhos. Alguns fatores evidenciam essa diferença: a inde-

pendência foi proclamada por um príncipe da metrópole; foi mantida a 

monarquia no novo Estado (nos demais países da América prevaleceu o 

modelo republicano); foi preservada a unidade territorial da ex-colônia e 

mantida a escravidão. Na América espanhola, como vimos, a fragmenta-

ção originou diversos Estados independentes.

Nenhuma dessas características, contudo, foi obtida sem resistência. 

Mesmo a unidade política só foi de fato assegurada na segunda metade 

do século XIX, como veremos.

A expu lsão das tropas portuguesas
Para garantir a independência do Brasil e manter sua unidade, dom 

Pedro precisou expulsar as tropas portuguesas que se opunham ao rompi-

mento com a metrópole. Teve também de conter os separatistas de diver-

sas províncias e controlar alguns grupos contrários ao regime monárquico. 

O processo de independência do país, iniciado em 7 de setembro de 

1822, não ficou restrito ao Rio de Janeiro – sede da Corte. Foi um movi-

mento que mobilizou todo o Brasil, principalmente as províncias do Grão-

-Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Cisplatina e Bahia. Como não possuía um 

exército brasileiro organizado, o monarca contratou militares estrangeiros 

para enfrentar os portugueses. Entre os soldados mercenários contrata-

dos destacaram-se os ingleses Lord Cochrane, John Taylor e John Grenfell 

e o francês Pierre Labatut. 

Em dezembro de 1822, antes mesmo de conter os revoltosos, dom 

Pedro foi coroado imperador, com o título de dom Pedro I, oficializando a 

monarquia brasileira.

1822 

Proclamação da 

Independência

1823 

Assembleia Constituinte

1824 

Outorga da Constituição

Confederação do Equador

1825–1828 

Guerra de Independência 

uruguaia

1831 

Abdicação de dom Pedro I
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LINHA DO TEMPO

Linha do tempo esquemática. O espaço entre 
as datas não é proporcional ao intervalo de 
tempo.
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Coroação de dom Pedro I, imperador 

do Brasil, litografia a partir dos 

desenhos de Jean-Baptiste Debret, 

publicada em Viagem pitoresca e 

histórica ao Brasil, 1839.
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 Orientações didáticas
Neste capítulo, para abordar o 

tema da formação dos Estados 
nacionais, é interessante que os 
alunos percebam como certas 
questões vividas pelos europeus 
também foram experimentadas 
pelos brasileiros, como a da cons-
trução da identidade nacional, 
embora aqui tenham existido 
características singulares.

Igualmente relevante é que 
os alunos compreendam como 
a formalização da independên-
cia, no gesto simbólico de dom 
Pedro I, esteve muito longe de 
colocar fim às lutas políticas. Ao 
contrário, pode-se dizer que até 
os primeiros anos do reinado de 
dom Pedro II, já na década de 
1840, o Estado ainda não havia 
alcançado uma relativa estabili-
dade política, e muitos projetos 
políticos continuaram (e ainda 
continuam) em disputa no Bra-
sil, mesmo após a instauração da 
República. Portanto, a formação 
do Estado nacional brasileiro foi 
um processo longo, difícil, em que 
muitos atores intervieram. Mes-
mo na atualidade, com a promul-
gação de uma nova Constituição 
(a de 1988) e o restabelecimen-
to do processo democrático de 
eleições diretas no país, a nação 
brasileira ainda não conseguiu 
garantir os direitos constitucio-
nais a todos os cidadãos. 

Material digital – 
Audiovisual 

Para contribuir para o de-
senvolvimento dos temas do 
bimestre, veja o audiovisual 4, 
do 4o bimestre, localizado no 
Material Digital do Professor.

Material digital – Plano 
de Desenvolvimento 
Para auxiliar em seu plane-

jamento escolar e na organi-
zação de suas aulas, verifique 
o Plano de Desenvolvimento 
do 4o bimestre, localizado no 
Material Digital do Professor.

Material digital – 
sequência didática 
Para aprofundar alguns 

temas trabalhados no capí-
tulo, consulte a sequência 
didática 1 do 4o bime stre, 
localizada no Material Digi-
tal do Professor.
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A capitania da Bahia foi a que mais resistiu à independência, pois ali se concen-
trava a maior parte das tropas portuguesas. Para vencê-las, as forças comandadas 
por Labatut, e depois por Cochrane, contaram com a ajuda de proprietários locais, que 
improvisaram exércitos com membros da população, incluindo africanos escravizados, 
aos quais fora prometida a alforria. Após meses de confrontos, os portugueses foram 
expulsos em 2 de julho de 1823. Essa data é celebrada até hoje pelos baianos, que a 
consideram um marco da independência da Bahia. Quanto aos pobres livres e os 
escravizados que tinham ajudado a derrotar as tropas fiéis a Portugal, acabaram 
excluídos das decisões políticas regionais e da nova nação independente. 
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Brasil: focos de resistência 
à independência (1822-1824)
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O soldado que não era, 

de Joel Rufino dos 

Santos, Editora Moderna, 

2003. A história de Maria 

Quitéria, que lutou 

vestida de homem pela 

independência do Brasil, 

na Bahia. 

Minha biblioteca

Você sabia?

Maria Quitéria de Jesus Medeiros foi uma militar brasileira, de origem 
humilde, que se tornou heroína da guerra de independência na Bahia. 
É considerada a primeira mulher a integrar uma unidade militar no 
Brasil. Em 1996, 143 anos após sua morte, foi homenageada pelo 
Exército Brasileiro, compondo o quadro de patronos da instituição. 

Maria Quitéria de Jesus Medeiros foi uma militar brasileira, de origem 
humilde, que se tornou heroína da guerra de independência na Bahia. 

 Patrono: personalidade 

que defende uma causa. 

Nas Forças Armadas, é 

uma figura escolhida 

para defender uma 

unidade militar, devido a 

sua atuação.
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Maria Quitéria. Detalhe de tela 

de Domenico Failutti, de 1920.

No Piauí, um dos confrontos mais 
violentos, com mais de uma centena de 
mortos, foi a Batalha do Jenipapo (re-
veja a imagem da abertura do capítulo), 
ocorrida em 13 de março de 1823. 

Nos meses seguintes, foram ven-
cidas as tropas metropolitanas esta-
belecidas nas províncias do Maranhão, 
Grão-Pará e, finalmente, na Cisplatina, 
em novembro de 1823. Estava enca-
minhada, assim, a independência do 
Brasil sob o comando de dom Pedro I.

As províncias que abrigavam o maior número 

de militares portugueses foram as que mais 

resistiram à independência.
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 Orientações didáticas
O boxe Você sabia? ressalta 

o papel de Maria Quitéria na luta 
pela independência do Brasil. Por 
essa razão, ele é um importante 
recurso para se destacar o envol-
vimento das mulheres na luta 
pela independência e ressaltar 
que muitas mulheres se envolve-
ram ativamente nesse processo 
e contribuíram de forma direta 
para assegurar a emancipação 
política do território brasileiro. 
Caso julgue conveniente, peça 
aos alunos que levantem mais 
informações sobre a vida de Ma-
ria Quitéria e seu envolvimento 
nas lutas pela independência.

Observe com os alunos o ma-
pa das principais lutas e focos de 
resistência na independência 
brasileira e destaque algumas 
diferenças em relação ao mapa 
atual, por exemplo, a província 
Cisplatina, que não pertence mais 
ao Brasil, bem como alterações 
nas fronteiras em Santa Catari-
na e na região da atual Amazônia 
(citando, inclusive, a anexação 
posterior do Acre, ocorrida no 
período republicano).

Texto complementar

Elite no poder

[...] Com a independência 
haviam atingido o objetivo 
fundamental a que se propu-
nham: libertar o país das res-
trições impostas pelo Estatuto 
Colonial, assegurar a liberdade 
de comércio e garantir a auto-
nomia administrativa. A orga-
nização do país independente 
refletia os anseios desses gru-
pos sociais que assumiram o 
poder no Primeiro Império. 
Ficaram excluídas do poder as 
camadas populares, uma vez 
que escravos e índios foram 
excluídos do conceito de ci-
dadão, tendo-se adotado ainda 
um sistema de eleição indire-
ta, recrutando-se os votantes 
segundo critérios censitários.

A concentração do poder 
nas mãos dessa minoria que 
disputaria ao imperador o pri-
vilégio de dirigir a nação, le-
vando-o à abdicação em 1831, 
explica a sobrevivência das es-
truturas tradicionais de produ-
ção e das formas de controle 
político caracterizadas pela 
manipulação do poder local 
pelos grandes proprietários 
e a marginalização e apatia 
da maioria da população. [...]

A ordem econômica tradi-
cional seria preservada, a es-
cravidão mantida. A nação 
independente continuaria na 

dependência de uma estrutura colonial de produção, passando do 
domínio português à tutela britânica.

A fachada liberal construída pela elite europeizada ocultava a misé-
ria, a escravidão em que vivia a maioria dos habitantes do país. Con-
quistar a emancipação definitiva e real da nação, ampliar o significado 
dos princípios constitucionais foram tarefa relegada aos pósteros.

DA COSTA, E. V. Da monarquia à república: momentos decisivos. 
São Paulo: Ed. da Unesp, 1999. p. 58-60.
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O reconhe cimento da independ•ncia
Entre os primeiros países a reconhecer a independência do Brasil, destacaram-se 

os Estados Unidos e Daomé, reino da África que vendia africanos para escravização 
e desejava manter seus vínculos comerciais com o novo Império.

O reconhecimento da independência brasileira pelos Estados Unidos, em 26 de 
maio de 1824, inseriu-se no contexto da Doutrina Monroe, que se opunha à recolo-
nização da América ibérica por conta do interesse em seus mercados consumidores.

A Inglaterra era aliada de Portugal, mas tinha interesses econômicos no Brasil e, 
assim, auxiliou nas negociações entre os dois países. Em agosto de 1825, em troca 
do pagamento de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas (emprestadas da 
Inglaterra), o Brasil teve sua soberania reconhecida pela Corte portuguesa e, pouco 
depois, por outros Estados europeus.

Em 1826, em reconhecimento ao apoio e ao empréstimo dos ingleses, os Tratados 
de 1810 foram renovados por mais 15 anos. A Inglaterra dominou o mercado brasilei-
ro, pois a baixa tributação sobre as mercadorias inglesas dificultava o desenvolvimento 
de uma indústria local. O aumento das importações provocou crescente deficit na 
balança comercial brasileira, o que gerou a necessidade de novos empréstimos, am-
pliando a dívida e a dependência econômica do Brasil em relação à Inglaterra.
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Região portuária da cidade do Rio de Janeiro, em pintura do século XIX, de autor desconhecido. Após a independência, o comércio marítimo 

entre Brasil e Inglaterra e o volume de empréstimos ingleses ao governo brasileiro se intensificaram, estabelecendo uma nova condição de 

dependência do Brasil diante de uma potência estrangeira.

 Deficit na balança 

comercial: saldo negativo 

que mostra que o país está 

gastando mais com as 

importações do que 

ganhando com as 

exportações.

 Orientações didáticas
Comente que o reconhecimento da independência brasileira foi 

distinto entre os diversos países. Em seguida, contextualize o pro-

cesso das independências ocorridas na América e o processo de in-

dependência brasileiro. 

Questione os alunos sobre os significados da independência e como 

os interesses internacionais foram importantes para caracterizar o equi-

líbrio entre as diferentes forças políticas que participaram do processo.

Texto complementar

No plano internacional, as nações também se dividiam. Os vi-
zinhos latino-americanos, num primeiro momento, recusaram-
-se a aceitar a nova situação, e colocaram sob suspeição esse país 
que, negando a voga das emancipações, optava por manter a mo-
narquia e, ademais, por um imperador português como chefe do 
novo Estado. Os Estados Unidos, que já começavam a atuar como 
uma força hegemônica no continente americano, reconheceram 
em maio de 1824 a emancipação brasileira. Enquanto isso, tropas 

leais à antiga metrópole re-
sistiram na província Cis-
platina, mas deixaram o país 
em novembro de 1823. Uma 
longa guerra, que resultou na 
independência do Uruguai 
apenas em 1825, teve início 
nesse contexto, mas o embate 
seria agora contra o Império 
brasileiro, e não mais contra 
o português.

Portugal, a pátria-mãe, de-
morou a aceitar a Indepen-
dência, e só o fez em 1825. 
Não é preciso ser oráculo pa-
ra adivinhar que a Inglaterra 
se ofereceu para intermediar 
as negociações, enviando um 
representante especial, Sir 
Charles Stuart, com o fito 
de conseguir, em Portugal, 
os termos de negociação pa-
ra a independência do Brasil. 
Começava então uma série de 
conferências em Lisboa, com 
direito a agenda repleta. Em 
questão estavam a sucessão 
real, socorros mútuos em na-
vios e soldados, indenizações 
em dinheiro – tanto para o 
governo português como para 
particulares – e a negociação 
de um tratado de comércio. 
Logo se decidiu que haveria 
reciprocidade de tratamento 
para os súditos das duas na-
ções, cessariam as hostilida-
des, o valor das baixas feitas 
a Portugal seria restituído, e 
se fixaria um princípio básico 
para reger as relações comer-
ciais, introduzindo uma tari-
fa comum de 15% de direitos 
de importação. Mas restava 
a questão capital: o Estado 
português exigia que fosse 
pago o valor de todos os ob-
jetos deixados no Rio de Ja-
neiro. A conta era extensa em 
itens e implicava debitar ao 
Brasil metade da dívida pú-
blica contraída até 1807 com 
a Inglaterra: a “bagatela” de 
12899:856$276 réis. No do-
cumento intitulado “Conta 
dos objetos que Portugal teria 
direito de reclamar ao Brasil”, 
resultado da IV Conferência 
realizada em Lisboa em 15 
de abril de 1825, incluiu-se 
tudo que Portugal julgava 
de direito: as equipagens, as 
pratas, os navios de guerra, os 
soldos dos oficiais, os fretes 
dos barcos que conduziram 
as tropas, divisões militares, 
as armas, as artilharias e a fa-
mosa Real Biblioteca: só ela 
avaliada em 800:000$000 réis.

SCHWARCZ, Lilia Moritz; 
STARLING, Heloisa Murgel. 

Brasil: uma biografia. São 
Paulo: Companhia das Letras, 

2015. p. 229.
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A organização política do novo Estado
Para estruturar o novo Estado nacional brasileiro, era preciso criar as leis que o 

regeriam. Assim, em maio de 1823, foi formada uma Assembleia Constituinte, com-

posta de 90 deputados: grandes proprietários, membros da Igreja, juristas e altos 

funcionários públicos.

Logo no início dos trabalhos, o deputado Antônio Carlos de Andrada, irmão de 

José Bonifácio, apresentou à Assembleia um projeto de Constituição no qual se des-

tacavam dois princípios básicos:

 • a subordinação do Poder Executivo e das Forças Armadas ao Poder Legis lativo, 

de modo a impedir possíveis excessos do imperador; 

 • a adoção de eleições censitárias – eleitores e candidatos teriam de comprovar 

rendas elevadas, avaliadas segundo a quantidade de terras e posse de escra-

vizados para participar do processo político, medida para garantir a manuten-

ção do poder nas mãos dos ricos.

Para avaliar a riqueza das pessoas que participariam da vida política da nação, a 

renda de cada eleitor e candidato seria medida de acordo com o total da sua produção 

anual, calculado em quantidade de mandioca (alimento básico dos escravizados). 

Assim, rendas elevadas indicavam posse de grandes propriedades e de muitos es-

cravizados. Por esse motivo, o projeto de Antônio Carlos foi apelidado de Constituição 

da Mandioca. 

Em novembro de 1823, opondo-se à limitação de seu poder, dom Pedro I orde-

nou o fechamento da Assembleia Constituinte. Alguns deputados foram presos ou 

exilados, incluindo os irmãos Andrada. Essas medidas afastaram a elite agrária bra-

sileira do imperador, que então se aproximou dos setores lusitanos que ainda dese-

javam restabelecer os antigos vínculos entre Portugal e Brasil.
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Ilustração contemporânea, baseada no original do século XIX de José Wasth Rodrigues, que representa o 

fechamento da Assembleia Constituinte de 1823. O episódio ficou conhecido como a Noite da Agonia, 

denominação atribuída pelos deputados que ficaram em vigília no prédio da Assembleia até o ataque 

militar de dom Pedro I. Alguns deputados foram presos.

 Orientações didáticas
Um dos aspectos centrais da 

organização do Estado brasileiro 

independente foi o processo de 

criação da primeira Constituição. 

Para analisar essa questão, res-

salte o conflito existente entre 

dois projetos políticos diferen-

tes: um que visava subordinar 

a autoridade do imperador ao 

texto constitucional e outro que 

visava colocar o imperador como 

a autoridade suprema da nação. 

Em seguida, ressalte a diferen-

ça do projeto da Constituição da 

Mandioca e a Constituição que 

foi efetivamente aprovada em 

1824, especialmente a questão 

do Poder Moderador e seu papel 

no fortalecimento do imperador.

Para aprofundar essa temá-

tica, utilize o texto indicado na 

página a seguir, que analisa os 

aspectos principais da Consti-

tuição de 1824.
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O Império em 

construção: Primeiro 

Reinado e Regências, de 

Maria de Lurdes Lyra, 

Editora Atual, 2001. O 

livro mostra as batalhas 

e divergências de 

interesses por trás da 

constituição do Estado 

nacional.

Minha biblioteca

A Constitui•‹o Imperial
Após dissolver a Assembleia Constituinte, dom Pedro I nomeou um Conselho de 

Estado, formado por dez membros, para ajudá-lo a compor a Carta Constitucional. 

Em 25 de março de 1824, ele outorgou a primeira Constituição brasileira. Entre outras 

medidas, ela determinava:

 • o estabelecimento de uma monarquia hereditária;

 • a religião católica como a oficial do Brasil e a subordinação da Igreja ao con-

trole do Estado;

 • o estabelecimento de qua-

tro poderes de Estado: Exe-

cutivo, Legislativo, Judiciá-

rio e Moderador (veja o 

Esquema 1 na página se-

guinte);

 • eleições censitárias e indi-

retas (veja o Esquema 2 na 

página seguinte).

Além de impedir a participa-

ção política da maioria da popula-

ção, a Carta outorgada de 1824 

(Constituição Imperial) centralizava 

o governo nas mãos do imperador. 

Este, por meio do Poder Modera-

dor, tinha o direito de nomear mi-

nistros, dissolver a Assembleia 

Legislativa, controlar as Forças Ar-

madas, nomear os presidentes das 

províncias, nomear juízes, etc. 

 Outorgar: aprovar, 

conceder. Uma lei 

outorgada é de autoria 

exclusiva do chefe do 

Executivo.

Imagem da Constituição política do Império do Brasil, datada de 25 de janeiro de 1824.

Documento manuscrito com 

o juramento de dom Pedro I, 

imperador do Brasil, à 

Constituição de 1824.
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ria sobre o papel dos indivíduos 
em relação ao Estado. 

Preconizava o formato da 
monarquia constitucional da 
Grã-Bretanha, mas chegava a 
defender a continuidade da 
escravidão; isso para que os 
cidadãos pudessem participar 
das atividades civis. Publicou 
também Curso de política cons-
titucional, de onde veio a inspi-
ração para o Poder Moderador, 
logo introduzido no texto da 
Constituição brasileira.

De uso privativo do impera-
dor, o Poder Moderador estava 
acima dos demais poderes e a 
eles se sobrepunha, cabendo 
a seu detentor força coativa 
e a atribuição de nomear e 
demitir livremente ministros 
de Estado, membros vitalí-
cios do Conselho de Estado, 
presidentes de província, au-
toridades eclesiásticas, o Se-
nado vitalício, magistrados do 
Poder Judiciário, bem como 
nomear e destituir ministros 
do Poder Executivo. O impe-
rador era ainda inimputável e 
não respondia judicialmente 
por seus atos. Assim, se pelo 
projeto de 1823 o chefe do 
Executivo guardava apenas 
poder de veto, agora ele se 
transformava numa espécie 
de fiel da balança. O Poder 
Moderador tinha a função, 
segundo o texto, de garantir 
harmonia e equilíbrio ao Esta-
do. Era na definição da época 
“um poder neutro”.

SCHWARCZ, Lilia Moritz; 
STARLING, Heloisa Murgel. 

Brasil: uma biografia. 
São Paulo: Companhia das 

Letras, 2015. p. 234.

Texto complementar

O texto foi então enviado às diferentes Câmaras, as quais, segundo 
versão oficial, quase não elaboraram observações à Constituição, que 
foi rapidamente jurada na Catedral do Império já em 25 de março de 
1824. O documento seguia o modelo liberal francês, prevendo um sis-
tema representativo baseado na teoria da soberania nacional. A forma 
de governo era monárquica, hereditária, constitucional e representati-
va, dividindo-se o país em províncias. A novidade ficava por conta da 
introdução não de três poderes, mas de quatro, seguindo-se e adaptan-

do-se a proposta de Benjamin Constant, que defendia a existência de 
cinco poderes: o real, o executivo, o representativo da continuidade, o 
representativo da opinião e o poder de julgar, estando este acima dos 
demais. Constant era suíço, fora educado na Universidade de Edimbur-
go, tendo passado anos na França, Suíça, Alemanha e Grã-Bretanha. 
Intelectual de renome em seu tempo, tornou-se influente na política 
francesa e, durante a segunda metade da Revolução – de 1815 a 1830 
–, foi líder do grupo de oposição conhecido como os “independentes”, 
que seguiam o modelo liberal de esquerda. Em 1819 publicou A liber-
dade dos antigos comparada à liberdade dos modernos, em que discor-
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Esquema 1 – A organização dos poderes na Constituição de 1824

Esquema 2 – A organização das eleições na Constituição de 1824

Câmara dos Deputados Senado (vitalício)

Elaborar as 

leis

Exército

Ministros

Legislativo Moderador Executivo Judiciário

Senado

Regular os demais 

poderes

Executar as leis 

formuladas pelo 

Legislativo

Verificar o 

cumprimento 

das leis
Função

Poder

Quem 
exerce

Imperador

nomeia 

dissolve

chefia

Eleitorado de 2o grau ou de província 

(composto de proprietários de renda anual 

líquida de 200 mil réis ou mais)

Eleitorado de 1o grau ou paróquia (composto 

de proprietários de renda anual líquida de 

100 mil réis ou mais)

Juízes do 

Supremo

Tribunal de 

Justiça

Presidentes 

das Províncias

Conselho 

de Estado

Assembleia 

Geral

Câmara dos 

Deputados

Juízes de paz, 

juízes de 

Direito e 

jurados

=
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Reprodução/Acervo da editora 

 Orientações didáticas
A análise dos esquemas A or-

ganização dos poderes na Cons-

tituição de 1824 e A organização 

das eleições na Constituição de 

1824 contribui para aprofundar a 

discussão em torno da primeira 

Constituição brasileira. Por essa 

razão, a sugestão é promover 

uma discussão coletiva desse 

material e auxiliar os alunos a 

identificar as principais infor-

mações dos esquemas.
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Observe a imagem abaixo. Trata-se da Alegoria ao juramento da Constituição de 1824, 
litografia gravada pelo artista italiano Giuseppe Gianni por volta de 1830. Estava acompa-
nhada dos dizeres: “Salve! Querido brasileiro Dia 25 de março de 1824”.

TRABALHANDO COM DOCUMENTOS

1  A figura masculina na gravura é dom Pedro I. Como ele foi representado? Descreva seu aspecto físico, seus 
gestos e suas atitudes.

2  A figura feminina que dom Pedro I leva pelos braços representa o Brasil. Descreva-a.

3  À esquerda, vemos uma terceira figura emergindo do chão. Que figura é essa? O que ela está fazendo? 

4  Como você interpreta a gravura, considerando seu título e suas características?
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 Litografia: técnica de 

reprodução de textos 

ou desenhos.

 Orientações didáticas

Trabalhando com 

documentos
A seção Trabalhando com do-

cumentos traz a obra de Giuseppe 
Gianni, uma alegoria que se re-
fere ao juramento de dom Pe-
dro I à Constituição do Império. 
Comente que, de acordo com a 
inglesa Maria Graham, amiga e 
confidente da imperatriz Leo-
poldina e educadora da princesa 
Maria da Glória, a indígena com 
características europeias que 
representa a Nação, então em 
conflito devido à revolta liberal 
que resultou na Confederação 
do Equador, possivelmente foi 
inspirada na figura da marque-
sa de Santos. 

Ao analisar a obra com os alu-
nos, procure enfatizar que o ar-
tista criou uma obra a serviço 
da política de Estado do impe-
rador. Em outras palavras, dom 
Pedro não é representado como 
aquele que dissolveu a Assem-
bleia Constituinte e impôs uma 
Constituição, mas como o salva-
dor do Brasil, aquele que libertou 
o país dos perigos destrutivos de 
movimentos revolucionários co-
mo a Confederação do Equador. 
Dom Pedro é o responsável pelo 
equilíbrio da frágil nação, repre-
sentada por uma figura femini-
na seminua. 

Atividades

1. Ele foi representado como um jovem, elegante e gentil, com corpo forte, gestos 
seguros e olhar confiante ao amparar a figura feminina. Seus pés pressionam o 
braço e o pescoço do monstro que aparece no canto esquerdo da gravura, impe-
dindo-o de derrubar a figura feminina.

2. O Brasil é representado como uma jovem nativa, seminua. Ela leva à mão um arco 
e ao ombro, um porta-flechas. A mulher é branca, de traços europeus, corpo firme 
e delicado, dando impressão de certa fragilidade. Na imagem, a mulher parece 
desequilibrar-se por causa do monstro que lhe agarra a perna, sendo impedida 
de cair graças ao amparo de dom Pedro.

3. É uma figura ameaçadora, grotesca, envolta em serpentes. Dom Pedro pisa no 
monstro, contendo-o, salvando a figura feminina.

4. Resposta pessoal. A gravura mostra dom Pedro I como o salvador do Brasil. O rei 
é a força e o ponto de equilíbrio da frágil nação. A figura possui um olhar grato e 
apaixonado por dom Pedro. Essa é uma interpretação artística do período e in-
forma mais sobre os seus autores e sobre a visão que construíram do contexto 
histórico do que sobre os eventos representados.
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A Confederação  do Equador
O autoritarismo de dom Pedro I provocou revoltas em várias províncias e desen-

cadeou projetos políticos contrários a um poder tão centralizado.

No Nordeste, a insatisfação com a política do imperador se somou às dificuldades 

econômicas da região. A economia açucareira enfrentava forte concorrência do açúcar 

de cana cubano e do açúcar de beterraba europeu; enquanto a produção de algodão 

era ameaçada pela concorrência dos estadunidenses.

Em 1824, a província de Pernambuco se rebelou contra a nomeação de um novo 

presidente para a província no lugar de Pais de Andrade. O movimento se espalhou 

pelo Nordeste, obtendo adesões no Rio Grande do Norte, no Ceará, na Paraíba, e, 

depois, em Alagoas e Sergipe. Entre os principais líderes, destacavam-se Frei Cane-

ca, contrário ao Estado imperial constituído, Cipriano Barata, que havia participado 

da Conjuração Baiana e da Revolução Pernambucana de 1817, e o próprio Pais de 

Andrade.

Os integrantes batizaram o movimento de Confederação do Equador devido à 

proximidade com a linha do equador. Os revoltosos decidiram extinguir o tráfico ne-

greiro e estabelecer o recrutamento geral para enfrentar as tropas monárquicas.  Um 

de seus participantes, o major Emiliano Mundurucu, redigiu um manifesto defenden-

do uma revolução de caráter radical, a exemplo da revolução haitiana. Contudo, isso 

atemorizava tanto os inimigos quanto os aliados da Confederação.
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Províncias que formaram
a Confederação do Equador

Organizado pelos autores.

Confederação do Equador (1824)
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 Orientações didáticas
Informe aos alunos ou peça 

que pesquisem sobre: Cipriano 
Barata (1762-1838) – médico-
-cirurgião, participou da Conju-
ração Baiana ou Rebelião dos 
Alfaiates em 1798 (Capítulo 3), 
das Cortes portuguesas em 1821 
e da Assembleia Constituinte do 
Brasil em 1823; Frei Joaquim do 
Amor Divino Caneca (1779-1825) 
– frade carmelita, filósofo e pro-
fessor, que, antes da Confedera-
ção do Equador, havia participado 
da rebelião de 1817.

Além disso, como forma de 
complementar a discussão em 
torno das contestações da or-
dem imperial pós-independên-
cia, analise o texto a seguir, que 
trata da adesão do Maranhão 
ao Império brasileiro, o que só 
aconteceu oficialmente em 28 
de julho de 1823.

Texto complementar

Para Joaquim José da Silva Maya (1811-1893), um dos membros da esquadra portu-

guesa recém-chegada da Bahia, a tensão que tomava conta de São Luís também se devia a 

outro fator. Em seu diário, ele descreve o apoio crescente à independência, especialmente 

por parte dos homens “de cor”. O percentual de “pretos livres”, “pretos cativos”, “mulatos 

livres” e “mulatos cativos” era superior a 77% da população maranhense. Para os escravos, 

aliar-se aos “brasileiros” era uma promessa de liberdade. No interior, muitos fugiram e 

aderiram às tropas pela independência. Na capital, participaram dos conflitos de rua. 

A situação pendeu de vez para o lado da independência em 26 de julho, quando apor-

tou em São Luís o navio Pedro I – cujo nome indica de que lado estava. Sob o coman-

do do almirante britânico lorde Cochrane (1775-1860), o navio vinha da Bahia, onde 

apoiara a independência daquela província. Agora chegava para consolidar a conquista 

do Maranhão. No dia 27, 200 homens desembarcaram na cidade e garantiram para o 

dia seguinte a proclamação da independência. 

Festa e comoção popular? Nem sinal. Foi uma cerimônia discreta. Seis tripulantes 

do navio se juntaram a 91 cidadãos, entre eles os membros da Junta de Governo e 

da Câmara e outras autoridades, que, discretamente, saudaram a “Adesão ao Império 

Brasílico, e Governo do Imperador, o Senhor Dom Pedro Primeiro”. Do lado de fora 
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Para enfrentar os rebelados, o imperador enviou tropas sob o comando de Fran-

cisco de Lima e Silva e contratou navios ingleses comandados por Lord Cochrane. A 

revolta foi rapidamente derrotada pela violenta repressão por terra e mar. Dezesseis 

revoltosos foram condenados e executados, entre eles Frei Caneca, fuzilado em 1825.

A Confederação do 

Equador, de Glacira 
Lazzari Leite, Editora 
Ática, 1998. O livro relata 
a história da 
Confederação do 
Equador, movimento 
pernambucano que 
buscou romper com o 
governo imperial.  

Minha biblioteca

2  O declínio do  
Primeiro Reinado

Até 1826, dom Pedro I governou sem o Legislativo, atraindo a oposição crescen-

te das elites e das camadas médias. Mesmo após a eleição do Parlamento, ocorrida 

em 1826, muitos jornais passaram a combater o autoritarismo do imperador, entre 

eles O Observador Constitucional, do jornalista Líbero Badaró, e Aurora Fluminense, de 

Evaristo da Veiga.

O imperador aproximava-se cada vez mais de portugueses ligados à adminis-

tração e ao comércio, muitos deles interessados na retomada da unidade com Por-

tugal, aumentando mais ainda sua impopularidade. Esse desgaste somou-se aos 

contínuos deficit comerciais e aos crescentes empréstimos obtidos e intensificou-se 

com a Guerra da Cisplatina e a questão sucessória portuguesa.

A Guerra da Cisplatina
A província Cisplatina foi anexada ao Brasil por dom João, em 1821, com apoio 

das elites agrárias locais, que temiam perder seus privilégios. Mais tarde, porém, 

esses proprietários mudaram de posição, especialmente em virtude da concorrência 

com os estancieiros do Rio Grande do Sul nos negócios. Em 1825, o agravamento da 

oposição ao governo brasileiro deu início à guerra pela independência cisplatina.

Dom Pedro I sustentou o conflito por três anos, contraindo novos empréstimos 

e sofrendo sucessivas derrotas. Em 1828, a província confirmava sua independência 

e formava a República do Uruguai aumentando a impopularidade do imperador.

Frei Caneca: Revolução de 1824, obra de Cícero Dias, de 1981. Frei Caneca foi condenado à forca, mas seus 

carrascos recusaram-se a enforcá-lo. O governo então ordenou seu fuzilamento, ocorrido em 1825.

 Estancieiro: fazendeiro, 
dono de estância.

do Palácio havia poucas pessoas. A independência foi registrada com um simples re-

picar dos sinos, uma salva de tiros e o reconhecimento da “Bandeira Brasílica”. Muito 

pouco, se comparado às multidões que celebraram a incorporação da cidade à Revo-

lução do Porto (1821) e o nascimento dos membros da família real.

Mesmo sem grandes manifestações públicas, os homens “de cor” acreditavam que 

a independência poderia lhes trazer benefícios. […] 

Os brancos, por sua vez, agora divididos em “brasileiros” e “portugueses”, tiveram 

destinos diversos. Os principais membros do Corpo de Comércio de São Luís foram 

expulsos, sob a acusação de financiarem a resistência. A medida favoreceu os maio-
res produtores de algodão e arroz do Maranhão, que se livraram de suas dívidas, pois 
seus credores haviam sido banidos da província. E eles ainda assumiram postos im-
portantes no novo governo. A grande maioria dos funcionários da administração 
foi demitida e substituída por parentes e amigos dos membros da Junta que assumiu 
provisoriamente o governo. As disputas em torno da administração pública estavam 
apenas começando. […] 

GALVES, Marcelo Cheche. São Luís de Portugal. Revista de História da 

Biblioteca Nacional, ano 4, n. 38, nov. 2008. p. 70-71.

 Orientações didáticas
Utilize a obra de Cícero Dias 

para estimular a leitura de ima-

gens por parte dos alunos. Apro-

veite para questioná-los sobre 

o desfecho da Confederação do 

Equador e suas consequências.
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A crise sucessór ia portuguesa
A oposição ao monarca do Brasil ampliou-se em 1826, quando dom João VI 

morreu em Portugal. O fato de dom Pedro I ser o herdeiro do trono lusitano despertou 

o temor da anulação da independência. Pressionado por brasileiros e portugueses, 

dom Pedro I abdicou ao trono português em favor de sua filha dona Maria da Glória, 

de apenas 7 anos de idade. Decidiu-se que dom Miguel I, filho caçula de dom João VI, 

exerceria a regência até a maioridade de sua sobrinha.

Contudo, dom Miguel proclamou-se o novo rei de Portugal. Dom Pedro, então, 

declarou guerra ao irmão, a fim de recuperar o trono para a filha. Para isso, teve de 

organizar e financiar tropas, o que trouxe prejuízos financeiros ao Brasil e intensificou 

ainda mais sua impopularidade no país.
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A abdicação de do m Pedro I
Em 1830, o jornalista liberal Líbero Badaró, um dos principais críticos de dom 

Pedro I, foi assassinado em São Paulo por aliados políticos do imperador. Esse episó-

dio desencadeou uma onda de manifestações contrárias ao governo de dom Pedro I.

Buscando controlar a situação, o monarca visitou Ouro Preto, então capital de 

Minas Gerais e foi duramente criticado pelos mineiros, que o receberam com faixas 

negras de luto.

O confronto entre os dois filhos de dom João VI, dom Miguel I e dom Pedro I, foi interpretado como um 
conflito entre liberais (representados pelo homem de cartola atrás de dom Pedro) e absolutistas 
(representados pelo clérigo atrás de dom Miguel). Caricatura de Honoré Daumier, feita, provavelmente, 
entre 1831 e 1834.

 Orientações didáticas
Para analisar o final do Pri-

meiro Reinado, é importante tra-
çar relações entre o contexto de 
Portugal e a interferência de dom 
Pedro na questão sucessória da-
quele país (aproveite para anali-
sar a charge sobre essa questão, 
chamando a atenção dos alunos 
para os personagens e a legen-
da) e também a crescente in-
satisfação popular advinda dos 
problemas sociais que marca-
ram o Primeiro Reinado, como 
as mudanças na Constituição, a 
derrota na Guerra da Cisplatina 
e a crise econômica do período. 
Por meio dessas questões, é pos-
sível explicitar a maneira como 
dom Pedro perdeu apoio popular 
e acabou abdicando do trono, de 
modo a manter seu filho como 
seu sucessor.
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Quando retornou ao Rio de Janeiro, seus partidários (portugueses, em sua maio-

ria) organizaram uma recepção para contrapor a hostilidade dos mineiros. Tal atitude 

atraiu a oposição e começaram os conflitos de rua entre brasileiros e portugueses – 

armados com paus e garrafas –, acontecimento que ficou conhecido como a Noite das 

Garrafadas (13 de março de 1831).

Para resolver a crise, dom Pedro I chegou a nomear um ministério formado ape-

nas por brasileiros, mas logo voltou atrás: dias depois, nomeou um novo gabinete 

composto por seus amigos pessoais, o chamado ministério dos marqueses. 

Em 6 de abril, membros da elite brasileira, que contavam com o apoio do Exér-

cito e da população, exigiram a volta do ministério brasileiro. Pressionado, dom Pedro I 

abdicou do trono do Brasil e embarcou para Portugal em 7 de abril. Como sucessor, 

deixou seu filho de 5 anos, dom Pedro de Alcântara.

Após a abdicação, decidiu-se que, durante a menoridade de dom Pedro de  

Alcântara, o governo do Brasil seria exercido por uma regência, como determinava a 

Constituição de 1824. O futuro imperador ficaria sob os cuidados de tutores, ente eles 

José Bonifácio de Andrada.

Começou assim o conturbado período regencial no Brasil, durante o qual o con-

trole político passou às mãos da aristocracia agrária.

Reprodução/Palácio Guanabara, Rio de Janeiro, RJ.

 Regência: governo 

provisório instituído 

durante a ausência ou 

o impedimento do 

chefe de Estado.

Abdicação do primeiro imperador do Brasil, D. Pedro I, óleo sobre tela de 1911, de Aurélio de Figueiredo, representa o momento em que o 

imperador renuncia ao trono. Depois ele seguiria para Portugal, onde se tornaria rei com o nome de dom Pedro IV.

 Orientações didáticas
Após tratar com os alunos da 

questão da abdicação, promova 
a análise coletiva da imagem de 
Aurélio de Figueiredo. Converse 
com os alunos sobre o modo co-
mo dom Pedro I foi representado 
nessa tela. Mesmo diante da der-
rota, ele mantém sua postura al-
tiva. É a figura central e mais alta 
de todo o quadro, o que ressalta 
sua superioridade. A esposa, dona 
Amélia, com o príncipe no colo, 
bem como os membros da elite e 
militares, mostram profundo pe-
sar diante da situação. Uma mu-
lher beija a mão do menino, que 
será o imperador Pedro II, anun-
ciando o futuro político do Brasil.
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Mapeando saberes

ATENÇÃO
A ESTES
ITENS

POR QUÊ?

O GOVERNO DE DOM PEDRO I
• Dom Pedro I se opôs à limitação do Poder 

Executivo por um Legislativo forte (projeto 
apresentado por Antônio Carlos de Andrada). 

• Constituição de 1824: o imperador dissolveu a 
Assembleia Constituinte e outorgou a Carta 
Constitucional com quatro poderes, com destaque 
para o Poder Moderador, que lhe conferia 
autoridade absoluta na administração do império.

• Confederação do Equador: movimento de 
resistência ao poder absolutista do imperador, 
cujos líderes foram mortos pelo governo.

• Rejeição ao imperador: oposições encabeçadas 
por jornalistas e políticos como Líbero Badaró e 
Evaristo da Veiga.

• Perda da província Cisplatina, dificuldades 
financeiras e a crise sucessória do trono português 
após o falecimento de dom João VI aumentaram o 
desgaste político do imperador do Brasil.

• Abdicação de dom Pedro I em 7 de abril de 1831. 

• A proclamação da independência não foi um 
episódio isolado e completamente pacífico, uma 
vez que a autonomia nacional fora conquistada 
por meio de conflitos em diversas regiões do 
território brasileiro. Contudo, a emancipação 
nacional perante Portugal manteve as antigas 
estruturas coloniais, afastando a maior parte 
dos habitantes da participação política. Além 
disso, o Brasil assumiu uma série de dívidas 
com a Inglaterra.

• As dificuldades para a ampliação 
dos direitos de cidadania no Brasil 
remontam ao processo de 
independência. Ao preservar 
estruturas coloniais, como a 
escravidão e o latifúndio, a 
recém-criada monarquia brasileira 
criou uma categoria de “quase 
cidadãos”, brasileiros excluídos e 
sem plenos direitos.

A CONSTRUÇÃO DO ESTADO NACIONAL 
• Apenas uma minoria dos brasileiros teve acesso 

a direitos políticos após a independência; foram 
excluídos da cidadania brasileira mulheres, 
homens livres pobres, povos indígenas, 
africanos escravizados e ex-escravizados.

• Oposição ao governo de dom Pedro I: tropas 
fiéis a Portugal revoltaram-se e foram 
combatidas por exércitos de mercenários 
europeus contratados pelo governo. 

• A unidade territorial do Brasil foi garantida pela 
força militar e pela manutenção de estruturas 
econômicas coloniais (a escravidão e o latifúndio 
agroexportador).

• Estados Unidos e o reino do Daomé, na África, 
legitimam internacionalmente o novo império.

• Portugal reconhece a independência mediante 
pagamento de 2 milhões de libras à Coroa 
portuguesa.

 Orientações didáticas

Mapeando saberes
O objetivo desta seção é sis-

tematizar o que foi estudado no 

capítulo, possibilitando que os 

alunos possam consultá-la sem-

pre que for necessário, a fim de 

retomar os pontos principais 

trabalhados em cada capítulo.

Solicite aos alunos que leiam, 

em duplas ou em grupos, o es-

quema da página e aproveitem 

para esclarecer possíveis dúvi-

das. Após a leitura, sugira a eles 

que listem no caderno, indivi-

dualmente, as informações mais 

importantes sobre os assuntos 

deste capítulo. 
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ATIVIDADES

Retome

1  Na sua opinião, a independência de 1822 garantiu a 

cidadania a todos os habitantes do Brasil? Justifique 

sua resposta no caderno.

2  Compare as independências dos países hispano-ame-

ricanos com a do Brasil. Quais são as principais diferen-

ças entre esses processos?

3  Cite os primeiros países a reconhecer a independência 

do Brasil. Quais eram seus interesses?

4  Cite alguns fatores que motivaram a abdicação de dom 

Pedro I.  

5  Observe o Esquema 1 da página 184, que mostra a 

estrutura de poder prevista pela Constituição outorga-

da de 1824.

a) Quantos poderes são representados no esquema? 

Quais são eles?

b) Qual desses poderes não existe na divisão tripartite 

do Estado, sistematizada por Montesquieu? Qual era 

a função desse poder?

c) Indique as funções que ficavam sob controle do im-

perador.

d) Quais são as principais diferenças entre a divisão dos 

poderes descrita no Esquema 1, A organização dos 

poderes na Constituição de 1824, da página 184, e o 

atual sistema político brasileiro?

6  Observe o Esquema 2, A organização das eleições na 

Constituição de 1824, da página 184, e responda em seu 

caderno:

a) Quem tinha direito de votar de acordo com a Cons-

tituição de 1824?

b) As eleições eram feitas de maneira direta ou indire-

ta? Justifique sua resposta.

c) Quais são as principais diferenças entre o sistema 

eleitoral de 1824 e o atual?

Interprete o gráfico

7  Examine cuidadosamente os dados do gráfico e res-

ponda às questões.

a) O que indica a linha vermelha abaixo das barras?

b) Em quais anos o saldo do comércio exterior brasilei-

ro foi positivo (ou seja, houve superavit)? E o que 

ocorreu nos demais anos?

c) De maneira geral, durante o Primeiro Reinado o país 

exportou ou importou mais?

d) De acordo com o que estudamos neste capítulo, 

como você explicaria a resposta dada à questão an-

terior? 
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Civilização Brasileira, 1967. p. 66.
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Autoavaliação

1. Quais atividades você considerou mais fáceis e mais di-

fíceis? Por quê?

2. Em quais atividades você utilizou o texto do capítulo 

como base para sua resposta?

3. Algum ponto do capítulo não ficou muito claro para você? 

Qual?

4. Você compreendeu o esquema Mapeando saberes? 

Explique.  

5. Você saberia apontar exemplos da atualidade conside-

rando o que aprendeu no item Por quê? do Mapeando 

saberes?

6. Como você avalia sua compreensão dos assuntos trata-

dos neste capítulo? 

 »Excelente: não tive nenhuma dificuldade.

 »Boa: tive algumas  dificuldades, mas consegui resolvê-las.

 »Regular: foi difícil compreender certos conceitos e re-

solver as atividades. 

 »Ruim: tive muitas dificuldades, tanto no conteúdo quan-

to na realização das atividades.

5. a) Quatro poderes: Modera-
dor, Executivo, Legislativo e 
Judiciário.

  b) O Moderador. Ele garan-
tia ao imperador o direito de 
controlar os demais poderes.

  c) Nomear o Conselho de Es-
tado, controlar a Assembleia 
e nomear juízes e ministros.

  d) Atualmente, o Brasil está 
estruturado em três poderes 
autônomos: Legislativo, Exe-
cutivo e Judiciário.

6. a) O voto era censitário e 
masculino. Formado por elei-
tores e elegíveis pela limita-
ção de renda.

  b) As eleições eram feitas 
de forma indireta.

  c) Atualmente as eleições 
são periódicas para os car-
gos executivos e legislati-
vos e podem votar todos os 
cidadãos maiores de 16 anos 
(obrigatório a partir dos 18 
anos), independentemente 
de renda, gênero, religião, cor 
da pele, etc.

7. a) A diferença entre os valo-
res das exportações e impor-
tações (exportações menos 
importações), isto é, deficit 
ou superavit.

  b) Em 1823 e 1828. Nos de-
mais anos houve deficit (ou 
seja, o Brasil importou mais 
do que exportou).

  c) Importou mais.

  d) Houve deficit porque o 
Brasil não possuía indústrias 
instaladas em seu território 
e comprava muitos produtos 
manufaturados vindos da 
Europa, sobretudo da Ingla-
terra, enquanto exportava 
gêneros agrícolas.

Autoavaliação
Estimule os alunos a respon-

der à Autoavaliação a fim de que 
percebam em quais conteúdos 
deste capítulo tiveram dificulda-
des. Essa é uma importante ferra-
menta de ensino-aprendizagem, 
que possibilita aos alunos relem-
brar os assuntos trabalhados 
e se empenhar para recuperar 
aqueles em que apresentaram 
dificuldades.

 Orientações didáticas
Atividades

1. Não. Foram excluídos: africanos escravizados; povos indíge-
nas; homens livres pobres; e toda a população feminina, inde-
pendentemente de sua origem social ou étnica.

2. Ao contrário do ocorrido na América espanhola, a unidade ter-
ritorial da ex-América portuguesa foi preservada, a monarquia 
foi mantida e a independência foi proclamada por um membro 
da família real. 

3. Estados Unidos, inspirados na Doutrina Monroe; Daomé, na Áfri-
ca, que desejava dar continuidade ao comércio de africanos es-
cravizados; e mais tarde Portugal e Inglaterra, que já possuíam 
vínculo econômico com o Brasil.

4. Despotismo do imperador, que governava sem o Legislativo; 
dificuldades econômicas do Brasil, com deficit crescente, dívi-
das com a Inglaterra e gastos com a Guerra Cisplatina; a proxi-
midade do imperador com os políticos portugueses; e a guerra 
sucessória da Coroa portuguesa.
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O período regencial

12
CAPÍTULO

Observe a imagem, leia 
a legenda e responda 
às questões.

1. Em que região do 
Brasil foi feita essa 
foto? Que aspectos 
da cultura local ela 
revela?

2. O que todas as 
pessoas 
representadas na 
imagem têm em 
comum, a ponto de 
se identificarem 
como brasileiras?

Para começar

Apresentação do Boi Garantido no Festival Folclórico de Parintins, realizado em Parintins, no Amazonas, em 

2018. O festival acontece anualmente no mês de junho e a temática gira em torno de lendas e personagens 

folclóricos da cultura local. O tema da apresentação de 2018 do Boi Garantido foi Auto da resistência 

cultural e do Boi Caprichoso foi Sabedoria popular: uma revolução ancestral.

O período regencial iniciou-se em abril de 1831, quando dom Pedro I renunciou 

ao trono brasileiro em favor de seu filho de 5 anos, e durou até julho de 1840. Foi um 

período de acirradas disputas políticas, manifestações, confronto entre facções das 

elites senhoriais locais e regionais, bem como rebeliões de grupos mais pobres da 

população, tendo à frente quatro governos distintos em apenas nove anos.

Entre 1831 e 1835, o país foi governado por duas regências trina, a Regência 

Trina Provisória e a Regência Trina Permanente. Após esse período, foi estabelecida 

a Regência Una. Foram duas regências unas: a do padre Diogo Antônio Feijó e a de 

Araújo Lima. Em 1840, Pedro de Alcântara, sucessor de dom Pedro I, tornou-se im-

perador do Brasil, com apenas 14 anos.

Neste capítulo, você vai conhecer as características do período regencial no Bra-

sil e os fatores que culminaram no chamado Golpe da Maioridade, que colocou dom 

Pedro II no controle do governo.
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Edmar Barros/Futura Press

 Objetivos do capítulo 
• Compreender as caracterís-

ticas políticas, econômicas 
e sociais do período regen-
cial no Brasil.

• Analisar a formação da Re-
gência Trina Provisória, da 
Regência Una e o processo 
que culminou no Golpe da 
Maioridade, compreenden-
do suas motivações e con-
sequências.

• Conhecer as rebeliões ocor-
ridas durante as regências, 
em especial a Revolta dos 
Papa-méis, a Insurreição Ma-
lê, a Sabinada, a Balaiada, a 
Cabanagem e a Revolução 
Farroupilha.

• Identificar os objetivos de 
cada uma dessas rebeliões, 
a origem de seus participan-
tes, seu desenvolvimento e 
suas consequências.

• Explicar a política aplicada 
aos indígenas da América 
portuguesa no fim do perío-
do colonial e do Brasil após 
a independência.

 Comentários à 
abertura do capítulo

Para começar
O objetivo deste capítulo é 

analisar como os interesses di-
vergentes nas províncias conti-
nuaram promovendo intensas 
discussões políticas, muitas 
delas resultando em levantes 
armados – as chamadas rebe-
liões regenciais –, principal tra-
ço desse período. 

A proposta da imagem da 
abertura do capítulo é ressaltar 
a diversidade cultural do Brasil 
e refletir sobre a unidade nacio-
nal de um território tão vasto e 
diversificado. É preciso ressaltar, 
de antemão, que o capítulo não 
oferecerá respostas prontas e 
inequívocas para essa questão, 
que, aliás, vem sendo objeto de 
atenção de diversos estudio-
sos da área.

1. A imagem registra um even-
to na região Norte do país 
(Amazonas). A festa, reali-
zada anualmente em Parin-
tins, tem forte influência do 
folclore indígena. 

2. Resposta pessoal. Espera-
-se que os alunos citem que 
as pessoas da foto têm em 
comum a língua portuguesa 
e o fato de terem sido colo-
nizadas pelo mesmo Estado 
europeu (Portugal).

  Competências e habilidades trabalhadas no capítulo 12

Competências* Objetos de conhecimento Habilidades

CG (1, 2, 4, 7, 9, 
10)

CCH (1, 2, 4, 5, 
6, 7)

CEH (1, 2, 3)

A tutela da população indígena, a 
escravidão dos negros e a tutela dos 

egressos da escravidão.

(EF08HI14) Discutir a noção da tutela dos grupos indígenas e a participação 
dos negros na sociedade brasileira do final do período colonial, identificando 
permanências na forma de preconceitos, estereótipos e violências sobre as 

populações indígenas e negras no Brasil e nas Américas.

 * CG = Competência Geral / CCH = Competência Específica de Ciências Humanas / CEH = Competência Específica de História
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LINHA DO TEMPO

1  A Regência Trina 
Permanente

Até que o sucessor de dom Pedro I atingisse a maioridade, a Consti-

tuição de 1824 determinava que a Assembleia deveria eleger três regentes 

para governar o país. Em abril de 1831, devido à ausência da maioria dos 

deputados no Rio de Janeiro, foi escolhida pelo Senado uma Regência Trina 

Provisória. Três meses depois, com o retorno dos deputados, foi escolhida 

a Regência Trina Permanente, composta pelo brigadeiro Francisco de Lima 

e Silva e pelos deputados Bráulio Muniz (representante das províncias do 

norte do Brasil) e Costa Carvalho (representando as províncias do sul). 

Para comandar o Ministério da Justiça foi escolhido o padre Diogo 

Antônio Feijó. Em 1831, ele instituiu a Guarda Nacional, uma milícia co-

mandada por brasileiros ricos, em geral proprietários rurais, e formada 

principalmente por empregados das suas fazendas. Seu objetivo era re-

primir os diversos levantes que ocorriam em várias partes do país e amea-

çavam a ordem existente.

Em 1832, o padre Feijó tentou dar um golpe e transformar-se em um 

regente com plenos poderes, mas não obteve sucesso. Pressionado pela 

oposição, foi obrigado a renunciar ao cargo de ministro da Justiça.

Autonomia ou centralização?
A abdicação do imperador dom Pedro I aprofundou as divergências 

entre os grupos de deputados, que tinham diferentes propostas políticas 

para o Brasil:

 • Restauradores ou caramurus: eram comerciantes portugueses, 

liderados por José Bonifácio de Andrada, divulgavam suas ideias no 

jornal O caramuru e defendiam a volta de dom Pedro I ao governo 

do Brasil. O grupo durou até a morte de dom Pedro I, em 1834. 

 • Liberais moderados: grupo que reunia a aristocracia rural e tinha 

entre seus principais líderes o padre Feijó, o jornalista Evaris-

to da Veiga e o político Bernardo Pereira de Vasconcelos. 

Eles defendiam a manutenção da escravidão e da monar-

quia, por meio de um governo centralizado com sede no 

Rio de Janeiro.

 • Liberais exaltados: liderados pelo major Miguel Frias e 

pelo jornalista Cipriano Barata, eram comerciantes, re-

presentantes das classes médias urbanas e membros 

do Exército. Defendiam a liberdade de imprensa e a des-

centralização do poder imperial, com autonomia das 

províncias.

Abril-junho de 1831 
Regência Trina Provisória

1831-1835 
Regência Trina Permanente

1835-1837 
Regência Una de Feijó

1837-1840 
Regência Una de Araújo Lima

1840-1889 
Segundo Reinado
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Linha do tempo esquemática. O espaço entre 
as datas não é proporcional ao intervalo de 
tempo.

Uniformes de soldado e tocador de clarim da 

Guarda Nacional representados em aquarela 

de 1850, de autoria de José Maria Costa.

 Orientações didáticas
Retome o contexto da abdica-

ção de dom Pedro I e a formação 
do período regencial. Explore o 
cenário político do período, repre-
sentado pelos restauradores (ou 
caramurus), pelos liberais mode-
rados e pelos liberais exaltados.

Peça para que um dos alunos 
leia em voz alta o tópico Autono-

mia ou centraliza•‹o? e, enquan-
to isso, produza uma tabela na 
lousa com o nome dos três gru-
pos citados. Após a leitura, peça 
que os alunos indiquem quais 
eram as principais característi-
cas de cada um deles, comple-
tando o quadro. Solicite que os 
alunos reproduzam a ficha em 
seus cadernos.

Explique que um dos grupos 
mencionados defendia maior ou 
menor centralização, de acordo 
com seus interesses. Analise 
também a composição social 
dos restauradores, liberais mo-
derados e liberais exaltados. Se-
ria interessante que os alunos 
conseguissem relacionar a ori-
gem social dos membros de cada 
grupo com aquilo que eles pro-
punham. Explique que os gru-
pos médios urbanos preferiam 
a autonomia das províncias pa-
ra que pudessem exercer suas 
atividades de maneira mais in-
dependente. Já os membros da 
aristocracia rural optavam por 
maior controle e centralização 
política, como forma de garantir 
a manutenção de sua condição 
e privilégios.

Sobre a criação da Guarda Na-
cional, sugerimos a atividade 
complementar a seguir.

Atividade complementar
Proponha uma pesquisa so-

bre o papel da Guarda Nacional 
durante as Regências e sobre as 
corporações das polícias civil e 
militar no Brasil atual. Nos dois 
momentos históricos devem ser 
observados aspectos como: raio 
de ação; comprometimento po-
lítico; indumentária; condições 
sociais dos membros das cor-
porações; conduta dos membros 
das corporações; garantia de se-
gurança e de confiança por par-
te da população. Outro aspecto 
interessante a ser abordado é a 
relação entre a formação da Guar-
da Nacional, naquele período, e o 
fenômeno do coronelismo, domí-
nio político do grande fazendeiro 
em sua região. 

Competências* Objetos de conhecimento Habilidades

CG (1, 2, 4, 7, 9, 
10)

CCH (1, 2, 4, 5, 
6, 7)

CEH (1, 2, 3)

O Período Regencial e as contestações ao 
poder central.

(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.

Políticas de extermínio do indígena 
durante o Império.

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

 * CG = Competência Geral / CCH = Competência Específica de Ciências Humanas / CEH = Competência Específica de História
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O Ato Adicional de 1834
Em 1834, para atender os interesses tanto de exaltados quanto de moderados, 

foram adicionadas emendas à Constituição, numa medida conhecida como Ato Adi-

cional. Veja a seguir algumas das emendas constitucionais:

 • criação de Assembleias Legislativas Provinciais, eleitas por voto censitário, em 

substituição aos antigos conselhos gerais das províncias, nomeados pelo im-

perador. Com isso, cada província teria um Poder Legislativo próprio, com am-

plos poderes, adquirindo a liberdade administrativa defendida pelos exaltados.

 • estabelecimento do Município Neutro do Rio de Janeiro, cujas autoridades 

seriam escolhidas pelo governo central. Essa medida reforçava o poder impe-

rial, conforme defendiam os liberais moderados.

 • instituição da Regência Una, eleita para um mandato de quatro anos pelas 

assembleias provinciais de todo o país. A medida concentrava o poder nas 

mãos de um regente, mas descentralizava sua eleição, aberta aos eleitores de 

todas as províncias.

2  A Reg•ncia Una
Em 1835, o padre Diogo Antônio Feijó foi eleito para o cargo de regente uno.  

Durante seu governo, os moderados dividiram-se em dois grupos: os progressistas 

(liberais pró-Feijó), favoráveis à manutenção das assembleias provinciais, e os regres-

sistas, conservadores e defensores da centralização. Ao mesmo tempo, eclodiam 

rebeliões contra o poder central nas províncias.

Diante do crescimento da oposição, e sem conseguir conter a expansão das re-

voltas no Grão-Pará e no Rio Grande do Sul, Feijó renunciou ao cargo de regente em 

1837. Seu lugar foi assumido provisoriamente pelo presidente da Câmara, o conser-

vador pernambucano Araújo Lima, confirmado no cargo nas eleições de 1838.

O ministério nomeado por Araújo Lima foi responsável por importantes realiza-

ções, como a criação do Colégio Pedro II, do Arquivo Público Nacional e do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro. Considerando os levantes provinciais uma conse-

quência do Ato Adicional de 1834, Araújo Lima alterou novamente a Constituição por 

meio de uma Lei Interpretativa do Ato Adicional, aprovada pelos deputados regres-

sistas em maio de 1840. Com essa medida, o controle dos órgãos da Polícia e do 

Judiciário, antes nas mãos das assembleias provinciais, retornou ao poder central.
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Foto do Silogeu Brasileiro, datada do 
século XIX, no bairro da Lapa, no Rio 
de Janeiro, onde o Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro (IHGB) 
funcionou por várias décadas, até 
1972, quando o prédio foi demolido. 
Silogeu é um local onde se reúnem 
associações literárias e/ou 
científicas. O local ganhou este 
nome por abrigar, além do IHGB, a 
Academia de Medicina, o Instituto 
dos Advogados do Brasil e a 
Academia Brasileira de Letras.

 Orientações didáticas
Sugerimos, partindo da com-

plexidade do período regencial, 

tomar a análise da reorganiza-

ção política do Brasil diante da 

abdicação de dom Pedro I, reor-

ganização essa que não se deu 

sem disputas de poder. Nesse 

sentido, os alunos devem en-

tender as diferentes correntes 

políticas que disputavam o po-

der naquele momento, citadas 

na página anterior. Por outro lado, 

atentar para as diversas revoltas 

que eclodiram em várias regiões 

do Brasil e com reivindicações 

diferentes. Nesse aspecto, des-

taque aos alunos o mapa da pá-

gina 195, que aponta as diversas 

revoltas regenciais. Seria oportu-

no elaborar coletivamente para 

o mural da sala linhas do tempo 

ou quadros comparativos com os 

principais acontecimentos polí-

ticos, grupos envolvidos nessa 

esfera e os principais levantes 

do período para consultas ao lon-

go do capítulo, visando facilitar 

o entendimento deste complexo 

contexto por parte dos alunos.
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O Golpe da Maioridade
Excluídos do governo, os progressistas passaram a defender a coro-

ação antecipada de Pedro de Alcântara – com apenas 14 anos em 1840. 

Esses progressistas formaram o Clube da Maioridade. Segundo eles, a 

presença do imperador daria fim às revoltas regionais e afastaria o fan-

tasma da fragmentação territorial. Segundo a Constituição, porém, o prín-

cipe só poderia assumir o trono ao atingir a maioridade, com 18 anos. 

Em junho de 1840, foi aprovada a lei que antecipava a maioridade de 

dom Pedro de Alcântara que, dias depois, assumiu o trono como dom 

Pedro II, nomeando um ministério liberal. A cerimônia da coroação oficial 

ocorreu no ano seguinte. Encerrava-se, assim, o turbulento período regencial.

3  As rebeliões regenciais
Em meio à instabilidade política do período regencial, eclodiram rebe-

liões em diversas províncias do Império. Os rebeldes se levantavam por 

variados motivos: reação à política oligárquica das elites agrárias, críticas à excessiva 

carga de impostos ou à situação de miséria da maioria da população, reivindicação de 

maior acesso à vida política e também contra a escravidão. O mapa abaixo localiza 

algumas dessas revoltas, que serão estudadas a seguir.
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Retrato de dom Pedro de 
Alcântara, aos 12 anos de 
idade, antes de ser coroado e 
tornar-se dom Pedro II. Obra 
de Félix Émile Taunay, 1837. 

Fonte: elaborado com base em 
ATLAS histórico escolar. Rio de 
Janeiro: MEC/Fename, 1979. p. 
30; Revista Nossa Hist—ria, ano 4, 
n. 37, nov. 2006. 
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 Orientações didáticas
Os motivos que levaram à 

emancipação de dom Pedro II 

estão diretamente relacionados 

à grande quantidade de revoltas 

que ocorreram no período regen-

cial. Portanto, peça aos alunos 

que retomem o tópico O Golpe 

da Maioridade, principalmente 

o trecho que trata da criação do 

Clube da Maioridade, para que 

estabeleçam relações entre es-

tes fatos. Caso queira aprofundar 

as discussões em torno do Ato 

Adicional mencionado na pági-

na anterior, é possível propor a 

atividade complementar a seguir.

Atividade complementar
¥ O que foi o Ato Adicional e o 

que ele determinava?

O Ato Adicional foi um conjun-

to de alterações constitucio-

nais que determinava, entre 

outras coisas, a criação das 

Assembleias Legislativas Pro-

vinciais, instituía a Regência 

Una e criava o Município Neu-

tro do Rio de Janeiro.

Material digital – 
sequência didática
Para auxiliar seu trabalho 

em sala de aula a respeito do 

tema deste capítulo, verifique 

a sequência didática 1 do 4o bi-

mestre, localizada no material 

digital do Manual do Professor.
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A Revolta Rural dos Papa-méis
Entre 1832 e 1834, insatisfeitos com os rumos do governo regencial, proprietá-

rios de terra do Recife iniciaram uma revolta pedindo a volta de dom Pedro I. Seu 
descontentamento devia-se, também, ao retorno de participantes derrotados na 
Confederação do Equador ao governo provincial. 

Para enfrentar o governo, os rebeldes armaram a população local, inclusive in-
dígenas e quilombolas do interior – os chamados papa-méis, em referência à sua 
principal fonte de alimentação, o mel silvestre. Por causa de suas moradias, os papa-
-méis também ficaram conhecidos como cabanos. Os proprietários foram rapida-
mente derrotados pelo governo, mas os papa-méis armados resistiram, refugiando-
-se nas matas entre Alagoas e Pernambuco. 

Após violentos combates, que duraram dois anos, os rebeldes foram derrotados pelo 
presidente da província. Sua luta, porém, serviu de exemplo para outros grupos rebeldes.

A Insurreição Malê
A resistência negra e indígena à escravidão foi constante. Ela ocorria por meio de 

fugas e formação de quilombos, entre outras formas de rebelião. Após a independên-
cia, graças à instabilidade política do Império e ao aumento do tráfico negreiro, as 
insurreições dos africanos escravizados se espalharam ainda mais pelo país.

Só na região do Recôncavo Baiano, eclodiram cerca de vinte revoltas de escravi-
zados entre 1800 e 1835. Dentre elas, a Insurreição Malê (ou Revolta dos Malês), 
ocorrida em Salvador em 1835, é considerada por muitos estudiosos a revolta mais 
organizada e planejada do período.

Vindos do noroeste africano, os malês eram africanos muçulmanos de várias 
etnias (nagôs, mandingas, jejes, etc.). Ao contrário dos colonizadores, dos quais mui-
tos eram analfabetos, vários deles sabiam ler e escrever em árabe. Isso lhes trazia 
uma grande vantagem, permitindo-lhes planejar o levante sem serem descobertos.

No entanto, o movimento foi denunciado. Reunidos na casa de um dos líderes, os 
rebeldes foram surpreendidos por um grupo de soldados, o que deu início a uma série de 
confrontos armados. Em meio às lutas, diversos escravizados não muçulmanos acabaram 
aderindo à revolta, que se encerrou no mesmo dia com a derrota dos rebelados. Cerca de 
cem pessoas foram mortas e centenas foram deportadas para a África.

Você sabia?

Os malês

Os africanos muçulmanos da Bahia eram conhecidos por malês, palavra que se aproxima de “mˆle, que quer dizer “mu-

çulmano” em ioruba. Assim, de malês eram chamados quaisquer muçulmanos, fossem eles hauçás, nagôs, tapas ou jejes.

Os malês utilizavam amuletos, patuás ou bolsas de mandingas. Esses amuletos eram muito comuns na África ocidental 

e considerados verdadeiros talismãs, protegendo os africanos contra ataques em guerras, viagens e espíritos do mal. No 

Brasil, eram feitos, em geral, de uma oração colada dentro de pequenas bolsinhas de couro. A eles podiam-se acrescentar 

búzios, algodão, ervas e areia.

Os malês tinham também como símbolo o abadá – uma espécie de camisola grande de cor branca, provavelmente de 

origem hauçá, utilizada na Bahia apenas nas cerimônias rituais –, além de barretes (chapéus), turbantes e anéis de ferro. […]

MATTOS, Regiane Augusto de. Hist—ria e cultura afro-brasileira. S‹o Paulo: Contexto, 2007. p. 155-156.

Projeto A Cor da Cultura. 
Site com a história de 
homens e mulheres 
negros, líderes de 
diversos movimentos e 
manifestações que 
ocorreram no Brasil. 
Indicamos a seção sobre 
Luísa Mahin, uma das 
líderes da Insurreição 
Malê. Disponível em: 
<http://antigo.
acordacultura.org.br/
herois/heroi/luizamahin>. 
Acesso em: 12 maio 2018.

Mundo virtual

 Orientações didáticas
Ao trabalhar a Insurreição Ma-

lê, diversos temas podem ser 
abordados, como: religião dos 
africanos escravizados, identi-
dade, resistência, delação, etc. É 
importante destacar que os afri-
canos não eram passivos; eles 
empenharam-se em inúmeras 
formas de resistência (na pro-
dução, na relação com os senho-
res, nas fugas) e de luta contra 
a escravização.

Destaque também as caracte-
rísticas dos africanos islamizados 
conhecidos como malês, ressal-
tando que sob esse grupo se reu-
niam diferentes etnias da costa 
ocidental africana e que muitos 
deles sabiam ler e escrever em 
árabe. Além disso, como forma 
de aprofundar a discussão em 
torno da resistência negra, é in-
teressante propor a elaboração 
de uma biografia de personali-
dades negras que participaram 
de movimentos de resistência 
durante o Primeiro Reinado ou 
nas Regências. O resultado do 
trabalho pode ser apresentado 
em forma de seminário ou mural, 
de maneira que as informações 
pesquisadas sejam compartilha-
das com a classe.
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A Sabinada
Entre 1837 e 1838, membros das camadas médias baianas organizaram um 

levante separatista em Salvador liderados por Francisco Sabino, médico e professor 

da Escola de Medicina. Os rebeldes (funcionários públicos, militares, comerciantes, etc.) 

desejavam manter a autonomia provincial obtida com o Ato Adicional de 1834, opon-

do-se ao retorno da centralização política desejada pelas elites do Rio de Janeiro.

Os revoltosos proclamaram a Repœblica Bahiense, que duraria até que Pedro de 

Alcântara atingisse a maioridade. O movimento também prometeu libertar os africa-

nos escravizados que lutassem a seu lado. Em resposta, as autoridades regenciais 

enviaram tropas para cercar Salvador e, com a ajuda dos senhores de engenho, ven-

ceram os revoltosos em março de 1838. Ao longo dos combates, cerca de 2 mil 

pessoas foram mortas, incluindo os principais líderes, e milhares foram presas.

A Balaiada
No início do século XIX, a província do Maranhão vivia uma grave crise econômi-

ca, somada a outros fatores de insatisfação, como os impostos elevados, as disputas 

pelo controle do poder entre as elites locais e a miséria da maioria da população. 

Em 1838, grupos liberais contrários à dominação tanto dos grandes proprietários 

rurais quanto dos comerciantes lusitanos iniciaram uma revolta. Ela se ampliou, atrain-

do a participação das camadas mais pobres e dos escravizados. Entre seus líderes, 

destacaram-se o vaqueiro Raimundo Gomes, apelidado de Cara Preta; o fabricante 

de cestos Manuel dos Anjos Ferreira, conhecido como Balaio (de onde surgiu o nome 

da revolta); e o negro Cosme Bento, líder de 3 mil escravizados.

Fachada do Memorial da Balaiada, em Caxias, Maranhão, em 2016. O memorial abriga um museu e um 
centro de documentação, que conserva materiais referentes à Balaiada e a seus principais líderes: Cosme 
Bento das Chagas (O Líder Negro), Raimundo Gomes Vieira (O Cara Preta) e Manuel Francisco dos Anjos 
Ferreira (O Balaio).

S
e

c
re

ta
ri
a
 d

e
 E

s
ta

d
o

 d
a
 C

iê
n

c
ia

, T
e

c
n

o
lo

g
ia

 e
 I

n
o
v
a
ç
ã
o

 d
o

 M
a
ra

n
h

ã
o

/ 

G
o
v
e

rn
o

 d
o

 M
a
ra

n
h

ã
o

Os rebeldes chegaram a tomar a Vila de Caxias, um importante centro urbano do 

Maranhão, ameaçando dominar também a capital, São Luís. A pacificação da região 

só foi conseguida com a anistia aos revoltosos, que se renderam em 1840. Os negros 

rebeldes voltaram a ser escravizados, e Cosme Bento foi enforcado em 1842.

Memorial da Balaiada 

(Caxias/Maranh‹o). 
Centro educativo e 
cultural com exposição de 
materiais referentes à 
Guerra da Balaiada e a 
seus líderes: Cosme Bento 
das Chagas, Raimundo 
Gomes Vieira e Manuel 
Francisco dos Anjos 
Ferreira. Disponível em: 
<www.secti.ma.gov.br/
memorial-da-balaiada>. 
Acesso em: 15 jul. 2018.

Mundo virtual

 Orientações didáticas
Durante a discussão sobre a Balaiada, ressalte que as tropas do 

coronel Luís Alves de Lima e Silva derrotaram os rebeldes da Balaia-

da em 1840, na Vila de Caxias. Graças ao feito, ele recebeu o título de 

Barão de Caxias. Anos mais tarde, ao comandar a Guerra do Paraguai, 

receberia o título de Duque de Caxias. 

Para compreender melhor as características e motivações da Ba-

laiada, sugerimos a leitura do texto complementar ao lado.

Texto complementar

A insatisfação corria solta entre os populares que demandavam 
maior participação, os militares que pediam aumento de soldo 
e as camadas médias que queriam para si um controle maior do 
comércio. Assim, a insatisfação ia unindo funcionários públicos, 
artesãos, pequenos comerciantes, militares e soldados oficiais, 
além de africanos livres. A congregá-los estava um sentimento 
antilusitano, uma experiência urbana, em que ricos, pobres, bran-
cos, pardos, crioulos e africanos se misturavam espacialmente, e a 

própria crise econômica pe-
la qual passava a região. [...]

Na noite de 6 de novembro 
de 1837, oficiais do Corpo 
de Artilharia – temendo o 
recrutamento militar obri-
gatório que estava enviando 
militares para o combate con-
tra um “certo movimento de 
Farroupilhas no Rio Grande 
do Sul” – acompanhados de 
alguns civis, como Francisco 
Sabino Vieira e João Carnei-
ro da Silva Rego, saíram do 
Forte de São Pedro e passa-
ram a ocupar militarmente as 
redondezas. No dia seguinte, 
já com o controle da cidade 
nas mãos, mandaram abrir a 
Câmara Municipal e convo-
caram sessão extraordinária 
onde lavraram ata fundando 
formalmente o movimento. 
Estava, assim, deflagrada a 
Sabinada, que tomava o nome 
emprestado de um de seus lí-
deres: Francisco Sabino. Con-
tando com a assinatura de 
105 homens, a província se 
declarava “inteira e perfeita-
mente desligada do governo 
denominado central do Rio 
de Janeiro”, considerando-
-se um “Estado livre e inde-
pendente”. Para mostrar total 
independência, os revoltosos 
ainda previram a instalação 
de uma Assembleia Consti-
tuinte [...].

Interessante notar que, dias 
depois, um novo documen-
to assinado por 29 pessoas 
acrescentava uma retificação 
estabelecendo que a inde-
pendência só valeria duran-
te a menoridade do príncipe 
Pedro. Assim, o que parecia 
ser uma declaração total de 
autonomia, passou a incluir 
um registro de fidelidade à 
monarquia e ao seu futuro 
imperador [...]. Ele não apaga, 
contudo, dois aspectos rele-
vantes: o desejo de autonomia 
decisória por parte da Bahia, 
e a mística que ainda cercava 
o príncipe e a realeza, mes-
mo em momentos críticos, 
reassegurada.

SCHWARCZ, Lilia; 
STARLING, Heloisa M. Brasil: 

uma biografia. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2015. 

p. 257-258.
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A Cabanagem
Em 1835, teve início uma luta entre comer-

ciantes e proprietários de terra do Grão-Pará. Em 

meio aos conflitos, a população ribeirinha, que 

vivia em cabanas e era composta de indígenas, 

mestiços e negros, revoltou-se contra os mem-

bros das elites. Visando melhores condições de 

vida, os rebeldes tomaram a cidade de Belém, 

proclamando uma República independente na 

província do Grão-Pará.

O primeiro governo rebelde foi encabeçado 

pelo fazendeiro Félix Antônio Malcher, que logo 

tentou desbancar as lideranças populares. Após 

confrontos armados entre os revoltosos, Malcher 

foi derrotado e morto. O segundo governo for-

mou-se sob o comando do cabano Francisco 

Vinagre, que teve de enfrentar os bombardeios 

dos navios de guerra enviados pelo governo im-

perial.

Derrotado, Francisco Vinagre foi preso, e Be-

lém voltou ao domínio do Império. Algum tempo 

depois, os cabanos retomaram as armas sob a 

liderança do irmão de Francisco, Antônio Vinagre, 

e de Eduardo Angelim.

Mais uma vez, a capital da província foi con-

quistada pelos revoltosos, com a instauração de 

um terceiro governo rebelde. Durante os conflitos, 

escravizados eram libertados e os ricos proprie-

tários sofriam linchamentos.

Em 1840, o movimento foi sufocado pelas tropas governamentais. Durante a 

revolta morreram cerca de 30 mil pessoas, o equivalente a mais de um quinto da 

população da província.

A Revolução Farroupilha
Desde a independência, os estancieiros do Rio Grande do Sul reivindicavam maior 

autonomia provincial e o fim dos altos impostos sobre o charque gaúcho, que não 

tinha condições de competir com o da região platina. Além disso, vários desses pro-

prietários promoviam intenso contrabando de animais com o Uruguai, onde também 

possuíam terras e gado. A tentativa, por parte do governo regencial, de limitar essas 

transações estimulou sua revolta, que eclodiu em 1835.

Depois de alguns confrontos localizados, a rebelião ganhou força quando as 

tropas de Bento Gonçalves, o principal líder do movimento, tomaram a cidade de 

Porto Alegre, depondo o presidente da província. Um ano depois, os revoltosos pro-

clamaram a Repœblica Rio-Grandense, com sede na Vila Piratini.

Jogo da Cabanagem. Jogo 
sobre a Cabanagem, 
elaborado pelo 
Laboratório de Realidade 
Virtual da Universidade 
Federal do Pará. É 
necessário fazer o 
download do jogo. 
Disponível em: <www.larv.
ufpa.br/?r=jogo_
cabanagem>. Acesso em: 
5 maio 2018.

Mundo virtual

Assalto dos cabanos ao trem, aquarela do italiano Alfredo Norfini, de 1867, 
representando a tomada do Trem de Guerra (nome, na época, do depósito 
de armamentos) pelos cabanos em Belém. O episódio, ocorrido em 1835, 
foi marcante pelo grande número de mortos.

 Charque: carne de vaca 
salgada; carne-seca; jabá.
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. Orientações didáticas
Um aspecto importante a ser 

analisado nas rebeliões do pe-

ríodo regencial, e também em 

outros processos históricos, é 

a utilização de documentos his-

tóricos. Estes podem ter grande 

importância didática e contribuir 

para enriquecer as dinâmicas em 

sala de aula. Tendo isso em vista, 

consulte o texto complementar 

indicado a seguir sobre o uso de 

fontes históricas em sala de aula.

Texto complementar

O conteúdo da História apresenta-se como uma pluralidade de modulações dos 
discursos sobre o passado: narrações, descrições, análises causais entremeadas por 
palavras e expressões como para, então, por, para que, pode-se dizer que, dentre ou-
tras. De modo geral, o discurso histórico, mesmo acompanhado pelas indicações das 
atividades e metodologias do historiador, cria, constantemente, o paradoxo de masca-
rar as condições de sua produção e colocar em cena uma realidade com que ele tende, 
abusivamente, a se confundir. Assim, para o ensino de História, o trabalho para en-
tender e desvelar o discurso histórico impõe uma atividade incessante e sistemática 
com o documento em sala de aula.

No ensino de História, a palavra documento suscita, pelo menos, duas interpretações. 

Na primeira, ele pode ser identificado com o material usado para fins didáticos, co-

mo livro didático, mapa histórico e filme com objetivos educacionais. A característica 

principal desse conjunto de material é sua finalidade didática ser preestabelecida desde 

sua produção. Nessa condição, eles podem ser designados como suporte informativo. 

Na segunda interpretação, documento quer dizer fonte, isto é, fragmentos ou indí-

cios de situações já vividas, possíveis de ser exploradas pelo historiador.

A história se faz com os documentos escritos, sem dúvida, quando eles existem. Mas 

ela pode ser feita, ela deve ser feita com tudo o que a engenhosidade do historiador 

lhe permitir utilizar. (L. Febvre).
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Em 1839, os farrapos conseguiram estender o movimento até Santa Catarina. 

Ali, com o auxílio de Davi Canabarro e do italiano Giuseppe Garibaldi (personagem 

de destaque na unificação italiana), fundaram a República Juliana, na cidade de 

Laguna. Esta, no entanto, durou apenas quatro meses, sendo extinta pelas tropas 

legalistas.

Os revoltosos elaboraram uma Constituição que garantia a liberdade de impren-

sa, de indústria e de comércio e instituía o ensino primário gratuito. Adotava a divisão 

dos três poderes políticos (Executivo, Legislativo e Judiciário), com predomínio do 

Senado. Apesar de seu caráter liberal, a Constituição mantinha a escravidão, o voto 

censitário e o catolicismo como religião oficial. 

A partir de 1842, já durante o Segundo Reinado, o movimento entrou em de-

clínio, especialmente diante da repressão empreendida pelo governo central, co-

mandada pelo Barão de Caxias. As sucessivas vitórias das tropas imperiais levaram 

à rendição dos rebeldes em 1845, assinando a chamada Paz de Ponche Verde. Com 

ela, conseguiu-se anistia geral aos revoltosos, incorporação dos oficiais farroupilhas 

ao Exército imperial, devolução das terras ocupadas aos antigos proprietários, ta-

xação de 25% sobre o charque platino e libertação dos escravizados que lutaram na 

revolução.

 Farrapos: segundo alguns 

historiadores, o apelido de 

“farroupilha” foi dado ao 

movimento por seus 

adversários, numa 

referência ao fato de 

muitos liberais exaltados 

serem indivíduos sem 

posses, às vezes 

maltrapilhos, esfarrapados. 

No entanto, com exceção 

das tropas, os dirigentes 

da revolta eram membros 

da elite dos estancieiros  

e defendiam interesses 

dos grandes criadores de 

gado da província.

A Guerra dos Farrapos, 

de André Diniz, Editora 

Escala Educacional, 

2008. A Revolução 

Farroupilha é 

apresentada na forma 

de história em 

quadrinhos.

Minha biblioteca

O tempo e o vento. Direção: Jayme Monjardim. Brasil, 2013. Por meio da história de uma rivalidade 

familiar, o filme aborda a formação do estado do Rio Grande do Sul e a disputa do território.

De olho na tela

Reprodução/Museu Antônio Parreiras, Niterói, RJ.

Proclamação da República Piratini, obra de Antônio Parreiras, 1915. República Piratini é outro nome pelo 

qual a República Rio-Grandense era conhecida.

[…]

A renovação historiográfica ocorrida no século XX trouxe a renovação da concepção 
de documento histórico e da relação do historiador com ele. Os historiadores contestam 
a ideia de documento histórico como matéria inerte, com a qual se reconstrói o que os 
homens fizeram, como fizeram-no; propuseram uma relação diferente entre ambos. 

Toda história é uma escolha. É porque existiu o azar que aqui destruiu e lá preservou 
os vestígios do passado. É porque existe o homem: quando os documentos abundam, 
ele abrevia, simplifica, realça isso, relega aquilo a segundo plano. E é, principalmente, 
pelo fato de que o historiador cria seus materiais ou recria-os, se quiser: o historiador 

não vai rondando ao azar através do passado, como um maltrapilho em busca de des-
pojos, mas parte com um projeto preciso na mente, um problema para resolver, uma 
hipótese de trabalho para verificar […] O essencial de seu trabalho consiste em criar, 
por assim dizer, os objetos de sua observação com ajuda de técnicas frequentemente 
muito complicadas. E depois, uma vez adquiridos esses objetos, em “ler” suas provetas 
e seus preparados. Tarefa singularmente árdua; porque descrever o que se vê é mais 
fácil, mas ver o que se deve descrever, isso sim é difícil. (L. Febvre).

SCHMIDT, Maria Auxiliadora; CAINELLI, Marlene. Ensinar História. 
São Paulo: Scipione, 2005. p. 89-94.

 Orientações didáticas
Ao tratar da Revolução Farrou-

pilha e de seu desenvolvimento, 
ressalte aos alunos que a revol-
ta contou com a participação de 
Giuseppe Garibaldi, importante 
liderança no processo da unifi-
cação italiana, conforme já foi 
estudado.

Como este é um movimento 
longo, que durou de 1835 a 1845, 
seria interessante propor aos alu-
nos que elaborassem uma linha 
do tempo com os principais mar-
cos da Revolução Farroupilha. 
Nela, eles devem indicar aconte-
cimentos importantes ligados às 
motivações, ao desenvolvimento 
da revolta e suas consequências, 
entre outras informações que 
acharem relevantes.

Essa sistematização pode 
ser utilizada de forma recorren-
te como prática na sala de aula 
(inclusive para cada uma das re-
voltas), para auxiliar os alunos a 
compreenderem e relacionarem 
diferentes processos e contextos.
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Observe com atenção as pinturas a seguir.

TRABALHANDO COM DOCUMENTOS

1  Identifique o nome da pintura acima (1), seu autor e descreva a cena retratada.

2  Descreva a cena da pintura 2. Que impressão ela transmite a você?

3  Em sua opinião, os artistas pretendiam passar a mesma ideia sobre a Revolução Farroupilha? Compare como 

cada um deles representou esse acontecimento.
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Batalha dos Farrapos, de José Wasth Rodrigues, de 1937.

Proclamação da República Rio-Grandense, pintura de Antônio Parreiras, de 1912-1914. 

1

2

 Orientações didáticas

Trabalhando com 

documentos
Nesta seção, os alunos te-

rão a oportunidade de analisar 

representações feitas sobre a 

Revolução Farroupilha por dois 

artistas diferentes, em momen-

tos diversos da História do país. 

Esta é uma oportunidade para 

retomar a questão da constru-

ção da memória de um povo e 

de figuras históricas heroicas.

Atividades

1. Batalha dos Farrapos, de au-

toria de José Wasth Rodri-

gues. Observa-se uma cena 

de batalha, com homens a 

cavalo e suas armas em pu-

nho. Vemos ainda alguns fe-

ridos e outras pessoas que 

observam o confronto, pron-

tos para entrar em combate.

2. Percebem-se homens a ca-

valo, com a espada levanta-

da, transmitindo no gesto 

um clima de vitória conquis-

tada de forma pacífica.

3. Resposta pessoal. Espera-se 

que os alunos percebam que 

os autores mostram momen-

tos diferentes da Revolução 

Farroupilha. Na primeira ima-

gem, vemos guerreiros em 

ação, aguerridos, com armas 

e cavalos. A impressão é de 

uma luta sangrenta, mas vi-

toriosa. Já na segunda obra, 

os participantes do movi-

mento parecem festejar uma 

conquista aparentemente 

sem grandes confrontos.
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4  As políticas indigenistas do fim 
do período colonial à regência

Desde o início da colonização da América portuguesa, os indígenas foram trata-

dos de acordo com a situação e os interesses dos europeus. Além do extermínio e do 

cativeiro, com o início do povoamento, a metrópole investiu na formação das missões 

jesuíticas. Elas deveriam agrupar os indígenas, educá-los e catequizá-los, com o 

objetivo de “integrar” essas populações à sociedade, dentro dos padrões europeus e 

do contexto da colonização. 

A partir da chegada da Corte, no início do século XIX, as aldeias próximas às cidades 

viram o interesse dos colonizadores em avançar em suas terras, devido à expansão 

populacional e à necessidade de ligar a nova capital do Rio de Janeiro com outras regiões. 

Já nas áreas mais remotas, as “alianças” com os indígenas eram importantes, 

pois garantiam a ocupação daqueles territórios por “súditos” da América portuguesa. 

Isso incluía assegurar-lhes terras e tratá-los de forma mais branda.

Muitas leis, em teoria, proibiam a escravização dos nativos – mas elas também 

confirmavam as guerras justas, ou seja, permitiam seu aprisionamento se esses 

povos atacassem ou impedissem a circulação dos colonos, se não participassem das 

batalhas quando fossem convocados pelas autoridades coloniais, se impedissem a 

catequização ou, de algum modo, ameaçassem os colonizadores. Assim, as leis davam 

margem para diversas interpretações, o que fazia com que os indígenas continuassem 

sendo capturados, vendidos e utilizados como mão de obra.

Isso fica claro na declaração do então príncipe regente, dom João, escrita em 

1809, que justificava a guerra justa declarada aos botocudos:

Não é conforme aos meus princípios religiosos e polí-

ticos o querer estabelecer minha autoridade [...] por meio 

de mortandades e crueldades contra os índios, extirpando 

as suas raças, que antes desejo adiantar, por meio da reli-

gião e civilização, [...] e que só desejo usar da força com 

aqueles que ofendem os meus vassalos, e que resistem aos 

brandos meios de civilização que lhes mando oferecer. 

Declaração de 1/4/1809. Apud CUNHA, Manuela Carneiro da. Política 

Indigenista no Século XIX. In: CUNHA, Manuela Carneiro da (Coord.). 

Hist—ria dos ’ndios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. p. 152.

De acordo com dom João, os indígenas desconheciam 

os valores da “civilização”, trazida pelos europeus. Dessa 

forma, a presença e atuação dos colonizadores se tornavam essenciais para retirá-los 

da “barbárie”. Os povos nativos deviam, portanto, contar sempre com a “proteção” e 

“assistência” do governo. Mas foi durante o período imperial, em 1831, que a ideia de 

tutela ind’gena chegou ao ápice: esses povos foram, grosso modo, comparados a 

órfãos, que precisavam de juízes especiais para cuidar e administrar seus bens.

Essa prática de considerar indígenas órfãos foi reafirmada em outras legislações, 

ainda no período regencial e prosseguiu no Império1.

1 GRUPIONI, Luís Donizete Benzi; SILVA, Aracy Lopes da (Org.). A temática indígena na escola: novos subsídios para professores 
de 1o e 2o graus. Brasília: MEC/Mari/Unesco, 1995. p. 97.

Botocudos, buris, pataxós e 
macharis, litografia colorida 
de aproximadamente 1834, de 
Charles Étienne Pierre Motte. 
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 Orientações didáticas
O tópico As políticas indigenis-

tas do fim do período colonial à 

regência traz um tema que pode 

ser aprofundado em sala de aula, 

a questão da tutela dos povos in-

dígenas durante o Império. Essa 

noção foi incorporada na legisla-

ção indigenista criada durante o 

Império e era vista como uma for-

ma de proibir práticas violentas 

que eram utilizadas para subju-

gar os povos indígenas durante o 

período colonial. Porém, a tutela 

dos povos indígenas resultou em 

outras formas de violência, já que 

tinha como objetivo assimilar os 

povos indígenas desorganizando 

os modos de vida tradicionais de 

muitas comunidades e expulsan-

do-os de suas terras.

Como os indígenas passaram 

a ser vistos como órfãos incapa-

zes de agir politicamente, o Impé-

rio brasileiro não reconhecia os 

direitos desses povos em per-

manecer nas terras que viviam 

ou em manter seus hábitos e 

modos de vida tradicionais. Isso 

legitimou a criação de aldeamen-

tos nos quais os indígenas pode-

riam ser enviados para aprender 

a viver de forma “civilizada” e se 

tornar “úteis” ao Império.

Durante essa discussão, é im-

portante ressaltar que a noção 

de tutela se manteve forte no 

pensamento político brasileiro 

até o século XX e muitos deles 

continuaram defendendo que 

os povos indígenas não tinham 

autonomia para agir politicamen-

te. Isso só mudou ao longo do sé-

culo XX por causa da atuação e 

da luta de povos indígenas e de 

grupos que defendem os direi-

tos indígenas. 

Caso julgue oportuno, propo-

nha aos alunos que pesquisem 

informações sobre as lutas po-

líticas dos povos indígenas no 

presente, de modo a eviden-

ciar a importância disso para 

a proteção dos direitos dessas 

populações, especialmente a 

permanência em suas terras.
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Mapeando saberes

ATENÇÃO
A ESTES
ITENS

POR QUÊ?

CONSEQUÊNCIAS DAS REVOLTAS
• Envolvendo escravizados, trabalhadores livres 

pobres ou grandes proprietários de terra, essas 
revoltas ameaçaram a unidade territorial 
brasileira e revelaram aos regentes a 
complexidade e multiplicidade de demandas das 
províncias.

• Golpe da Maioridade: ocorreu como 
consequência das revoltas e levou dom Pedro II, 
com apenas 14 anos de idade, ao trono.

DIVERSIDADE E UNIDADE
• A diversidade de projetos 

políticos e sociais para a 
nação alimentou 
separatismos e rebeliões 
locais contra o poder central. 

• No processo histórico de 
cada província do Império, 
percebemos a articulação 
que resultou na unidade 
territorial brasileira.

GRUPOS SOCIAIS E INTERESSES 
DIFERENTES
• Quilombolas, indígenas e a população 

pobre tinham outro projeto social e 
demandavam melhores condições de 
vida. 

• As insatisfações desses grupos se 
uniram às dos proprietários de terras e 
comerciantes em momentos de crise 
econômica. 

• O governo reprimia violentamente a 
maioria das revoltas e manifestações.

“INIMIGO INTERNO”
• “Balaios” e escravizados que lutaram no 

Maranhão foram punidos com pena 
capital.

• Separatistas do Sul (estancieiros) foram 
anistiados e tiveram suas demandas 
atendidas pela Coroa imperial. 

• Diferença no tratamento dos revoltosos 
conduz à ideia de “inimigo interno”, 
denominação para designar os brasileiros 
pobres que lutavam por seus direitos.

REBELIÕES REGENCIAIS
• Ao longo do período regencial, muitas províncias se 

rebelaram contra o centro do poder político (no Rio de 
Janeiro) e, em alguns casos, declararam-se 
independentes do Brasil. 

• Bahia: escravizados malês colocaram em execução um 
plano de revolução em Salvador em 1835.

• Maranhão: Raimundo Gomes, Manuel “Balaio” e o negro 
Cosme lideraram um exército de escravizados fugidos e 
homens livres pobres contra o governo central, entre 
1838 e 1842.

• Sul do Brasil: estancieiros se rebelaram contra o centro 
do Império e estabeleceram a República Rio-Grandense 
(no Rio Grande do Sul) e a República Juliana (em Santa 
Catarina). Reivindicavam soberania econômica, por 
meio da proteção ao produto nacional, a supremacia do 
Poder Legislativo e investimento no ensino.

REGÊNCIA TRINA PROVISÓRIA (1835); REGÊNCIA TRINA PERMANENTE (1831-1835) E 
REGÊNCIAS UNAS (1835-1840)
• Após a abdicação de dom Pedro I, seu herdeiro, 

Pedro de Alcântara, de apenas 5 anos de idade, 
não poderia assumir o trono, o que levou o Império 
a ser governado por regentes.

• Principais mudanças político-administrativas do 
período regencial: 

- Criação da Guarda Nacional, milícia mantida pelos 
grandes proprietários e o Ato Adicional de 1834.

• Assembleias Provinciais: instituídas para atender 
os liberais exaltados, favoráveis à autonomia 
provincial. 

• Regência Una: implantada para atender os liberais 
moderados, favoráveis à centralização do poder.

• Exaltados e moderados se reorganizaram em 
progressistas e regressistas.

 Orientações didáticas

Mapeando saberes
O objetivo desta seção é siste-

matizar o que foi aprendido, a fim 
de que os alunos possam consul-
tar sempre que for necessário 
e retomar os pontos principais 
apresentados em cada capítulo.

Peça aos alunos que leiam, 
individualmente, o diagrama da 
página e aproveite para escla-
recer possíveis dúvidas. Após a 
leitura, sugira a eles que listem 
no caderno, em duplas ou em 
grupos, as informações mais 
importantes sobre os assuntos 
deste capítulo. 

 Orientações didáticas
Atividades (p. 203)

1. Regência Trina Provisória (abril a junho de 1831); Regência Trina 
Permanente (junho de 1831 a outubro de 1835); Regência Una 
de Feijó (outubro de 1835 a setembro de 1837) e Regência Una 
de Araújo Lima (setembro de 1837 a julho de 1840).

2. a) Restauradora (ou caramuru): defendia a volta de dom Pedro I; 
liberal moderada: buscava manter a monarquia centralizada e 
a escravidão; liberal exaltada: defendia a liberdade de impren-

sa, a autonomia das províncias e a descentralização do poder 

imperial.

  b) Entre 1834 e 1837, época em que o Brasil foi governado por 

uma Regência Trina Permanente e, posteriormente, pelo regen-

te Feijó.

  c) A partir de 1837, quando o país foi governado pelo regente 

Araújo Lima, que montou um ministério com representantes 

dos conservadores, entre eles, Bernardo Pereira de Vascon-

celos.
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ATIVIDADES

Retome

1  Explique como pode ser dividido o período regencial 
brasileiro.

2  Sobre as correntes políticas existentes durante o perío-
do regencial, responda em seu caderno:

a) indique quais eram essas correntes políticas e o que 
elas defendiam.

b) aponte o período da fase regencial em que predomi-
naram as medidas progressistas.

c) indique o período em que as medidas regressistas 
tiveram êxito.

3  Explique com suas palavras os motivos que levaram ao 
Golpe da Maioridade.

4  Cite duas revoltas regenciais e explique quais eram suas 
reivindicações.

5  Indique as principais políticas indigenistas adotadas no 
Brasil do final do período colonial até as regências. 

Interprete um texto historiográfico

6  Leia o texto abaixo, extraído de um livro do antropólogo 
brasileiro Darcy Ribeiro, e depois responda às questões 
em seu caderno.

Às vezes se diz que nossa característica essencial é a 

cordialidade, que faria de nós um povo por excelência gen-

til e pacífico. Será assim? A feia verdade é que os conflitos 

de toda a ordem dilaceraram a história brasileira: étnicos, 

sociais, econômicos, religiosos, raciais, etc. […].

O importante, aqui, é a predominância que marca e ca-

racteriza cada conflito concreto. Assim, a luta dos cabanos, 

embora contendo tensões inter-raciais (brancos versus ca-

boclos) ou classistas (senhores 

versus serviçais), era, em essên-

cia, um conflito interétnico, por-

que ali uma etnia disputava a he-

gemonia, querendo dar sua ima-

gem étnica à sociedade. […]

RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a evolução e o sentido do Brasil. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 167.

a) Qual é a posição do antropólogo Darcy Ribeiro a res-
peito da ideia de “cordialidade” do povo brasileiro?

b) Você concorda com os argumentos utilizados pelo 
autor? Justifique sua resposta.

Analise um jornal de época

7  A imagem abaixo é uma reprodução da primeira página 
do jornal goiano A Matutina Meiapontense, datado de 2 
de novembro de 1833. Foi o primeiro periódico de Goiás; 
seu número de estreia é de 5 de março de 1830. Obser-
ve-o atentamente e depois responda às questões.

 Dilacerar: rasgar em 

pedaços; despedaçar 

com violência.

 InterŽtnico: entre grupos 

de etnias diferentes.

Reprodução/Coleção particular

a) Que informações é possível extrair das manchetes 
em relação à opção política de sua linha editorial?

b) É possível associá-las a alguns dos grupos políticos 
que atuaram no Primeiro Reinado? 

c) Em sua cidade existem jornais locais? Como eles se 
posicionam diante do poder local?

Os reis só são legítimos 

quando governam pela 

Constituição.

O direito de resistência 

é um direito público de 

todo povo livre.

Autoavaliação

1. Quais atividades você considerou mais fáceis e mais di-
fíceis? Por quê?

2. Em quais atividades você utilizou o texto do capítulo 
como base para sua resposta?

3. Algum ponto do capítulo não ficou muito claro para você? 
Qual?

4. Você compreendeu o esquema Mapeando saberes?  
Explique.  

5. Você saberia apontar exemplos da atualidade conside-
rando o que aprendeu no item Por quê? do Mapeando 

saberes?

6. Como você avalia sua compreensão dos assuntos trata-
dos neste capítulo? 

 »Excelente: não tive nenhuma dificuldade.

 »Boa: tive algumas  dificuldades, mas consegui resolvê-las.

 »Regular: foi difícil compreender certos conceitos e re-
solver as atividades. 

 »Ruim: tive muitas dificuldades, tanto no conteúdo quan-
to na realização das atividades.

6. a) Ele contesta a ideia de 

que os brasileiros sejam um 

povo essencialmente cordial 

e pacífico. Segundo ele, os 

conflitos étnicos, sociais, 

econômicos, religiosos, ra-

ciais ocorridos no país “dila-

ceraram a história brasileira”.

  b) Resposta pessoal. In-

dep enden temen te de 

concordar ou discordar, o 

importante é o aluno fun-

damentar os argumentos 

de forma clara e objetiva. 

Oriente-os nessa tarefa.

7. a) O jornal condiciona a le-

gitimidade do poder real ao 

respeito pela Constituição. 

Além disso, defende a liber-

dade de imprensa.

  b) Por suas ideias, é prová-

vel que os editores do jornal 

estivessem associados aos 

liberais exaltados.

  c) Resposta pessoal. A ques-

tão visa desenvolver o es-

pírito crítico dos alunos e 

levá-los a ler os jornais de 

sua cidade tentando identi-

ficar os interesses que eles 

representam.

Autoavaliação
Proponha aos alunos que 

respondam às questões da Au-

toavaliação no caderno. Orien-

te-os a se autoavaliar, para que 

tenham noção de seu processo 

de aprendizagem, identificando 

o que aprenderam e em quais 

pontos apresentaram dificulda-

des sobre o conteúdo estudado.

3. Espera-se que os alunos compreendam que o Golpe da Maiorida-

de foi motivado pelo descontentamento dos liberais, excluídos 

do governo, alegando que somente com o imperador no poder 

as revoltas regionais terminariam.

4. Podem ser citadas duas das revoltas: Insurreição Malê: pelo fim 

da escravidão; Sabinada: manutenção da autonomia provincial; 

Balaiada: contra a dominação política dos grandes proprietários 

rurais e dos comerciantes lusitanos e pelo fim da escravidão; 

Cabanagem: contra os privilégios da elite e por melhores con-

dições de vida; Farroupilha: pela autonomia provincial.

5. Desde o início da colonização as políticas indigenistas variaram 

de acordo com os interesses dos europeus. No início da coloni-

zação muitos indígenas foram exterminados, escravizados ou 

encaminhados a missões jesuíticas. Durante o período imperial, 

a ideia de tutela indígena ganhou força, pois se acreditava que 

esses povos precisavam de juízes especiais para cuidar e admi-

nistrar seus bens.
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Segundo Reinado: 
economia e sociedade

Observe a imagem, leia 
a legenda e responda 
às questões.

1. A qual época esta 
imagem pertence? 

2. O que fazem e quem 
são os personagens 
nesta imagem?

Para começar

13
CAPÍTULO

UNIDADE 4  ¥  O Brasil monárquico: Primeiro e Segundo Reinado

Homens e mulheres escravizados trabalhando em uma fazenda de café na região do Vale do Paraíba em 

1882. Foto de Marc Ferrez. 

Dom Pedro II chegou ao poder com apenas 14 anos de idade e manteve-se como 

imperador do Brasil durante quase meio século. Nesse período, conteve os desejos 

separatistas do período regencial e fortaleceu o poder imperial.

Um dos principais fatores que contribuíram para um reinado tão longo foi a 

prosperidade econômica, com destaque para a produção cafeeira, que logo tornou-se 

produto de exportação e assumiu a liderança na economia brasileira. 

Neste capítulo, vamos percorrer o reinado de dom Pedro II e verificar que o fim 

do tráfico de escravizados para o Brasil trouxe consequências para a economia inter-

na e externa, estimulando a vinda de imigrantes europeus para o país e novas formas 

de trabalho. Estudaremos também os diversos papéis desempenhados pelas mulhe-

res e seu resultado na dinâmica da sociedade brasileira durante o Segundo Império.

Marc Ferrez/Col. Gilberto Ferrez/Instituto Moreira Salles

 Objetivos do capítulo 
• Analisar as transformações 

econômicas e sociais do Se-
gundo Reinado.

• Conhecer a importância co-
mercial que o cultivo e a ex-
portação do café passaram 
a ter para o Brasil a partir da 
metade do século XIX.

• Compreender como se deu 
o fim do tráfico negreiro, o 
tráfico interno que deslocou 
a mão de obra escravizada 
para outras províncias e a 
chegada de um novo grupo 
de trabalhadores: os imigran-
tes europeus.

• Compreender as consequên-
cias da Lei de Terras no con-
texto das mudanças sociais 
e econômicas que ocorreram 
na metade de século XIX.

• Conhecer como ocorreu o de-
senvolvimento industrial no 
Segundo Reinado, que pro-
moveu o estímulo da pro-
dução interna, e a atuação 
das mulheres na sociedade 
da época.

 Comentários à 
abertura do capítulo

Para começar
Este capítulo destaca as trans-

formações econômicas e sociais 
do Segundo Reinado. Essas mu-
danças tiveram ritmos e dura-
ções diferentes, gerando rupturas 
e permanências nos modelos 
econômico, político e social do 
país, com o fim do regime es-
cravista, a queda da monarquia 
e a formação de novos grupos 
sociais. A imagem e as questões 
de abertura chamam a atenção 
para a importância econômica do 
café durante o Segundo Reinado 
e também para a presença da 
mão de obra escravizada nesse 
tipo de atividade econômica. Com 
base nisso, é possível analisar a 
manutenção de estruturas de 
longa duração (a monocultura 
exportadora e o trabalho escra-
vizado) ainda durante o Segun-
do Reinado.

1. A foto é de 1882, ou seja, da 
segunda metade do sécu-
lo XIX, período que corres-
ponde ao Segundo Reinado.

2. Os personagens são traba-
lhadores da lavoura do café, 
homens e mulheres escra-
vizados que realizam essa 
atividade em uma fazenda 
na região do Vale do Paraíba.

  Competências e habilidades trabalhadas no capítulo 13

Competências* Objetos de conhecimento Habilidades

CG (1, 2, 3, 6, 7)

CCH (1, 2, 4, 5, 
6, 7)

CEH (1, 2, 3, 5)

O Brasil do Segundo Reinado: política e 
economia.

• A Lei de Terras e seus desdobramentos 
na política do Segundo Reinado.

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

A produção do imaginário nacional 
brasileiro: cultura popular, representações 
visuais, letras e o Romantismo no Brasil.

(EF08HI22) Discutir o papel das culturas letradas, não letradas e das artes na 
produção das identidades no Brasil do século XIX.

 * CG = Competência Geral / CCH = Competência Específica de Ciências Humanas / CEH = Competência Específica de História
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1  O império do café
No século XVIII, o café era cultivado na província do Rio de Janeiro para 

consumo local. Após 1820, a produção cresceu progressivamente, destinan-
do-se aos mercados dos Estados Unidos e da Europa. Já na década de 1830, 
era o principal produto de exportação da economia brasileira. 

O gráfico abaixo apresenta a evolução da exportação dos principais 
produtos agrícolas brasileiros do século XIX. A facilidade com que o café 
se adaptou em terras brasileiras e a crescente demanda do produto pro-
piciaram o deslocamento das plantações em direção a áreas mais férteis. 
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± 1760 
Café no Rio de Janeiro

1822 
Proclamação da Independência

± 1825 
Café já chegara a São Paulo

A partir de 1830 
Liderança do café nas 

exportações

1831 
Abdicação de dom Pedro I

1840 
Golpe da Maioridade

1844 
Tarifa Alves Branco

1845 
Decreto Bill Aberdeen

1847 
Sistema de parceria – imigração

1850 
Lei Eusébio de Queirós e 

Lei de Terras

Você sabia?

O café é uma planta originária da Áfri-
ca. Durante séculos, foi cultivado pe-
los árabes – daí seu nome científico, 
Coffea arabica. No século XVIII, a 
produção de café atingiu as Anti-
lhas. Chegou ao Brasil por volta de 
1727, trazido ao Pará por Francis-
co de Mello Palheta.
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FAUSTO, Boris. Hist—ria do Brasil. 10. ed. São Paulo: Edusp/FDE, 2002. p. 191.

Principais produtos agrícolas de exportação (1821 a 1880) 
Porcentagem sobre o valor total da exportação
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Pé de café em São Francisco da 

Glória (MG). Foto de 2018.

 Orientações didáticas
O texto O império do café traz 

um gráfico mostrando a crescen-
te importância econômica do 
plantio e da exportação do café 
no Brasil, tema que será reto-
mado nas atividades ao final do 
capítulo. É importante ajudar os 
alunos na leitura do gráfico, a fim 
de ampliar o letramento estatís-
tico deles. O tratamento da infor-
mação é conteúdo também das 
áreas de Matemática, Geografia 
e Ciências, em que gráficos, ta-
belas e outros processos de or-
ganização e análises de dados 
são bastante utilizados. Procure, 
sempre que possível, desenvol-
ver atividades interdisciplinares 
com essas áreas no trabalho de 
leitura e produção de dados esta-
tísticos. Para estimular os alunos 
na leitura do gráfico, peça que fa-
çam alguns gráficos de setores 
(gráficos de pizza) com base em 
dados desta página. Por exemplo: 
elaborar três gráficos de setores 
apenas com dados da produção 
de café e açúcar dos anos 1821-
-1830, 1831-1840 e 1871-1880. 
Exercício semelhante pode ser 
feito com os demais produtos.

Competências* Objetos de conhecimento Habilidades

CG (1, 2, 3, 6, 7)

CCH (1, 2, 4, 5, 
6, 7)

CEH (1, 2, 3, 5)

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

Brasil Imperial.

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

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

afirmativas.

 * CG = Competência Geral / CCH = Competência Específica de Ciências Humanas / CEH = Competência Específica de História

Material digital – 
sequência didática
Como sugestão para tra-

balhar o tema deste capítu-
lo, acompanhe a sequência 
didática 2, do 4o bimestre, lo-
calizada no material digital do 
Manual do Professor.
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Fonte: elaborado com base em CAMPOS, Flavio de; DOLHNIKOFF, Miriam. Atlas: história do Brasil. São Paulo: 
Scipione, 2002. p. 24. 

A expansão do café

Depois do Vale do Paraíba fluminense, o café ganhou as terras do Vale do Paraí-

ba paulista. A partir da segunda metade do século XIX, expandiu-se para o interior de 

São Paulo, chegando a Campinas e Ribeirão Preto. Mais tarde, alcançou o sul de Minas 

Gerais e o norte do Paraná. Observe o mapa a seguir.

Escravizados em fazenda de café em São Paulo, em 1885.
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 Orientações didáticas
Auxilie os alunos a ler o mapa 

da página, identificando a expan-

são do café durante o Segundo 

Reinado, que continuou até 1950. 

Levante a discussão sobre a de-

pendência econômica brasileira, 

que se pautava principalmente 

em um único produto de expor-

tação. Comente também sobre 

a força social e política que, con-

sequentemente, se concentrava 

nas mãos dos grupos que do-

minavam a produção cafeeira.

Chame a atenção dos alunos 

para a fotografia, que mostra es-

cravizados em uma fazenda de 

café no final do século XIX, para 

deixar evidente que as vantagens 

da riqueza advinda dessa produ-

ção se destinavam a uma mino-

ria, os grandes proprietários de 

terras. Aproveite para ressaltar 

que os lucros oriundos do café 

e o aumento populacional des-

dobraram-se em importantes 

transformações urbanas.
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INFOGRçFICO

A cidade e os cafeicultores
Com o desenvolvimento da cafeicultura, o Sudeste consolidou-se como centro econômico 

do país, o que levou os cafeicultores – chamados de “barões do café” – a ganhar importância 

na vida econômica e política do Segundo Reinado.
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Estrutura
O crescimento dos negócios ligados ao café 
promoveu o desenvolvimento das cidades. 
Seus moradores passaram a demandar novos 
serviços urbanos, como sistemas de 
iluminação, abastecimento de água, 
saneamento, transportes, etc. 
Tais serviços, contudo, se restringiam aos 
bairros nobres ou centrais e não atendiam a 
toda a população. Do mesmo modo, o 
saneamento não atendia a todos. As poucas 
escolas e faculdades construídas eram 
destinadas apenas às elites. 

Preservação
A maioria dos belos palacetes erguidos na 
avenida Paulista no final do século XIX e início 
do século XX foi derrubada nas últimas décadas, 
abrindo espaço para grandes construções que 
atualmente abrigam instituições financeiras e 
comerciais. Permanecem hoje menos de cinco 
casarões, e a avenida, símbolo da cidade de São 
Paulo, em nada mais lembra os tempos dos 
antigos barões do café. 

Avenida Paulista, São Paulo (SP), cerca de 1902. Idealizada 
como um loteamento de alto padrão pelo engenheiro 

Joaquim Eugênio de Lima, a avenida Paulista, inaugurada em 
1891, tornou-se o endereço das famílias de imigrantes bem-

sucedidos na primeira metade do século XX.

Casarões
Ao contrário dos antigos proprietários rurais, que 
moravam em suas fazendas, os barões do café adotaram 
a vida urbana, construindo grandes casarões nos 
arredores das cidades cafeeiras. Isso porque o 
desenvolvimento dos meios de comunicação (telégrafo e 
telefone) e dos transportes (estradas de ferro, portos) 
lhes permitiu controlar suas fazendas a distância. 
Morando nas cidades, eles ficavam mais próximos da 
vida política e podiam diversificar suas atividades.

Guilherme Gaensly/Acervo do Instituto Moreira Salles
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Na foto de 1890, vemos um rico fazendeiro de 
café, Martinho Prado Jr., com sua família.

Vista do casarão de número 1919, na avenida Paulista, 
em São Paulo (SP). Construído em 1905 por um dos barões do 
café, Joaquim Franco de Melo, é uma das poucas construções 
remanescentes da época. Foto de 2018.

 Orientações didáticas
O infográfico A cidade e os cafeicultores é um importante recurso 

para se analisar o impacto urbanístico e social da rápida expansão 

econômica do estado de São Paulo gerada pela produção do café. Isso 

fortaleceu novos grupos sociais, os cafeicultores, e resultou em um 

acelerado crescimento urbano de São Paulo. Nesse caso, destaque o 

papel dos casarões e palacetes construídos para abrigar essa elite ca-

Texto complementar

Esse período pós-colonial 
produziu grandes e radicais 
mudanças no desenho da ci-
dade, na área cultural e na 
economia, pois recebeu no-
vos moradores e manifes-
tou novos modos de viver 
da população, refletiram em 
alterações na arquitetura re-
sidencial.

A transição da economia 
colonial para a economia ex-
portadora capitalista passou 
a definir, de forma mais clara, 
as diferenças de classes sociais 
e, consequentemente, as dife-
renças entre os partidos ar-
quitetônicos e os programas 
residenciais. Como disse o 
pesquisador Carlos Lemos “o 
café foi um verdadeiro divisor 
de águas na vida cultural em 
geral e na civilização material 
em particular de São Paulo”. 

Entre os anos de 1886 e 
1900, a população da cida-
de de São Paulo quintupli-
cou, passando de 44.030 para 
239.820 habitantes, e o nú-
mero de edificações triplicou 
(MORSE, 1970). Surgiram 
novas formas de moradia: 
cortiços e casas de operários 
para o uso da classe baixa do 
proletariado paulistano, e as 
casas térreas e palacetes pa-
ra a classe média e alta da 
sociedade.

A antiga arquitetura das ca-
sas coloniais, com sua baixa 
ventilação interna e ilumina-
ção debilitada, e o crescimen-
to acelerado da quantidade 
de cortiços na cidade con-
tribuíram para as péssimas 
condições de higiene em São 
Paulo e para o consequente 
surgimento de novas doenças. 

Na cidade crescia o número 
de cortiços, principalmente 
na região da Igreja da Sé e 
no bairro de Santa Ifigênia, 
habitados por ex-escravos, 
ex-lavradores e imigrantes 
europeus. 

ALVES, Rogério Novakoski 
Ferreira; RIGHI, Roberto. 

O programa funcional dos 
palacetes paulistanos no final 

do século XIX. Arq. Urb., n. 13, 
1o semestre 2015, p. 123-139. 

Disponível em: <www.usjt.br/
arq.urb/numero-13/7-rogerio-
novakoski.pdf>. Acesso em: 23 

set. 2018.

feicultora que passava a ter interesse em residir em um centro urbano 

e político importante. Por sua vez, ressalte que o crescimento urbano 

foi bastante desigual e o contraponto dos casarões e palacetes eram 

os cortiços populares, onde trabalhadores, entre eles ex-escraviza-

dos, viviam. Para ajudar nessa discussão, consulte o texto comple-

mentar indicado ao lado.
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2  A Era Mauá: um surto industrial
A independência do Brasil não alterou o predomínio da Inglaterra na economia 

do país. No início do Segundo Reinado, porém, o crescimento das exportações de café 

transformou os Estados Unidos no principal comprador do produto, superando a 

Inglaterra. Além disso, Alemanha e França passaram a nos fornecer seus produtos, o 

que garantia alguma autonomia em relação à tradicional dominação inglesa.

Em 1842, terminou a vigência do tratado de comércio com a Inglaterra. O gover-

no brasileiro, enfrentando dificuldades financeiras, não o renovou. Ao contrário: para 

aumentar a arrecadação pública, o governo decretou, em 1844, a Tarifa Alves Branco 

(nome do ministro que assinou o decreto). Essa medida elevou para até 60% a taxa 

sobre os artigos importados, o que estimulou o desenvolvimento da produção interna.

Além disso, com a extinção do tráfico negreiro, em 1850, parte do dinheiro antes 

gasto no comércio de africanos escravizados foi direcionado para a indústria. 

Foi nesse contexto que se destacou a figura do barão de Mauá (Irineu Evange-

lista de Sousa), um dos maiores empresários brasileiros do Império. Além de possuir 

um estaleiro e diversas indústrias, ele investiu em casas de comércio (MacGregor e 

Cia. e Casa Mauá e Cia.), em financeiras (Banco Mauá) e em empresas de energia 

(Companhia de Gás do Rio de Janeiro) e transportes (Companhia de Bondes do Jardim 

Botânico, Companhia de Navegação a Vapor do Rio Amazonas; Estrada de Ferro Mauá; 

Companhia de Rebocadores a Vapor do Rio Grande do Sul). Além de empreendimen-

tos particulares, Mauá também se associou ao governo na construção de estradas e 

ferrovias e na instalação, em 1874, de um cabo submarino que permitia a comunica-

ção telegráfica direta entre Brasil e Europa. Entretanto, em 1878, em virtude da falta 

de apoio governamental, em parte por causa de suas posições liberais e abolicionis-

tas, da contínua concorrência estrangeira e de pressões financeiras nacionais e inter-

nacionais, o barão de Mauá faliu.

Escravidão e 

modernização no Brasil 

do século XIX, de Artur 

José Renda Vitorino, 

Editora Atual, 2008. Esse 

livro mostra as 

modificações no Brasil 

durante o século XIX, 

assinalando o processo 

de modernização do 

país que convivia com a 

escravidão.

Minha biblioteca

Mauá: o imperador e o 

rei. Direção: Sérgio 

Rezende. Brasil, 1999. 

Relata a trajetória do 

empreendedor e 

pioneiro da 

industrialização no 

Brasil, Irineu Evangelista 

de Sousa, o barão de 

Mauá.

De olho na tela

Trecho da estrada de ferro São Paulo Railway, que ligava a 

cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, à cidade 

portuária de Santos. Essa estrada era a principal via de 

escoamento de café com destino ao mercado internacional. 

O barão de Mauá impulsionou a construção dessa ferrovia. 

Fotografia de Militão Augusto de Azevedo, c. 1864.

Reprodução/Instituto Moreira Salles, 

Rio de Janeiro, RJ.
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 Orientações didáticas
Até recentemente, alguns his-

toriadores davam ênfase à divi-
são social e econômica entre os 
barões do café e os empresários 
pós-industrialistas. No entanto, 
alguns estudos historiográficos 
mais recentes vêm demonstran-
do que os capitais acumulados 
pela lavoura de café foram essen-
ciais para que a industrialização 
no Brasil começasse a se formar 
a partir de meados do século XIX. 
Ou seja, não havia uma dicotomia 
entre essas duas áreas produ-
tivas. Com relação a esse surto 
industrial, é importante que os 
alunos conheçam os tipos de in-
dústrias criadas no Brasil com a 
Tarifa Alves Branco: indústrias de 
tecido (muitas vezes destinado 
às sacas de café) e indústrias de 
bens não duráveis.

Retome com os alunos a situa-
ção da Inglaterra durante o século 
XIX: com a Revolução Industrial, a 
Inglaterra precisava garantir paí-
ses que fornecessem, além de 
matérias-primas, mercado con-
sumidor para seus produtos. Es-
ses são alguns dos motivos que 
a levaram a pressionar o Brasil 
para pôr fim ao tráfico negreiro 
e posteriormente à escravidão.

No entanto, se as relações en-
tre Brasil e Inglaterra são impor-
tantes para entendermos o fim do 
tráfico negreiro, é preciso tam-
bém considerar fatores internos 
para o fim dessa prática que sa-
queou por séculos o continente 
africano de força de trabalho e 
técnicas. As pressões inglesas 
não começaram em 1845 e por 
décadas não tiveram qualquer 
efeito na diminuição do tráfico, ao 
contrário: entre os anos de 1830 
e 1850, a entrada de africanos es-
cravizados no Brasil cresceu em 
proporções impressionantes. No-
vas pesquisas sobre esse período 
apontam para a importância de 
fatores internos nesse processo.

A massiva entrada de africa-
nos em tão pouco tempo am-
pliou o medo dos senhores em 
relação à ocorrência de rebeliões 
de escravizados. O Brasil se afri-
canizou em duas décadas com 
a entrada de, aproximadamente, 
50 mil cativos anualmente. Além 
da condição escrava, essa gran-
de massa inserida em tão pouco 
tempo no território nacional era 
formada por povos estrangei-
ros que não falavam português 
e que não tinham construído a 
complexa e contraditória rela-
ção senhor-escravizados, como 
os cativos ladinos, nascidos em 
território brasileiro.
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3  O fim do tráfico negreiro
Desde o início do século XIX, os ingleses, que haviam liderado o comércio de 

africanos escravizados no século anterior, extinguiram o tráfico negreiro e começaram 
a pressionar os países escravistas a seguir seu exemplo.

No Brasil, essas pressões já eram presentes em 1822. Em troca do reconheci-
mento da independência pelo governo inglês, dom Pedro I comprometeu-se a abolir 
o tráfico. Após a abdicação, uma lei regencial assinada em 7 de novembro de 1831 
renovou esse compromisso de tornar livres todos os africanos escravizados a partir 
de então. A medida, contudo, não se efetivou na prática, o que originou uma expressão 
conhecida ainda hoje: “para inglês ver”, com o sentido de que a lei só existia no papel.

O trabalho nas fazendas 

de cafŽ, de Ana Luiza 

Martins, Editora Atual, 

1994. A obra mostra o 

cotidiano do pesado 

trabalho escravizado 

nas fazendas do Vale do 

Paraíba durante o 

Império, utilizando fotos 

e relatos de fazendeiros 

e viajantes.

Minha biblioteca
As dificuldades diplomáticas entre Brasil e Inglaterra agravaram-se quando o go-

verno brasileiro estabeleceu a Tarifa Alves Branco, em 1844, aumentando os impostos 
sobre as importações. A resposta inglesa foi o decreto da Bill Aberdeen (1845), lei que 
autorizava a Marinha inglesa a prender qualquer navio negreiro que cruzasse o Atlântico, 
não importando sua nacionalidade, e a julgar os traficantes segundo as leis inglesas.

Diante de tamanha pressão, o Parlamento brasileiro votou a favor da abolição 
do tráfico em 1850, com a Lei Eusébio de Queirós. A medida provocou sérias dificul-
dades à cafeicultura no Brasil, motivando ações para o abastecimento de mão de obra 
(veja o gráfico abaixo).

Diante de tais problemas, os fazendeiros paulistas passaram a comprar escravi-
zados de outras regiões, especialmente do Nordeste, no chamado tráfico interpro

vincial. No entanto, além dos preços elevados por causa da intensa procura, os escra-
vizados do Nordeste não foram suficientes 
para suprir a demanda das lavouras de café.

Vale ressaltar que quando pensamos 
em escravidão africana, geralmente a as-
sociamos à produção do açúcar, passando 
pelo ouro e terminando no café. No entan-
to, ela também esteve presente em áreas 
de plantação de algodão (especialmente no 
Maranhão), além das que cultivavam arroz, 
fumo e outros produtos agrícolas.  

Você sabia?

Embora muitos ingleses defendessem a abolição da escravidão por razões humani-
tárias, a principal motivação para o fim do tráfico era de ordem econômica. Alegava-se, 
por exemplo, que o capital empregado no comércio de escravizados poderia favorecer a 
indústria britânica. Além disso, os ingleses também precisavam de mão de obra para 
seus empreendimentos no continente africano. Nesse período as nações imperialistas 
europeias, principalmente Inglaterra e França, disputavam domínios na África e na Ásia.

número de indivíduos escravizados
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Fonte: elaborado com base em HOLANDA, Sérgio Buarque de. 

Raízes do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1956. p. 92.

Queda do tráfico de escravizados para o Brasil 
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 Orientações didáticas
Discuta com os alunos a men-

talidade escravista dos fazen-
deiros e a recusa em utilizar 
trabalhadores livres nacionais. 
Outra opção interessante, to-
mando por base o boxe Você 

sabia?, é relacionar a atuação 
inglesa no caso do tráfico e sua 
atuação, na mesma época, na 
China, retomando a Guerra do 
Ópio e abrindo vários caminhos 
para discussões. Além disso, 
para aprofundar a questão da 
escravidão e os diversos tipos 
de sociedades escravistas que 
se estabeleceram no Brasil, con-
sulte o texto indicado a seguir.

Texto complementar

Os manuais didáticos insis-
tiram numa escravidão afri-
cana que começava com o 
açúcar, passava pelo ouro e 
terminava no café. Talvez por 
isso as áreas de plantation de 
algodão (especialmente o Ma-
ranhão), além daquelas on-
de se cultivavam arroz, fumo 
e outros produtos agrícolas 
com mão de obra escrava, 
foram pouco estudadas no 
Brasil. Estas eram sociedades 
escravistas que apresentavam 
padrões distintos do modelo 
da produção de açúcar (no 
Nordeste colonial) e do café 
(no Sudeste escravista oito-
centista). É possível, porém, 
descortinar o cotidiano, a rea-
lidade sociodemográfica e 
produtiva de regiões inteiras 
dedicadas ao arroz, algodão 
e cacau. Havia em todo país 
outras searas paralelas, mas 
igualmente condicionadas 
pelo trabalho escravo. A es-
cravidão urbana representou 
no Brasil um capítulo à parte. 
[...] Por aqui se instalaram as 
principais cidades escravistas 
atlânticas [...] [que] conhe-
ceram o impacto urbano da 
escravidão, entre as décadas 
finais do século XVIII e a pri-
meira metade do XIX, século 
este que ficou caracterizado 
por uma escravidão urbana.

GOMES, Flávio; SCHWARCZ, 
Lilia M. Dicionário da 

escravidão e liberdade. São 
Paulo: Companhia. das Letras, 

2018. p. 26.
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TRABALHANDO COM DOCUMENTOS

A escravidão africana que começou no Brasil com o açúcar, seguiu pela mineração e chegou ao café foi presen-
te ainda na produção de outros produtos agrícolas, como arroz, fumo, algodão e cacau. E não se restringiu ao campo, 
sendo bastante intensa nas cidades. “Por aqui se instalaram as principais cidades escravistas atlânticas. [... que...] 
conheceram o impacto urbano da escravidão, entre as décadas finais do século XVIII e a primeira metade do XIX, 
século este que ficou caracterizado por uma escravidão urbana.1”

Observe atentamente as imagens abaixo, de aproximadamente 1860. Trata-se de uma ama de leite e a criança 
a quem amamentou. Há ainda um anúncio publicado num jornal do Rio de Janeiro no ano de 1862.

1 GOMES, Flávio; SCHWARCZ, Lilia M. Dicionário da escravidão e liberdade. São Paulo: Cia das Letras, 2018.

1  Como a escravizada se apresenta na foto? Descreva suas roupas, sua postura e suas feições.

2  Qual parece ser a relação do menino com a ama?

3  É possível dizer que esse tipo de relação ainda existe no Brasil? Justifique sua resposta.

4  Observando o anúncio, o que se pode concluir sobre como alguns dos proprietários de escravizadas agiam 
quando uma delas dava à luz uma criança?
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Anúncio de 1862, publicado no  
jornal Diário do Commercio.

Retrato de Augusto Gomes Leal e sua ama de 
leite Mônica. Fotografia de Joaquim Ferreira 
Vilela (1860-1865), Recife, Pernambuco.
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 Orientações didáticas

Trabalhando com 

documentos
Para auxiliá-lo na exploração 

da seção Trabalhando com do-

cumentos, selecionamos o texto 

a seguir, que também pode ser 

utilizado com os alunos.

Texto complementar

As amas de leite

Como na Europa e na Amé-
rica do Norte, o recurso às 
amas de leite parecia ser bas-
tante comum no Império. 
A ponto de um articulista 
do Ostensor Brasileiro, jor-
nal quinzenal publicado na 
Corte, escrever em 1845: 
“Não se encontrarão em to-
do o Império cinco mães que, 
pertencendo à classe elevada, 
aleitem seus filhinhos […] 
não se encontrarão dez na 
classe média […] não será 
fácil apontar vinte na clas-
se baixa”. Fieira de números 
fantasistas, mas úteis para 
indicar que o hábito de alei-
tamento materno seguia a es-
cala inversa da renda familiar. 
Assim, o aluguel de amas de 
leite representava uma ati-
vidade econômica impor-
tante nas cidades. Pequenos 
senhores de escravos explo-
ravam esse mercado, alugan-
do a terceiros suas cativas em 
período pós-natal. Muka-
ma, em quimbundo, refere-
-se aos escravos domésticos 
de ambos os sexos, cativos do 
próprio povo ambundo nas 
aldeias nativas de Angola. O 
uso exclusivamente feminino 
do substantivo na Colônia e 
no Império demonstra a es-
pecialização econômica da 
mulher cativa no trabalho 
doméstico e no aleitamen-
to dos filhos dos senhores.

ALENCASTRO, Luiz Felipe 
de (Org.). História da vida 

privada no Brasil. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1997. 

v. 2. p. 63.

Atividades

1. Bem trajada: vestido longo, xale e colar. Sua postura reproduz a 

altivez das senhoras da época. Suas feições são sérias, porém, 

tristes. Nessa época, tirar foto era uma ocasião rara, havendo 

uma preparação para isso. Certamente a ama não utilizava es-

ses trajes no dia a dia.

2. O menino parece ter afeição por ela, o que transparece no abra-

ço que lhe oferece.

3. Resposta pessoal. No Brasil, muitas vezes, a empregada do-

méstica ou babá pode ocupar papel semelhante ao da ama de 

leite, criando laços de afeição com os membros da família.

4. Eles as alugavam como amas de leite, cedidas mediante paga-

mentos periódicos para que amamentassem os filhos de outras 

pessoas que se dispusessem a pagá-las.
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As novas formas de trabalho
Uma das soluções encontradas pelos fazendeiros e governantes para atender a 

necessidade de mão de obra na lavoura foi estimular a vinda de trabalhadores es-

trangeiros para o Brasil.

Em 1847, o senador Nicolau de Campos Vergueiro adotou, em sua fazenda de 

Ibicaba, na província de São Paulo, o sistema de parceria: o custo da viagem e do 

transporte dos imigrantes europeus até as fazendas era adiantado pelo empresário, 

devendo ser reembolsado mais tarde pelos trabalhadores. Além disso, os gastos com 

a instalação e a manutenção dos estrangeiros também eram descontados de seus 

salários.

A remuneração dos trabalhadores era baixíssima, de modo que eles nunca con-

seguiam pagar suas dívidas. Além disso, o tratamento que recebiam nas fazendas 

não era muito diferente daquele dado aos escravizados. A vida era difícil para os 

trabalhadores nas fazendas e para os habitantes da capital do Império, o Rio de Ja-

neiro, devido a epidemias de febre amarela e cólera.

As queixas dos imigrantes eram tantas que o governo de seus países de origem 

proibiu a emigração para o Brasil. No final dos anos 1850, esse sistema entrou em 

crise. Diante da pressão dos cafeicultores, o governo decidiu implantar a imigração 

subvencionada. Neste sistema, caberia ao governo contratar imigrantes na Europa e 

custear sua viagem.

Após chegar ao porto, os imigrantes passavam pela Inspetoria de Imigração e 

eram encaminhados a uma hospedaria, especialmente a de São Paulo. Alguns dias 

depois, eram enviados às fazendas, onde trabalhavam no sistema de colonato. Nes-

se sistema, o colono e sua família eram contratados para cuidar de certo número de 

pés de café – a empreitada –, recebendo uma remuneração básica pelo cultivo e um 

pagamento extra pela colheita.

Vivendo na fazenda (por vezes, suas residências eram as antigas senzalas), eles 

também podiam cultivar gêneros de subsistência (milho, mandioca, feijão, etc.). Em 

alguns casos, os colonos dividiam esses produtos com os proprietários ou vendiam 

parte da colheita.

O quatrilho. Direção: 

Fábio Barreto. Brasil, 

1995. Ao contar a 

história de dois casais, o 

filme aborda a vida de 

imigrantes italianos no 

sul do país, no fim do 

século XIX.

Gaijin: caminhos da 

liberdade. Direção: 

Tizuka Yamazaki. Brasil, 

1980. Trata da vivência 

dos primeiros 

imigrantes japoneses e 

seu relacionamento 

com os nordestinos e 

italianos.

De olho na tela
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Fotografia de Guilherme 

Gaensly retrata grupo de 

imigrantes italianos no pátio 

central da Hospedaria dos 

Imigrantes, em São Paulo, 

aproximadamente em 1890.

 Orientações didáticas
Ao analisar o tópico As novas 

formas de trabalho, é importante 
diferenciar os sistemas de parce-
ria e de colonato e relacioná-los 
com a política ativa de subven-
ção da imigração europeia, vista 
como alternativa ao trabalho de 
pessoas escravizadas. Ressalte 
que, especialmente a partir do 
final do século XIX, o número de 
imigrantes que entraram no país 
cresceu de forma muito rápida e 
isso marcou profundamente a 
sociedade e a cultura brasileiras. 

Caso queira aprofundar a aná-
lise da imigração, consulte o site 

do Museu da Imigração do Estado 
de São Paulo, antiga Hospedaria 
dos Imigrantes, na cidade de São 
Paulo: <http://museudaimigra
cao.org.br/> (acesso em: 23 set. 
2018). Os professores da capital 
paulista podem levar seus alunos 
para visitar esse museu. Profes-
sores de outros estados podem 
pesquisar sites, museus ou arqui-
vos que contenham documentos 
ou exposições sobre os imigran-
tes de sua região e propor uma 
visita com seus alunos.
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Como vimos no Capítulo 9, na segunda metade do século XIX intensificaram-se 

as lutas pela unificação nos atuais territórios da Itália e da Alemanha. Fugindo da 

guerra, italianos e alemães formaram os maiores grupos populacionais que migraram 

ao Brasil. Em geral, eles iam para as províncias de São Paulo, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul.

A imigração assumiu caráter distinto nas várias províncias brasileiras. Em São 

Paulo, os imigrantes se dirigiam, principalmente, para as fazendas de café. Já nas 

províncias do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, muitos 

deles fundavam colônias e se transformavam em pequenos proprietários, trabalhan-

do em seus próprios lotes.

A Lei de Terras de 1850
Desde a época das sesmarias, no início da colonização, todas as terras da Amé-

rica portuguesa eram da Coroa e só poderiam ser doadas por ela. Para garantir sua 

posse, os sesmeiros deveriam ocupá-las produtivamente e protegê-las. 

A partir de 1850, com a promulgação da Lei de Terras, o direito à posse só se 

tornou possível pela compra, e garantido por um documento emitido por um juiz. O 

Estado passou a vender as glebas e a retomar as terras não legalizadas, em geral 

pequenas propriedades ocupadas por negros, mulatos e pobres. 

Para as populações indígenas, a consequência da lei foi o confisco de seus terri-

tórios para realização de leilões de venda, ficando preservadas as terras apenas dos 

grupos mais resistentes e os que viviam em regiões distantes e de difícil acesso.

A lei também dificultou a compra de terras pelos imigrantes, que só poderiam 

fazê-lo após três anos do desembarque no Brasil. Havia ainda um tamanho mínimo 

de gleba que podia ser adquirido, e o pagamento não podia ser parcelado. A terra 

passou a ser vista como mercadoria.

Só foram beneficiados os grandes fazendeiros, que acabaram ampliando suas já 

imensas propriedades. A grande maioria da população não tinha acesso à terra, am-

pliando assim a mão de obra disponível desse período.

 Sesmaria: lote de terra da 

América portuguesa que 

os reis de Portugal e seus 

representantes locais 

cediam a interessados em 

cultivá-lo.

 Gleba: terreno próprio para 

cultivo.

Guilherme Gaensly/Fundação Biblioteca 

Nacional, Rio de Janeiro, RJ.

Imigrantes italianos na 

colheita de café em fazenda 

no interior de São Paulo, por 

volta de 1902. Foto de 

Guilherme Gaensly.

212

 Orientações didáticas
Chame a atenção dos alunos 

para o tópico A Lei de Terras de 

1850, relacionando o tema com 

a abolição do tráfico negreiro. 

Não coincidentemente, ao mes-

mo tempo que o Brasil aprovava 

uma lei proibindo o tráfico ne-

greiro – fazendo cessar o maior 

e mais duradouro movimento de 

diáspora forçada e começando 

a estimular a entrada de traba-

lhadores de origem europeia no 

país –, limitiva o acesso à terra, 

contribuindo para um quadro 

de desigualdade e concentra-

ção fundiária que persiste até 

a atualidade. Caso queira apro-

fundar essa discussão, consulte 

a proposta de atividade comple-

mentar a seguir.

Atividade complementar
¥ Por que a Lei de Terras signi-

ficou uma medida decisiva 

para concentrar as terras 

nas mãos de poucos?

Porque, ao definir que a aqui-

sição de terras precisava ser 

feita mediante pagamento 

em dinheiro e regulamen-

tada por um juiz, garantiu 

que somente uma pequena 

parcela tivesse acesso às 

grandes propriedades.
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4  As mulheres no período 
imperial

Durante muito tempo acreditou-se que as mulheres no Brasil Imperial (1822-

-1889) tinham uma vida restrita ao ambiente doméstico. No entanto, pesquisas re-

centes mostram que elas assumiram muitos outros papéis, dependendo de sua 

condição social (ricas ou pobres), de sua cor (brancas, pardas ou negras) e de seu 

estatuto jurídico (livres, libertas ou escravizadas).

Para as mulheres livres, brancas e ricas, a mobilidade no espaço público era limi-

tada. Elas só saíam às ruas acompanhadas e em poucas ocasiões: para visitar paren-

tes, assistir a missas e, ocasionalmente, frequentar óperas e outros espetáculos. 

Porém, diferentemente das mulheres de elite do período colonial (séculos XVII e XVIII), 

as da elite do Império tiveram mais acesso à educação. 

As mulheres livres e pobres, que não podiam pagar escolas ou professores, ra-

ramente eram alfabetizadas. Geralmente trabalhavam como doceiras, costureiras, 

lavadeiras, lavradoras, tecelãs – profissões que lhes permitiam ganhar algum dinhei-

ro. Algumas possuíam um ou dois escravizados, que podiam ser utilizados como 

vendedores de seus produtos ou alugados para terceiros.

Embora as mulheres fossem educadas para se submeter aos maridos, muitas 

chefiaram seus lares durante o século XIX. Na província de São Paulo, em 1872, cerca 

de 40% dos domicílios eram comandados por mulheres solteiras, viúvas ou casadas 

com maridos ausentes por longos períodos ou desaparecidos. 

No outro extremo dessa sociedade, estavam 

as mulheres escravizadas. Nas fazendas, elas po-

diam ser mucamas, amas de leite, cozinheiras, en-

gomadeiras, lavadeiras, etc. ou trabalhar na roça. 

Nas cidades, vendiam quitutes, frutas, bebidas e 

outros produtos. Com isso, transitavam pelo am-

biente urbano com muito mais frequência do que 

as mulheres brancas e ricas.

No Brasil do século XIX, a mulher não podia 

votar nem ser votada, por ser considerada “incapaz” 

de tomar decisões importantes (assim como as 

crianças, os indígenas e os escravizados). No entan-

to, considerando que a prática política vai muito 

além das eleições e da ocupação dos cargos públi-

cos, podemos afirmar que muitas mulheres atua-

ram politicamente em momentos decisivos da his-

tória do Império. Um exemplo foi sua participação 

no movimento abolicionista, nas décadas de 1870 

e 1880. Nos eventos culturais que promoviam a 

causa antiescravista, cantoras, atrizes, composito-

ras, poetisas e espectadoras ajudaram a arrecadar 

fundos para a libertação de escravizados, colabo-

rando para o fim do regime escravista.

Leolinda Daltro, nascida no 

século XIX, foi uma das 

primeiras mulheres a ter 

participação na política 

brasileira. Foi a fundadora do 

Partido Republicano Feminino. 

Foto de 1917, no Rio de Janeiro.
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Escravizados descansam após o trabalho em fazenda no interior do 

Brasil. Gravura colorizada, de 1861, a partir de fotografia de Victor Frond.

 Orientações didáticas
Durante a discussão do tópi-

co As mulheres no período im-

perial, é importante ressaltar a 
questão da diversidade de pa-
péis desempenhados por elas, 
especialmente quando se anali-
sam as práticas de mulheres de 
diferentes grupos sociais. Proble-
matize a visão de que a mulher 
era completamente excluída da 
sociedade e ressalte que as mu-
lheres participavam de diferen-
tes atividades econômicas e que 
muitas delas sustentavam seus 
lares e familiares. Por outro lado, 
ressalte as exclusões sociais que 
elas sofriam, como serem impe-
didas de votar. Isso, entretanto, 
não impedia as mulheres de par-
ticipar da vida política por meio de 
ações cotidianas e mobilizações 
em torno de temáticas sociais. 

Caso queira aprofundar a dis-
cussão sobre a luta política das 
mulheres no século XIX, é possí-
vel propor aos alunos que pes-
quisem informações sobre Nísia 
Floresta (1819-1885), conside-
rada uma pioneira na luta pelos 
direitos das mulheres no Bra-
sil. Além disso, consulte as indi-
cações bibliográficas no início 
da unidade, que podem ajudar 
a discutir a questão dos papéis 
sociais das mulheres no Império.
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CONEXÕES COM A ARTE

Música: o surgimento do choro no Segundo Reinado
As décadas finais do Segundo Reinado não foram marcadas apenas pelas agitações políticas e sociais. A vida cul-

tural das grandes cidades brasileiras, especialmente do Rio de Janeiro, também sofreu profundas transformações. 

Naquela época, hábitos e entretenimentos importados da Europa se fundiam com a cultura local, dando origem a 

criações muito particulares.

Uma dessas criações foi o choro, considerado hoje o primeiro estilo musical tipicamente brasileiro. A palavra surgiu 

por volta de 1880 para designar o estilo ritmado e sentimental composto pelos grupos mu-

sicais que tocavam em bailes, festas familiares e outros eventos que ocorriam na Cidade Nova 

e nos subúrbios cariocas. Formados em geral por flautas, cavaquinho e violão, esses conjun-

tos inicialmente tocavam valsas, tangos, polcas e schottisch (mais tarde aportuguesado como 

xótis), gêneros musicais importados da Europa e muito apreciados pelas elites cariocas.

 Cidade Nova: bairro 

popular surgido no 

século XIX, situado entre a 

região central e o norte do 

Rio de Janeiro.

Nos salões da alta sociedade, essas músicas eram dançadas à moda europeia; já nos bailes populares, frequenta-

dos por pequenos funcionários públicos e trabalhadores urbanos, elas ganharam novos significados. Mais tarde, as 

composições também começaram a diferir dos padrões musicais conhecidos, ganhando mais improviso, habilidade e 

identidade. Os músicos de choro (também chamados “chorões”), muito influenciados pelos ritmos de origem africana, 

logo desenvolveram um modo particular de tocar. As melodias adquiriam um “balanço” característico e exigiam danças 

muito mais animadas para acompanhar o ritmo. 

Embora tenha sido produzida em 1905, já no início da República, a aquarela acima, chamada Baile de pobre, do caricaturista K. Lixto 
(Calixto Cordeiro), dá uma ideia de como deveriam ter sido os bailes regados à música do choro do Segundo Reinado.
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 Orientações didáticas

Conexões 
Antes de dar início à pesquisa 

e à análise estética, desenvolva 
uma atividade teórica de identi-
ficação de elementos estéticos 
das canções analisadas, com 
base na seguinte sugestão de 
leitura complementar:

CARVALHO, Henri de. A obra de 
Ernesto Nazareth: síntese da 
particularidade histórica e da 
música brasileiras. Projeto His-

tória, n. 43, dez. 2011, p. 81-109. 
Disponível em: <https://revistas.
pucsp.br/index.php/revph/
article/viewFile/8315/6687>; 
acesso em: 23 set. 2018.

Atividades

1. Sim, a polca Você bem sabe 
foi composta primeiro. Isso 
pode ser notado pelo ritmo 
mais típico das danças euro-
peias. O tango Escorregando, 
de ritmo mais sincopado, já 
revela a fusão entre a dança 
de salão europeia e a rítmica 
de origem africana, pratica-
da pelos grupos de choro. 

2. O acompanhamento rítmi-
co do tango Escorregando 
é mais “balançado” que o da 
polca Você bem sabe. Ajude 
os alunos a reproduzir, com 
palmas, o ritmo da polca e o 
do tango e a perceber o “ba-
lanço” deste último, provo-
cado pela síncopa. Em livro 
sobre o samba, o sociólogo 
Muniz Sodré explora a in-
fluência que os ritmos sin-
copados exercem sobre o 
corpo do ouvinte: “Sínco-
pa, sabe-se, é a ausência 
no compasso da marcação 
de um tempo [fraco] que, 
no entanto, repercute nou-
tro mais forte. [...] De fato, 
tanto no jazz quanto no sam-
ba, atua de modo especial a 
síncopa, incitando o ouvinte 
a preencher o tempo vazio 
com a marcação corporal – 
palmas, meneios, balanços, 
dança. Sua força magnética, 
compulsiva mesmo, vem do 
impulso [provocado pelo va-
zio rítmico] de completar a 
ausência do tempo com a di-
nâmica do movimento no es-
paço” (SODRÉ, Muniz. Samba, 
o dono do corpo. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Fuad, 1998. p. 11).
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Com o tempo, o nome “choro” deixou de indicar o grupo musical 

para se referir às próprias músicas, rebatizadas de polca-choro, 

valsa-choro, tango-choro, até que o choro se tornou um gênero 

independente. Diversos músicos brasileiros passaram a compor 

canções nesse gênero no final do Império, como Joaquim Antônio 

da Silva Callado (1848-1880), Chiquinha Gonzaga (1847-1935), 

Ernesto Nazareth (1863-1934) e tantos outros. Eles foram res-

ponsáveis por fazer a ponte entre a música escutada pelas elites 

e os batuques praticados pelos negros escravizados e alforriados, 

“abrasileirando” os bailes de tradições europeias.

Com o auxílio do professor, procure na internet gravações em piano solo das composições Você bem sabe e Escor-

regando, de Nazareth. Ouça-as atentamente e responda às atividades a seguir em seu caderno.

1  Mesmo sem saber as datas de composição, é possível deduzir qual canção foi composta primeiro? Justifique sua 

resposta.

2  Preste atenção ao acompanhamento rítmico de cada uma das composições. Tente reproduzi-los com palmas.  

Na sua opinião, qual deles tem mais “balanço”? 

3  Esse ritmo “balançado” (ou sincopado) é encontrado, com pequenas variações, em diversos gêneros de dança  

latino-americanos, como o tango argentino, a habanera cubana, o merengue dominicano, a milonga uruguaia, etc. 

Levante hipóteses para explicar essa semelhança.

Chiquinha Gonzaga. Site oficial da compositora e maestrina 
Chiquinha Gonzaga. Disponível em: <http://chiquinhagonzaga.
com/wp>. Acesso em: 10 maio 2018.

Mundo virtual

Ernesto Nazareth. Site produzido em 2013 em homenagem aos 
150 anos de nascimento do compositor. Traz fotos, discografia 
completa do artista, biografia e linha do tempo detalhada de 
sua carreira, entre outros. Disponível em: <http://www.
ernestonazareth150anos.com.br>. Acesso em: 17 set. 2018.

Mundo virtual
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Joaquim Antônio da Silva Callado, 

considerado o “pai do choro”, em ilustração 

de Angelo Agostini de 1880.
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Chiquinha Gonzaga em foto do século XIX. Imagem de Ernesto Nazareth do ano 1932.

 Orientações didáticas
3. A semelhança entre esses 

gêneros musicais latino-
-americanos se deve ao fa-
to de que em todos esses 
países a cultura europeia 
trazida pelos colonizado-
res fundiu-se a ritmos de 
origem africana. As grava-
ções podem ser encontradas 
no endereço <www.ernesto
nazareth150anos.com.br> 
(acesso em: 13 fev. 2018), 
site comemorativo dos 150 
anos de nascimento do com-
positor. A escolha do piano 
solo se deve ao fato de que 
as músicas foram original-
mente compostas para esse 
instrumento. Além disso, é 
importante que as duas gra-
vações sejam executadas 
pelo mesmo instrumento 
para facilitar a comparação. 
Vale destacar aos alunos que 
o tango composto por Na-
zareth, também conhecido 
como tango brasileiro, não 
deve ser confundido com o 
tango argentino, apesar de 
haver certas semelhanças 
entre eles.
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Mapeando saberes

ESTABILIDADE NO SEGUNDO 
REINADO
• A prosperidade econômica 

alcançada pela produção cafeeira, 
especialmente a partir de 1840, 
foi uma das razões da 
estabilidade política do Segundo 
Reinado. 

• Apoiando-se no incentivo à 
exportação do café e no Poder 
Moderador, dom Pedro II 
conseguiu manter-se por 49 anos 
no trono do Império.

FIM DO TRÁFICO DE ESCRAVIZADOS
• Desde 1822, a Inglaterra vinha 

pressionando o país para abolir o 
tráfico de escravizados, o que 
ocorreu em 1850, com a Lei 
Eusébio de Queirós. 

• Para suprir a demanda de mão de 
obra das lavouras de café, 
recorreu-se ao tráfico 
interprovincial de escravizados, ao 
sistema de parceria e à imigração 
subvencionada de trabalhadores 
europeus.

NOVAS FORMAS 
DE TRABALHO

• Com o fim do tráfico, a substituição da 
mão de obra escravizada pelo trabalho 
livre tornou-se inevitável. 

• Lei de Terras (1850): 

- serviu para impedir que os futuros 
trabalhadores livres e os ex-escravizados se 
tornassem pequenos proprietários. 

- determinava que a posse da terra, até então 
garantida por doações, só seria possível pela 
compra. 

- sem dinheiro para adquirir propriedades, os 
trabalhadores pobres foram obrigados a 
trabalhar para os grandes proprietários.

ECONOMIA CAFEEIRA
• A expansão da cafeicultura ao longo 

do Vale do Rio Paraíba do Sul transformou 
o Sudeste no centro econômico do Império. 

• A concentração de capitais originários das 
exportações do café possibilitou o investimento 
na melhoria das estruturas urbanas (saneamento, 
iluminação, pavimentação), das comunicações 
(telégrafo, telefone) e dos transportes (estradas 
de ferro, portos). 

• Em meados do século XIX, a criação da Tarifa 
Alves Branco e a abolição do tráfico atlântico de 
escravizados permitiram o investimento no 
comércio e em pequenas indústrias.

ATENÇÃO A 
ESTES ITENS

• O tráfico de africanos 
escravizados foi proibido no 
Brasil em 1850 por pressão 
da Inglaterra, que então 
intensificava suas ações 
imperialistas no continente 
africano.

• As negociações e os embates 
em torno dessa medida 
revelaram os limites da 
soberania do Império 
brasileiro, submisso aos 
interesses ingleses.

• A Lei de Terras de 1850 impediu que 
boa parte dos trabalhadores rurais 
brasileiros (livres, libertos ou 
imigrantes) tivesse acesso à terra. 

• A concentração de terras nas mãos 
de um pequeno número de pessoas 
se perpetua até hoje no país: 1% dos 
proprietários detêm 46% das terras 
cultiváveis.

POR QUÊ?

 Orientações didáticas

Mapeando saberes
O objetivo desta seção é sis-

tematizar o que foi aprendido no 
capítulo. Ela pode ser consultada 
pelos alunos sempre que for ne-
cessário retomar os pontos prin-
cipais trabalhados nele.

Peça aos alunos que leiam o 
esquema da página e aproveitem 
para esclarecer possíveis dúvi-
das. Após a leitura, sugira que 
listem no caderno, em duplas 
ou em grupos, as informações 
mais importantes sobre os as-
suntos tratados neste capítulo.

Atividades (p. 217)

1. Para a sociedade: surgimen-
to de um novo grupo social 
(os barões do café), que pas-
sou a dominar a política re-
gional e depois a nacional; a 
inserção da mão de obra livre 
nas fazendas. Para o cotidia-
no: o desenvolvimento das 
cidades e a modernização 
dos meios de comunicação 
e transporte, facilitando o 
escoamento da produção.

2. Refere-se às pressões ingle-
sas exercidas para o fim da 
escravidão no Brasil e ao fato 
de dom Pedro I ter se com-
prometido a abolir o tráfico, 
compromisso que, após sua 
abdicação, foi reafirmado por 
uma lei regencial assinada 
em 7 de novembro de 1831, 
mas que não se efetivou na 
prática – a lei só existia no 
papel. O tráfico só foi proi-
bido com a promulgação da 
Lei Eusébio de Queirós, em 
1850.

3. A lei aboliu o tráfico atlântico 
de escravizados. Após o fim 
do tráfico transatlântico, os 
cafeicultores passaram a ter 
dificuldades em adquirir mão 
de obra para as lavouras, re-
correndo ao tráfico interno 
de escravizados. Vale lem-
brar que a lei não impediu 
que muitos navios negreiros 
seguissem desembarcando 
escravizados em território 
brasileiro. 

4. Parceria: custeava-se o trans-
porte de imigrantes para tra-
balhar nas lavouras de café, 
com direito à terça parte da 
produção; os trabalhadores 

reembolsavam o fazendeiro pelo transporte e pelos adianta-
mentos recebidos até a colheita. Imigração subvencionada: o 
governo contratava e custeava o transporte de estrangeiros pa-
ra trabalhar no Brasil.
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ATIVIDADES

Retome

1  Descreva as mudanças que a cafeicultura trouxe para 

a sociedade e para o cotidiano das regiões produtoras.

2  Comente com suas palavras qual é o significado da ex-

pressão “para inglês ver”, relacionando-a ao contexto 

das relações entre Brasil e Inglaterra.

3  Explique de que maneira a Lei Eusébio de Queirós con-

trariava os interesses dos cafeicultores.

4  Cite e explique os dois sistemas de imigração utilizados 

no Brasil durante o Segundo Reinado.

5  Como a Tarifa Alves Branco auxiliou no surgimento das 

indústrias nacionais?

Analise os gráficos

6  Reexamine o gráfico Principais produtos agrícolas de ex-

portação (1821 a 1880), da página 205. Cite o perío do 

e os produtos que foram ultrapassados pelas exporta-

ções do café ao longo do Império e explique como se 

deu esse processo.

7  Reveja abaixo o gráfico Queda do tráfico de escravizados 

para o Brasil, da página 209, e responda em seu caderno.

Interprete o cartaz

8  Para incentivar a emigração para o Brasil, propagandas 

como esta foram divulgadas entre a população da Itália. 

Com base no que você estudou no capítulo, responda: Quais 

aspectos do Brasil são utilizados no cartaz para atrair os 

imigrantes italianos? Considerando o sistema de colonato 

e a Lei de Terras, você acha que as promessas aos imigran-

tes, feitas no cartaz, foram cumpridas? Justifique.

Reprodução/Coleção particular

número de indivíduos escravizados
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20 000

40 000

60 000

19 543
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80 000

1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852
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Fonte: elaborado com base em HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do 

Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1956. p. 92.

Queda do tráfico de escravizados para o Brasil 
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Autoavaliação

1. Quais atividades você considerou mais fáceis e mais di-

fíceis? Por quê?

2. Em quais atividades você utilizou o texto do capítulo 

como base para sua resposta?

3. Algum ponto do capítulo não ficou muito claro para você? 

Qual?

4. Você compreendeu o esquema Mapeando saberes?  

Explique.  

5. Você saberia apontar exemplos da atualidade conside-

rando o que aprendeu no item Por quê? do Mapeando 

saberes?

6. Como você avalia sua compreensão dos assuntos trata-

dos neste capítulo? 

 »Excelente: não tive nenhuma dificuldade.

 »Boa: tive algumas  dificuldades, mas consegui resolvê-las.

 »Regular: foi difícil compreender certos conceitos e re-

solver as atividades. 

 »Ruim: tive muitas dificuldades, tanto no conteúdo quan-

to na realização das atividades.

a) O que indica a linha vermelha do gráfico e como se 

explica seu ápice?

b) Identifique o momento da queda brusca desta linha 

e explique o que ocorreu ao tráfico de escravizados 

neste período.

No cartaz, 

lê-se: 

“Venham 

construir seus 

sonhos com a 

família. Um 

país de 

oportunidade. 

Clima tropical 

e abundância. 

Riquezas 

minerais. No 

Brasil vocês 

poderão ter 

seu castelo. O 

governo dá 

terras e 

utensílios a 

todos.”.

 Orientações didáticas
5. A tarifa impôs aumento dos impostos para os produtos ingleses 

entrarem no país, aumentando assim os preços aos comprado-

res. Com isso, os brasileiros teriam alguma chance de concorrer 

com eles, o que estimulou a indústria nacional.

6. Entre 1831 e 1840, a exportação de café superou a de açúcar, 

cacau, algodão, borracha e fumo, porque se ampliou a produ-

ção cafeeira para atender ao maior consumo dos países im-

portadores.

7. a)  A linha indica o número de escravizados que chegavam ao 

Brasil. O ápice da entrada dos escravizados no país se deu em 

1848, crescendo desde 1845. O motivo desse aumento se de-

ve à proibição do tráfico de africanos escravizados com a pro-

mulgação do Bill Aberdeen pela Inglaterra em 1845. O decreto 

estabelecia que qualquer navio que cruzasse o Atlântico com 

indivíduos cativos poderia ser preso pela marinha inglesa. Frente 

a essa proibição inglesa, a demanda por escravizados cresceu, 

uma vez que os grandes fazendeiros temiam ficar sem mão de 

obra para seus negócios. 

Com a abolição do tráfico 

no Brasil pela Lei Eusébio 

de Queirós, em 1850, o nú-

mero de escravizados que 

chegavam ao país declinou, 

conforme podemos observar 

no gráfico.

  b) Houve queda entre 1849 

e 1850 por causa da promul-

gação da Lei Eusébio de Quei-

rós, que proibiu o tráfico de 

escravizados para o Brasil 

em 1850.

8. O cartaz tenta atrair imigran-

tes com aspectos físicos do 

Brasil, como o clima e as ri-

quezas minerais, e promete 

terras e utensílios a todos os 

imigrantes que chegarem ao 

país, promessas não total-

mente cumpridas. Os imi-

grantes tinham dificuldade 

na obtenção de terras, uma 

vez que a oportunidade de 

trabalho no Brasil estava nas 

terras dos grandes proprietá-

rios. No sistema de colonato, 

os imigrantes recebiam uma 

remuneração básica baixa 

e um pagamento extra pela 

colheita. Já a Lei de Terras 

dificultou a compra de terras 

pelos imigrantes porque es-

tabelecia um tamanho míni-

mo de gleba a ser adquirida, 

além de exigir o pagamento 

à vista, somente após três 

anos de estada no Brasil.

Autoavaliação
Proponha aos alunos que 

respondam às questões da au-

toavaliação no caderno. Orien-

te-os a se autoavaliar, para que 

tenham noção de seu processo 

de aprendizagem, identificando 

o que aprenderam e em quais 

pontos têm dificuldades sobre 

o conteúdo estudado.
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A política no  
Segundo Reinado

CAPÍTULO

Observe a charge. Com 
humor e ironia, ela 
representa uma cena 
da política durante o 
governo de dom 
Pedro II. Leia sua 
legenda e responda às 
questões.

1. Quais são os 
personagens 
retratados na 
charge?

2. Na sua opinião, qual é 
a crítica que o artista 
quis transmitir na 
charge?

Para começar

Reprodução/Biblioteca Mário de Andrade, São Paulo, SP.
14

Os 49 anos de dom Pedro II no governo brasileiro foram marcados por mudanças 

significativas na história do país. Uma característica política do Segundo Reinado foi 

a constante disputa entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. 

O  jovem imperador precisou administrar, já em seus primeiros anos de governo, 

alguns levantes internos, como a Revolução Farroupilha e a Revolução Praieira.

Neste capítulo, vamos estudar as características da política do Segundo Reinado 

e os conflitos internos e externos da época, importantes transformações na socie-

dade brasileira que sedimentaram o caminho para o fim da monarquia no Brasil em 

1889.

Na charge de Cândido Aragonez de Faria (1849-1911), publicada em 1878, dom Pedro II aparece controlando o 
“carrossel” político de sua época. 

 Objetivos do capítulo
• Identificar os aspectos ge-

rais da política no Segundo 
Reinado.

• Conhecer os grupos políticos 
do período (Liberais e Con-
servadores) e suas seme-
lhanças e diferenças.

• Compreender o movimento 
conhecido como Revolução 
Praieira: seus integrantes, 
suas reivindicações e con-
sequências.

• Analisar a Guerra do Para-
guai e as guerras ocorridas 
na Bacia do Prata, identifi-
cando seus motivos, os inte-
resses do Império brasileiro 
e os efeitos nos países par-
ticipantes.

 Comentários à 
abertura do capítulo

Para começar
A abertura do capítulo traz uma 

charge do imperador dom Pedro II 
publicada em 1878. Ela é uma crí-
tica ao papel do imperador como 
elemento de equilíbrio político nas 
disputas entre Liberais e Conser-
vadores durante o Segundo Rei-
nado. As contendas entre liberais 
e conservadores no período eram 
frequentemente ridicularizadas 
e criticadas nos jornais da épo-
ca. Consta que no Rio de Janeiro 
imperial existiam, na década de 
1870, pelo menos meia dúzia de 
jornais satíricos, com tiragem de 
aproximadamente 10 mil exem-
plares. Alguns deles foram O Be-

souro, O Fígaro, O Mequetrefe e O 

Mosquito. A Revista Illustrada era 
o jornal desse tipo mais famoso e 
chegou a se sustentar financei-
ramente com assinaturas pagas 
por leitores, no final do Império. 

1. O imperador dom Pedro II, 
que tenta equilibrar em suas 
mãos duas personagens 
montadas a cavalo. À direita, 
a mulher mais jovem repre-
senta o Partido Liberal – 
o nome do partido aparece 
na barra do seu vestido. À di-
reita, temos, por lógica, um 
membro do Partido Conser-
vador. Ao centro, uma senho-
ra mais velha, em cuja roupa 
conseguimos ler a palavra 
“diplomacia”.

2. Resposta pessoal. Espera-se 
que os alunos percebam que 
o artista satiriza o esforço de 
dom Pedro II em tentar equi-
librar e contentar as forças 
liberais e conservadoras em 
seu governo, por meio da di-
plomacia.

 Competências e habilidades trabalhadas no capítulo 14

Competências* Objetos de conhecimento Habilidades

CG (1, 2, 5, 7, 8, 9)
CCH (2, 5, 6, 7)

CEH (1, 2, 3, 4, 7)

O Brasil do Segundo Reinado: política e 
economia.

• Territórios e fronteiras: a Guerra do 
Paraguai.

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

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

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

* CG = Competência Geral / CCH = Competência Específica de Ciências Humanas / CEH = Competência Específica de História
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1  Disputa entre liberais e 
conservadores 

Ainda na época regencial, os liberais moderados dividiram-se em 

regressistas e progressistas. O primeiro grupo deu origem ao Partido 

Conservador; o segundo, ao Partido Liberal. Ambos defendiam a manu-

tenção do monopólio da terra e da escravidão. Discordavam apenas quan-

to à centralização (ou não) do poder. Em 1840, usando de fraudes e vio-

lência, os liberais garantiram a vitória nas chamadas eleições do cacete. 

Instalados no governo, porém, eles não conseguiram controlar a Revolu-

ção Farroupilha, que ainda se desenvolvia no Rio Grande do Sul e prosse-

guiu até 1845.

S
e

g
u

n
d

o
 R

e
in

a
d

o

1840 
Golpe da Maioridade e 
eleições do cacete

1842 
Revoltas Liberais

1847 
Criação do cargo de 
presidente do Conselho 
de Ministros

1848 
Revolução Praieira

1850-1851 
Intervenção contra 
Manuel Oribe (Uruguai)

1852 
Intervenção contra Juan 
Manuel Rosas (Argentina)

1864 (até 1865) 
Intervenção contra Atanásio 
Cruz Aguirre (Uruguai)

1864-1870 
Guerra do Paraguai

1868 
Revezamento entre liberais 
e conservadores
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Em 1841, dom Pedro II nomeou um ministério conservador e foram 

realizadas novas eleições, vencendo os políticos da linha conservadora. 

Empossados, eles adotaram medidas centralizadoras, como o controle da 

polícia e do Judiciário nas várias províncias.

Descontentes, os liberais de São Paulo e Minas Gerais desencadearam 

uma onda de levantes armados contra o governo central. As chamadas 

Revoltas Liberais de 1842 foram sufocadas pelas tropas imperiais.

Em 1847, para solucionar a crise política, dom Pedro II instaurou o 

parlamentarismo no Brasil, com a criação do cargo de presidente do Con-

selho de Ministros, uma espécie de primeiro-ministro. Este, porém, era 

indicado pelo imperador por meio do Poder Moderador (criado pela Cons-

tituição de 1824), sem consulta ao Parlamento. 

Ilustração de Ângelo Agostini publicada em O Cabrião, semanário paulistano que circulou 
entre 1866 e 1867. A charge satiriza as fraudes eleitorais durante o Segundo Reinado. Repare 
nas armas atrás do homem.
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LINHA DO TEMPO

Linha do tempo esquemática. O espaço entre 
as datas não é proporcional ao intervalo de 
tempo.

 Orientações didáticas
Dois conceitos fundamen-

tais para a compreensão dos 
conteúdos do capítulo são con-
servadorismo e liberalismo, pi-
lares ideológicos do século XIX 
no mundo.

Antes de propor a leitura do 
texto do capítulo, peça aos alu-
nos que tentem definir o que é 
conservadorismo e liberalismo, 
mobilizando conhecimentos pré-
vios sobre esses conceitos, que 
circulam de modo polissêmico 
nos meios de comunicação, como 
rádio, TV e internet. Relembre-os 
de capítulos anteriores, como o 
que tratou sobre a Revolução 
Francesa, em que foram abor-
dados temas importantes para a 
compreensão desses conceitos.

Organize com a classe os co-
nhecimentos prévios levantados 
para formular uma definição dos 
conceitos que atenda correta-
mente ao conteúdo histórico es-
pecífico que será estudado. Esse 
tipo de estratégia contribui para 
que o aluno seja sujeito de seu 
próprio processo de construção 
do conhecimento, tornando sua 
aprendizagem mais significativa. 
É fundamental, porém, que todo 
o processo seja registrado no 
caderno, para que mais tarde o 
aluno possa perceber como as de-
finições foram (re)construídas.

Outro assunto que merece 
atenção especial do professor 
ao iniciar o estudo do capítulo 
é o intervencionismo brasileiro 
na região platina e, em geral, na 
América do Sul, o que caracteri-
zou a orientação geral da política 
externa do Segundo Reinado. São 
muito diferentes o colonialismo 
europeu (ou mesmo o imperialis-
mo no geral) e o intervencionismo 
brasileiro do século XIX, funda-
mentalmente porque este não 
tencionava explorar as riquezas 
naturais ou a mão de obra de ou-
tros países, mas apenas contro-
lar os movimentos políticos que o 
cercam. São exatamente as dife-
renças que marcam essas atua-
ções que devem ser sublinhadas 
desde o início para que os alunos 
possam fazer relações pertinen-
tes entre um tema e outro.

Material digital – sequência didática 
Para auxiliar seu trabalho em sala de aula a respeito do Segundo 

Reinado e da Guerra do Paraguai, verifique a sequência didática 2 do 
4º bimestre, localizada no material digital do Manual do Professor.
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Caso houvesse divergência entre o presidente do Conselho e o Parlamento, o 

imperador ou dissolvia a Câmara e convocava nova eleição, ou demitia o presidente 

do Conselho de Ministros (chefe de Governo). Devido a esse caráter centralizador de 

subordinação do Parlamento ao poder imperial, o regime foi apelidado de parlamen-

tarismo às avessas.

As tensões entre liberais e conservado-

res, no entanto, continuaram. Para amenizá-

-las, Hermeto Carneiro Leão, o Marquês de 

Paraná, compôs um gabinete formado por 

liberais e conservadores, chamado de Minis-

tério da Conciliação, em 1853.

A relativa tranquilidade política obtida 

com a conciliação estendeu-se até 1868, 

quando se reiniciou o revezamento de liberais 

e conservadores no poder, quadro que pre-

dominou até o final do Império.

Você sabia?

Parlamentarismo é o sistema de governo no qual o primeiro-ministro, escolhido pelo 

Parlamento ou Congresso, é o chefe do poder Executivo. Na Inglaterra, onde se originou 

esse regime político, o partido que detinha a maioria no Parlamento indicava o chefe de 

Governo. No século XX, tal forma de governar sofreu aprimoramentos democráticos e 

passou a ser adotada em vários países do mundo.

As barbas do imperador: 

D. Pedro II, a história de 

um monarca em 

quadrinhos, de Lilia 

Moritz Schwarcz e 

Spacca. Editora 

Quadrinhos na Cia., 2014. 

Biografia de dom Pedro 

II contada em forma de 

hist—ria em quadrinhos.

Minha biblioteca

2  A Revoluç‹o Praieira
Ao longo do Segundo Reinado, a instabilidade verificada nas províncias na época 

regencial foi sendo neutralizada. Em 1841, foram derrotados os balaios no Maranhão; 

os levantes liberais de São Paulo e Minas Gerais foram reprimidos em 1842; e, em 

1845, a Revolução Farroupilha do Rio Grande do Sul chegava ao fim. Em 1848, eclo-

diu na província de Pernambuco a Revolução Praieira, assim chamada porque o 

principal jornal divulgador dos ideais dos revoltosos, o Diário Novo, tinha sede na Rua 

da Praia, em Recife. 

Imagem do imperador dom Pedro II 

e dos políticos integrantes do 

Ministério da Conciliação. 

Litogravura de Sébastien Auguste 

Sisson, de 1853. 
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 Orientações didáticas
Ao trabalhar o tópico A Revolu-

ção Praieira, retome os estudos 
da Primavera dos Povos (capítu-
lo 9) e relacione o movimento de 
contestação da ordem no Brasil 
com o cenário revolucionário da 
época, levando em conta o con-
texto de organização do Estado 
nacional brasileiro.

Ressalte que a coroação de 
dom Pedro II não conseguiu aca-
bar com as insatisfações regio-
nais. A Revolução Praieira foi 
marcada justamente por confli-
tos entre diferentes setores da 
elite que tinham projetos políti-
cos diferentes. Vale lembrar que 
a região de Pernambuco tinha 
um histórico de contestação da 
ordem que remonta ao início do 
Império (Confederação do Equa-
dor). Assim, as insatisfações com 
a ordem centralizada do Império 
não eram recentes e acabaram 
explodindo mais uma vez. 
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O levante iniciou-se quando alguns membros da nova elite pernambucana, liga-

da ao Partido Liberal, opuseram-se ao monopólio político da oligarquia mais antiga, 

vinculada ao Partido Conservador. Embora os revoltosos recusassem medidas radicais, 

como a abolição da escravidão, o movimento ganhou, inesperadamente, a adesão de 

boa parte da população do Recife, insatisfeita com as condições de pobreza em que 

vivia. Nessa época, terras, engenhos e governo estavam sob o domínio de algumas 

poucas famílias pernambucanas, como os Cavalcanti e os Rego Barros. O desconten-

tamento da população com esse fato aparecia em trovas populares como esta:

Os rebeldes publicaram no Diário Novo o “Manifesto ao mundo”, documento in-

fluenciado pelas reivindicações que marcaram a Primavera dos Povos na Europa em 

1848 (veja no Capítulo 9), clamando por voto livre e universal, liberdade de imprensa 

e garantia de trabalho. Também desejavam a nacionalização do comércio e o fim da 

escravidão.

A rebelião foi derrotada pelas tropas governamentais em 1850 e dois anos depois 

toda a região estava “pacificada”. Com a promessa de anistia do governo, o principal 

líder do movimento, Pedro Ivo Veloso da Silveira, decidiu se entregar, mas foi preso e 

transferido para a Fortaleza da Laje, no Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, conseguiu 

fugir e embarcar num navio com destino à Europa, mas faleceu durante a viagem e 

seu corpo foi atirado ao mar quando o navio passava ao largo de Pernambuco.

Outros líderes praieiros, pertencentes à aristocracia, foram condenados à prisão 

perpétua no arquipélago de Fernando de Noronha. Contudo, dois anos depois, quan-

do a situação já estava mais calma, eles receberam anistia.

Quem viver em Pernambuco,

Há de estar desenganado;

Ou há de ser Cavalcanti,

Ou há de ser cavalgado.

(Dom’nio pœblico.)
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Praça da Boa Vista (1863), 
desenho de Shlappriz e 
litografia de F. H. Carl, 
representando um pequeno 
recorte do Recife do século XIX. 

 Orientações didáticas
Para aprofundar a questão da 

Revolução Praieira, suas motiva-

ções e o impacto político que o 

movimento teve na história do Se-

gundo Reinado, consulte o texto 

complementar indicado a seguir.

Texto complementar

O período que antecede 
a Praieira foi fundamental 
para a consolidação do im-
pério. Em Pernambuco, foi 
uma época de intensa agita-
ção. Não bastasse a acirrada 
disputa partidária para arre-
gimentar e mobilizar votantes 
e eleitores, no interior, explo-
diram inúmeros conflitos en-
tre proprietários rurais. Esses 
conflitos foram gerados pelos 
mais diversos motivos, desde 
antigas desavenças oligárqui-
cas, passando pelo ardiloso 
furto de escravos, até chegar à 
luta aberta pelo controle dos 
cargos no aparato repressivo 
e judicial local. As raízes para 
tantas tensões eram profun-
das. Algumas remontavam 
à época da Independência, 
quando uma das facções das 
elites locais foi derrotada. Os 
vencedores, liderados pelos 
irmãos Cavalcanti, Araújo 
Lima e seus aliados, assumi-
ram a hegemonia da política 
provincial. Esse predomínio 
foi abalado durante o período 
regencial, mas consolidou-se 
após o regresso de 1837, até 
o quinquênio liberal (1844-
48). O partido praieiro con-
gregaria a oposição ao bloco 
hegemônico. 

Na raiz da disputa parti-
dária, estava o controle das 
instâncias de poder do Esta-
do nacional. [...]  Ocupar as 
posições no aparato estatal 
não conferia apenas prestí-
gio. Em Pernambuco, des-
de 1824, todos sabiam que 
o governo imperial no Rio 
de Janeiro não economiza-
ria recursos para proteger os 
aliados e esmagar os inimi-
gos. Ocupar o governo pro-
vincial significava dispor de 
todos os recursos provinciais 
para a autoproteção nas loca-
lidades. Sem falar, é claro, na 
imensa réstia de outros tan-
tos benefícios econômicos e 
políticos para os aliados do 
governo provincial.

[...]

CARVALHO, Marcus Joaquim 
Maciel de; CÂMARA, 

Bruno Augusto Dornelas. 
A Insurreição Praieira. 
Almanack Braziliense, 

n. 8, nov. 2008, p. 37-38.
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O documento a seguir foi escrito por Antônio Pedro de Figueiredo, jornalista e editor da revista O Progresso, 

publicada entre os anos de 1846 e 1848, em Recife. Nesse texto, Figueiredo faz duras críticas à situação política e 

social de Pernambuco.

Hoje mais de 3/4 da população da nova província se acha concentrada à beira do mar e numa profundeza de 

10 a 15 léguas; mas lá, quase com poucas exceções, todas as terras pertencem a um pequeno número de grandes 

proprietários que delas mal cultivam uma mínima parte e recusam a vender o resto. Daí vem que 200 ou 300 000 

dos nossos concidadãos, mais porventura, vivem em terras de que podem ser despedidos dentro de poucas ho-

ras; humildes vassalos do proprietário, cujos ódios, partido político e companhia, são obrigados a esposar. Nes-

te fato da grande propriedade territorial, nesses novos latifundia, deparamos nós a base desta feudalidade que 

mantém diretamente, sob jugo terrível, metade da população da província, e oprime a outra metade por meio de 

imenso poder que lhe dá esta massa de vassalos obedientes [...]. Reconhecemos, numa palavra, que a divisão do 

nosso solo em grandes propriedades era a fonte da maior parte dos nossos males.

FIGUEIREDO, Antônio Pedro de. Revista O Progresso, Recife, 1846-1848. QUINTAS, Amaro. Nordeste.  

Hist—ria geral da civilizaç‹o brasileira. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1978. t. II. v. 4, p. 229.

TRABALHANDO COM DOCUMENTOS

 Porventura: por acaso, por hipótese.

 Esposar: defender; adotar.

 Latifundia: plural de latifundium, 
palavra latina que quer dizer “grande 
propriedade” (de terra).

 Jugo: opressão.
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1  Que acontecimento importante na província de Pernambuco foi contemporâneo à publicação desse artigo?

2  Qual é a principal crítica que Antônio Pedro de Figueiredo faz em relação à distribuição de terras na província de 

Pernambuco?

3  Reflita sobre a questão da distribuição de terras no Brasil hoje. Existe alguma semelhança com a situação des-

crita por Antônio Pedro na província pernambucana no final da primeira metade do século XIX? Justifique sua 

resposta.

4  O autor sugere que a maioria da população de Pernambuco estava numa relação de “vassalagem” com os pro-

prietários de terra.

a) Com que outro período da História ele está comparando o Brasil imperial?

b) Que juízo de valor está implícito nessa comparação?

5  Qual é a posição do autor da charge sobre a questão dos latifúndios no Brasil recente? Você concorda? Justifique 

sua resposta.

A charge produzida em 1985 pelo artista 

Floreal Andrade trata do tema do 

latifúndio de maneira crítica e irônica.
Fonte: Acervo do cartunista.

 Orientações didáticas

Trabalhando com 

documentos
Esta seção ajuda a relacionar 

passado e presente por meio da 
Revolução Praieira. Pela análise 
de um jornalista do século XIX e 
de uma charge contemporânea, 
ressalte a longa duração da con-
centração de terra e a luta pela 
reforma agrária.

Atividades

1. A Revolução Praieira.

2. Critica a forte concentração 
de terras, apontando os la-
tifúndios como causadores 
de uma grande desigualdade 
social.

3. Resposta pessoal. O aluno 
poderá ressaltar a luta do 
MST (Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Terra), 
aproximando-a da crítica de 
Antônio Pedro de Figueiredo. 
É possível trazer para a sala 
de aula algum texto que fale 
sobre a questão da distribui-
ção de terra no Brasil atual.

4. a) Com a Idade Média euro-
peia, aqui vista como uma 
época de subordinação de 
muitos (os vassalos) aos 
senhores territoriais.

  b) Pernambuco – ou o Bra-
sil – estava defasado his-
toricamente, preservando 
estruturas feudais já supe-
radas na época, em outros 
lugares. Problematize com os 
alunos o uso que o autor do 
texto faz de conceitos como 
“vassalagem” e “feudalidade”, 
ressaltando que não houve 
feudalismo no Brasil. Apesar 
dos inúmeros títulos de no-
breza que existiam, estes não 
reproduziam a ordem feudal 
europeia. A época era de ca-
pitalismo bastante maduro, 
sem que desaparecessem 
as dependências e subor-
dinações de trabalhadores 
(camponeses, por exemplo), 
para com seus patrões (gran-
des proprietários). Assim, o 
texto ressalta o sentido de 
dominação, dependência e 
subordinação dos campone-
ses aos seus senhores, sem 
outras opções de trabalho, 
liberdade e vida.

5. A charge critica o latifúndio e destaca como ele exclui as famílias 
que precisam da terra para sobreviver. As respostas dos alunos 
podem ser usadas para estimular um debate em sala de aula. 
Lembre-os de respeitarem as opiniões divergentes.
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3  As guerras na bacia do Prata 
Como não existiam grandes estradas no sul da América, os rios da bacia do 

Prata tinham enorme importância comercial. O rio Paraná, por exemplo, era o melhor 

caminho para levar grandes cargas até Mato Grosso. 

Isso acentuava as disputas territoriais na região platina, que existiam desde a 

época colonial, mas atingiram seu ponto mais crítico no século XIX. Nessa época, o 

Brasil disputou o controle da área com o Uruguai, a Argentina e o Paraguai, em cinco 

conflitos armados (veja o mapa e o quadro a seguir).

 Platino: relativo ao rio da 
Prata; região platina 
refere-se à região do rio 
da Prata, na fronteira entre 
Uruguai e Argentina, onde 
desembocam os rios 
Uruguai e Paraná.
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Fonte: elaborado com base em CAMPOS, Flavio de; DOLHNIKOFF, Miriam. Atlas Hist—ria do Brasil. 
São Paulo: Scipione, 2002. p. 31.

Bacia do Prata e as guerras platinas (sŽculo XIX)

Guerras platinas Data Aliados e adversários

1  Cisplatina 1825-1828 Brasil × Argentina, Uruguai

2  Contra Oribe 1850-1851 Brasil + colorados × Argentina + blancos

3  Contra Rosas 1852 Brasil × Argentina

4  Contra Aguirre 1864-1865 Brasil + Argentina + colorados × blancos

5  Do Paraguai 1864-1870
Tríplice Aliança

(Brasil, Argentina e Uruguai) × Paraguai

O mapa mostra os países 

que fazem parte da bacia do 

Prata e seus principais rios.

P
o

rt
a
l 
d

e
 M

a
p

a
s
/A

rq
u
iv

o
 d

a
 e

d
it
o
ra

O Uruguai (província Cisplatina) foi integrado ao Brasil em 1822, após a Indepen-

dência. Como vimos no Capítulo 11, a partir de 1825, dom Pedro I insistiu numa 

guerra que só terminou com a independência do Uruguai em 1828, encerrando a 

primeira guerra platina do século XIX.

Na segunda metade do século XIX, outros confrontos armados ocorreram na 

região.

Vimos que a decretação da 
lei Bill Aberdeen pelos ingleses 
ajudou a desenvolver um cres-
cente sentimento antibritânico 
no Brasil.

No início da década de 1860, 
dois incidentes intensificaram as 
tensões entre Brasil e Inglater-
ra. O primeiro ocorreu em 1861, 
quando o navio inglês Príncipe 
de Gales, que carregava merca-
dorias para o Uruguai, naufragou 
no litoral do Rio Grande do Sul. A 
carga, salva e levada para a costa, 
foi roubada por desconhecidos. 
Irritado com o acontecimento, 
o embaixador britânico William 
Christie exigiu que o governo bra-
sileiro indenizasse a Inglaterra.

Enquanto se discutia a ques-
tão da carga roubada, outro inci-
dente ocorreu em 1862: no Rio de 
Janeiro, marinheiros ingleses em-
briagados, em trajes civis, foram 
presos fazendo arruaças; entre-
tanto, foram libertados tão logo 
se constatou sua condição mili-
tar. O embaixador Christie exigiu 
que o governo brasileiro pedisse, 
oficialmente, desculpas à Ingla-
terra e que demitisse os policiais 
que tinham efetuado a prisão.

Dada a recusa do governo bra-
sileiro em atender a essas exi-
gências, Christie ordenou que os 
navios de guerra ingleses aprisio-
nassem cinco navios brasileiros 
que estavam ancorados no Rio 
de Janeiro. Diante dessa atitude, 
houve diversas manifestações 
populares contra a Inglaterra na 
cidade do Rio de Janeiro.

Para arbitrar a questão, dom 
Pedro II recorreu ao rei da Bélgi-
ca, Leopoldo I. Contudo, antes 
mesmo de o monarca belga se 
pronunciar, dom Pedro II resol-
veu pagar a indenização exigi-
da pelo roubo da carga do navio 
inglês. Em 1863, Leopoldo I deu 
seu parecer favorável ao Brasil. 
Como a Inglaterra se negava a 
pedir desculpas oficiais pelas 
atitudes de seu embaixador, dom 
Pedro II rompeu relações diplo-
máticas com aquele país.

Brasil e Inglaterra só reataram 
relações em 1865, quando o go-
verno inglês, finalmente, apre-
sentou as desculpas oficiais ao 
imperador brasileiro.

 Orientações didáticas
O tópico As guerras na bacia do Prata introduz a questão das ten-

sões geopolíticas regionais que culminaram na Guerra do Paraguai. 
Nesse caso, ressalte que o processo de formação dos novos Estados 
nacionais na região sul da América foi marcado por intensas disputas 
fronteiriças e pelo controle das vias de circulação da região, como os 
rios. É nesse contexto que as tensões entre Brasil, Paraguai, Uruguai 
e Argentina precisam ser entendidas. O mapa da bacia do Prata pode 

ajudar nessa análise, evidenciando a importância dos rios na região e 
as intervenções brasileiras nos países vizinhos, de modo a assegurar 
seus interesses geopolíticos.

Caso julgue conveniente, converse com os alunos sobre a questão 
carregada de atritos e divergências entre o Brasil e a Inglaterra no Se-
gundo Reinado, que culminou no rompimento das relações diplomá-
ticas entre os dois países.
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Brasil contra Oribe e Rosas
Desde a independência do Uruguai, em 1828, o governo do país era disputado 

por dois partidos políticos: o Blanco e o Colorado. 

O Blanco representava os grandes proprietários de terra e criadores de gado. Era 

liderado por Manuel Oribe e apoiado pelo governador da província de Buenos Aires e 

presidente argentino, Juan Manuel Rosas. Rosas desejava recriar o antigo Vice-Rei-

nado do Prata, unificando os países hispânicos da região.

O Colorado era formado pelos comerciantes uruguaios e liderado por José 

Fructuoso Rivera. Contava com o apoio aberto das autoridades brasileiras e de Justo 

José de Urquiza, que, além de governador das províncias argentinas de Corrientes e 

Entre Rios, era opositor de Rosas em seu projeto unificador do Prata.

Veja a alternância de poder entre os dois partidos no Uruguai na linha do tempo 

abaixo.

Rivera é eleito o 

primeiro 

presidente do 

Uruguai.

Oribe vence as 

eleições e 

substitui Rivera.

Rivera dá um golpe 

e reassume o poder. 

Oribe se refugia na 

Argentina, sob 

proteção de Rosas.

Rivera declara 

guerra a Rosas.
Com o apoio de Rosas, Oribe 

retoma o poder no Uruguai, 

mas não consegue tomar 

Montevidéu, que permanece 

sitiada por nove anos, até 1852.
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Em 1851, após anos de conflitos, dom Pedro II interveio na região a favor dos 

colorados: ordenou que o coronel Luís Alves de Lima e Silva, na época Barão de Caxias, 

ocupasse Montevidéu e depusesse Oribe, que foi substituído por Rivera.

No ano seguinte, apoiado pelo Brasil, Urquiza (colorado) derrubou Rosas defini-

tivamente na Argentina. Os blancos, contudo, logo voltariam ao poder no Uruguai.

Batalha de Monte Caseros, 

litografia colorida de Carlos 

Penuti e J. Alejandro 

Bernheim representando o 

combate ocorrido na 

Argentina, em 1852, e que foi 

decisivo na Guerra do Prata.

Album/Fotoarena/Museu Histórico Nacional 

Casa de Rivera, Montevidéu, Uruguai.

Alternância de poder entre os partidos no Uruguai

224

 Orientações didáticas
Para aprofundar a análise da 

Guerra do Paraguai e comparar 

diferentes visões sobre esse con-

flito, utilize a sugestão de ativi-

dade complementar indicada a 

seguir. São dois trechos de livros 

didáticos que analisam o conflito. 

O primeiro trecho foi extraído de 

um livro didático do Paraguai de 

1998, e o segundo, de um livro 

didático brasileiro utilizado nas 

décadas de 1960 e 1970. Essa 

atividade pode ser feita indivi-

dualmente ou em duplas.

Atividade complementar
Leia os textos a seguir e res-

ponda às questões.

Texto 1

As causas da guerra: 

um tema polêmico

As causas da guerra que o 
Paraguai manteve contra a 
Tríplice Aliança são um te-
ma muito discutido pelos his-
toriadores. Até a atualidade 
existem posições diferentes 
sobre o assunto, como: 

– A versão oficial da época 
sustenta que o Paraguai de-
fendia a livre navegação nos 
rios e a ocupação do Uruguai 
pelo império brasileiro amea-
çava o equilíbrio do Prata.

– Os interesses econômicos 
da Inglaterra, que pretendia 
subverter o modelo econômi-
co autossustentável do Para-
guai e conseguir a abertura 
para seus produtos.

– A agressão militar pe-
lo Paraguai (Mato Grosso e 
Corrientes).

– O despotismo e as ambi-
ções políticas de López.

– A dos historiadores con-
temporâneos, que incluem 
vários elementos: persistên-
cia do problema indefinido 
das fronteiras, imperícia dos 
diplomatas paraguaios, impo-
sição da hegemonia regional 
de Brasil e Argentina, etc.

PARAGUAY Ñane Retã. 
Estudos Sociales para el 3o 

ciclo de 
la Educación Escolar Básica. 

Asunción, Paraguay: 
Fundación en Alianza, 1998. 

p. 131. (Original em espanhol.) 

Texto 2

A luta não foi contra o povo paraguaio 

López era um homem ambicioso. Sonhava formar um grande im-
pério do qual ele seria o chefe. Para tanto, devia conquistar terras 
dos países vizinhos. A fim de realizar o sonho dominador arrastou 
milhares de compatriotas fanatizados. O Brasil, governado por um 
soberano pacifista, não desejava a guerra e não estava preparado 
para isto. Nem tinha prevenções contra o povo paraguaio.

Para fazer frente a Solano López, nosso país aliou-se à Argentina 
e ao Uruguai, assinando o Tratado da Tríplice Aliança. Um dos ar-
tigos deste Tratado dizia claramente que a luta armada seria con-
tra o ditador e não contra o povo paraguaio. O Brasil honrou este 
compromisso depois da vitória, não exigindo nada e ajudando o 
reerguimento do país irmão.

MUSSUMECI, Victor. História do Brasil. 
São Paulo: Editora do Brasil, s/d. p. 85.
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Brasil contra Aguirre
Nos anos 1860, as disputas políticas no Uruguai se acirraram novamente. Nes-

sa época, o país era governado pelo blanco Atanásio Cruz Aguirre, com o apoio do 

governante paraguaio Francisco Solano López, criador de uma respeitável marinha 

fluvial e de um poderoso exército em seu país.

Em 1864, as tropas imperiais brasileiras derrubaram Aguirre e empossaram o 

líder colorado Venâncio Flores. Usaram como justificativa para o golpe a recusa do 

presidente Aguirre em indenizar os fazendeiros gaúchos pelos prejuízos causados 

com os ataques de uruguaios às suas fazendas durante o conflito contra Oribe e 

Rosas. Em resposta a essa intervenção militar no Uruguai, o governo paraguaio rom-

peu relações com o Império brasileiro.

4  A Guerra do Paraguai
A Guerra do Paraguai (1864-1870) foi o maior conflito do Segundo Reinado e 

envolveu, além do próprio Paraguai e do Brasil, também a Argentina e o Uruguai.

O confronto foi explicado pela História de diferentes maneiras e até hoje rende 

discussões sobre o tema. Entre o final do século XX e início do século XXI, muitos anos 

após o fim da guerra, os historiadores passaram a questionar a visão que se tinha – 

principalmente no Brasil – sobre o confronto. Os pesquisadores acharam novas fon-

tes, que levaram a interpretações diferentes das que existiam até então. 

Diferentes vis›es
Existem duas principais visões sobre a Guerra 

do Paraguai na historiografia brasileira. A primeira 

delas, mais tradicional, afirma que, desde a sua in-

dependência, em 1811, o Paraguai experimentou um 

desenvolvimento crescente, com base num projeto 

de substituição de importações e incentivo da eco-

nomia interna.

Na primeira década do século XIX, instalaram-se 

no país estradas de ferro, telégrafo, várias fábricas 

(inclusive de pólvora e armas) e uma siderúrgica. O 

analfabetismo foi praticamente erradicado e o con-

trole do governo sobre diversas fazendas (as chama-

das “fazendas da pátria”) permitia que toda a popu-

lação tivesse melhores condições de alimentação. 

 Substituição de 

importações: incentivo à 

produção industrial 

interna, por meio da 

substituição de produtos 

industrializados 

estrangeiros por nacionais.
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 Francisco Solano López assumiu o governo paraguaio em 1862, 

com 36 anos, sucedendo seu pai, Carlos Antônio López. Solano 

manteve a tradição autoritária paraguaia, combatendo 

oposições. No início de seu governo, com um país sem dívidas, 

promoveu alguns avanços tecnológicos e dominou a maior 

parte do comércio interno e externo. Sua atuação na bacia do 

Prata esbarrou nos interesses do Império brasileiro, um entre 

outros fatores que seriam decisivos para a Guerra do Paraguai. 

Imagem de Francisco Solano López de aproximadamente 1860.

1. Quais são as semelhanças e 

as diferenças entre as expli-

cações desses dois textos 

a respeito das causas da 

guerra? 

São duas versões sobre as 

causas da Guerra do Para-

guai. A do livro didático pa-

raguaio debate as causas da 

guerra como um tema polê-

mico na historiografia. Com 

isso, evita impor uma úni-

ca versão do problema. Já 

a segunda versão, retirada 

de um livro didático brasilei-

ro da década de 1960, atri-

bui a deflagração da guerra 

às ambições de conquista e 

poder de Solano López, mos-

trando o Brasil como um país 

pacifista. Sob a última pers-

pectiva, o Brasil teria trava-

do uma guerra não contra o 

povo paraguaio, mas contra 

seu ditador, tendo ainda au-

xiliado o “país irmão” a se 

reerguer depois do conflito. 

Como se percebe, existem 

importantes diferenças na 

identificação das causas da 

guerra entre esses dois au-

tores, mas o que se destaca 

é a afirmação categórica do 

segundo e a problematização 

do tema trazida pelo primei-

ro. Na realidade, a versão do 

livro didático brasileiro traz a 

versão oficial brasileira dos 

acontecimentos, produzida 

ainda na época do Império, 

sem identificar o momento de 

sua produção, antes a toman-

do como verdade histórica 

incontestável. As questões 

propostas têm o objetivo de 

provocar reflexões sobre o 

real papel do país na guerra, 

além de suas consequências, 

até nossos dias, sobre a ima-

gem do Paraguai que apren-

demos a construir.

2. O autor do texto 2 defende a 

ideia de que a guerra trava-

da entre o Brasil e o Paraguai 

foi apenas contra o ditador e 

não contra o povo paraguaio. 

Qual é sua opinião sobre es-

se argumento? 

Resposta pessoal.

3. Considerando as conse-

quências da guerra para o 

povo paraguaio e seu terri-

tório, avalie a afirmação do 

segundo autor sobre a co-

laboração do Brasil para a 

reconstrução do Paraguai.

Resposta pessoal.
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Quando Solano López assumiu o governo, em 1862, o Estado era dono de 90% 

do território paraguaio e de 80% do comércio. Solano López buscava manter o desen-

volvimento do Paraguai, ampliar o poder militar e seus exércitos e obter maior influ-

ência nas regiões vizinhas. Suas pretensões envolviam a navegação pelo rio da Prata 

e o acesso ao oceano Atlântico e esbarravam nos interesses do Império brasileiro na 

região. A Inglaterra, que exercia o domínio comercial com esses países, também não 

estaria satisfeita com essa situação.

Para outros historiadores, pouco antes da guerra ser declarada, o Paraguai não 

apresentava esse alto índice de desenvolvimento. Praticamente não havia indústrias 

significativas no país e o mercado interno era pequeno, sendo preciso ampliar o co-

mércio externo.

A igualdade social também não era uma realidade: o que existia era a suprema-

cia da família de Solano López – que comandava quase todo o território do país – 

misturando interesses públicos e privados. De acordo com essa interpretação, a In-

glaterra, que já atuava no Paraguai como fornecedora de manufaturados e investi-

dora em obras de infraestrutura, não teria intenção de apoiar nenhum conflito. Há 

registros de que um diplomata britânico que estava em Buenos Aires chegou a enviar 

uma carta ao Paraguai, oferecendo ajuda para evitar a guerra1. 

Os estudiosos concordam que a questão da disputa pelo domínio platino exis-

tia e interessava tanto à Tríplice Aliança quanto ao Paraguai. No entanto, para 

parte dos historiadores atuais esta seria uma guerra, acima de tudo, marcada pela 

construção dos Estados nacionais da região, principalmente no caso da Argentina 

e do Uruguai. 

O início do conflito
Em novembro de 1864, o governo paraguaio determinou a apreensão do navio 

brasileiro Marquês de Olinda, que navegava pelo rio Paraguai. Tratava-se de uma 

retaliação à intervenção brasileira no Uruguai, onde o presidente Aguirre, aliado polí-

tico de Solano López, acabara de ser derrubado. Diante da prisão dos passageiros e 

tripulantes, inclusive do presidente da província do Mato Grosso, Carneiro de Campos, 

o imperador brasileiro declarou guerra ao Paraguai. 

Em seguida, os paraguaios invadiram o Mato Grosso e o norte da Argentina. Em 

resposta, Brasil, Argentina e Uruguai organizaram, em 1865, a Tríplice Alian•a, que 

visava à deposição de Solano López e a definição de novas fronteiras na região.

1 Essa afirmação é feita no livro: DORATIOTO, Francisco Fernando Monteoliva. Maldita guerra: nova história da Guerra do Para-
guai. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. Várias das questões aqui levantadas sobre a nova visão do confronto são feitas 
baseadas na intepretação deste autor sobre o conflito.

 Retaliação: vingança, 
revanche.

Dossiê Guerra do 

Paraguai. Conteúdo 
disponível no site da 
Biblioteca Nacional Digital, 
com fotos, artigos e os 
principais personagens do 
conflito. Disponível em: 
<http://bndigital.bn.gov.
br/dossies/guerra-do-
paraguai>. Acesso em: 13 
maio 2018.

Mundo virtual

Guerra do Paraguay. Direção: Luiz Rosemberg Filho. Brasil, 2017. Neste filme, passado e presente se 
misturam quando um soldado, que volta da Guerra do Paraguai, encontra um grupo de teatro que vive 
nos dias atuais.

Netto perde sua alma. Direção: Tabajara Ruas/Beto Souza. Brasil, 2001. Conta a história de um general 
brasileiro ferido em combate na Guerra do Paraguai e que vai reencontrar antigos companheiros em 
um hospital argentino.

De olho na tela

 Orientações didáticas
Um tema importante a ser ana-

lisado em torno dos conflitos no 

Paraguai é a formação do exército 

brasileiro, especialmente a ques-

tão apresentada no boxe Conhe-

ça mais, que integra o tópico O 

início do conflito. Como explorado 

no texto, o exército brasileiro con-

tou com a participação de mui-

tas pessoas escravizadas, o que 

abriu caminho para a alforria de 

muitos indivíduos e fortaleceu a 

causa abolicionista. Além disso, 

os paraguaios utilizaram esse 

fator para criar propagandas de 

guerra preconceituosas e discri-

minatórias, associando os brasi-

leiros com a figura de macacos.

Porém, como pode ser visto 

no texto complementar indica-

do na página ao lado, o exército 

paraguaio também contou com 

grande participação de pessoas 

escravizadas. Assim, é possível 

utilizar o texto para aprofundar 

a discussão em sala de aula e 

enfatizar o papel sistêmico da 

escravidão na América durante 

o século XIX. 
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Conheça mais

Os Voluntários da Pátria

Sem contar com um exército suficiente para enfrentar os paraguaios, dom Pedro II 

ordenou a criação de corpos militares de voluntários – os chamados Voluntários da Pátria 

–, oferecendo-lhes prêmios em dinheiro, terras e outras vantagens. 

Com o prolongamento da guerra e a diminuição do alistamento espontâneo, o governo 

brasileiro reforçou o recrutamento obrigatório e passou a utilizar a população escravizada 

na formação do Exército.

Estima-se que 20 mil africanos escravizados foram alforriados, ou seja, libertados, 

para poderem se alistar como “voluntários” no lugar de seus senhores. Estes, além de 

se livrarem da obrigação de integrar o Exército, ainda recebiam indenizações do 

Estado.
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Voluntários da Pátria vindos 
do Ceará. Foto de 1867-1868, 
registrada durante a Guerra 
do Paraguai.

Após deter o avanço paraguaio, o obje-

tivo da Tríplice Aliança passou a ser retomar 

posições perdidas. Sob o comando de Caxias, 

várias batalhas foram vencidas, com desta-

que para as de Itororó, Avaí, Angosturas e 

Lomas Valentinas, todas ocorridas em de-

zembro de 1868 – por isso são conhecidas 

como dezembradas. 

Essas vitórias abriram caminho para a 

conquista de Assunção, a capital paraguaia, 

em janeiro de 1869. Mas Caxias, que desde 

o ano anterior era favorável ao término da 

guerra, acabou retornando ao Rio de Janeiro. 

Diante disso, o imperador nomeou seu gen-

ro, o Conde D’Eu (marido da Princesa Isabel), 

para substituí-lo.

P
h

o
to

1
2

/U
IG

/G
e

tt
y
 I

m
a
g

e
s

Foto de Luís Filipe Maria Fernando Gastão de 
Orléans [s.d.]. Conhecido como Conde D’Eu, 

casou-se com a princesa Isabel em 1864.

O imperador é definido co-
mo um gran macaco represen-
tado sempre com uma longa 
cauda, Caxias um descomu-
nal sapo preto que se locomo-
via montado numa tartaruga. 

[...] 

Na imprensa oficial, através 
do Cabichuí do El Centinela 
eram frequentes chamadas co-
mo: “Así se cazam los negros” 
[Assim se caçam os negros]; 
“Fuego a los negros” [Fogo 
nos negros]; “Como matar a 
los negros” [Como matar os 
negros]; “Ejercito macacuno 
jugando Carnaval” [Exército 
macacuno brincando de Car-
naval]; “Látigo con los negros” 
[Chicotes nos negros] etc. 

Com base na propagan-
da poder-se-ia pensar que 
no Paraguai da época não 
existiriam negros nem es-
cravos. Por conseguinte não 
existiriam, também, negros 
escravos ou ex-escravos no 
exército paraguaio. 

A realidade era diferente. A 
escravidão não havia sido abo-
lida do Paraguai. O que havia 
era uma lei do ventre livre pro-
mulgada em 1842 por Carlos 
Lopes, pai de Francisco Solano 
López. Os libertos da Repúbli-
ca, os que nasciam de Janeiro 
de 1843 em diante, deveriam, 
no entanto, trabalhar para seus 
senhores, patronos, os homens 
até a idade de 25 anos e as mu-
lheres até os 24. Era uma liber-
dade bastante relativa, portanto. 

O recrutamento sistemático 
de escravos no Paraguai inicia-
-se em setembro de 1865, ape-
nas um ano depois do início 
da guerra, para preencher as 
baixas de feridos e de epide-
mias que assolaram o exérci-
to. Destacamentos formados 
por ex-escravos vindos do in-
terior foram vistos em Assun-
ção em meados de 1966. Este 
seria, no entanto, o segundo 
contingente importante de 
homens de cor – negros ou 
mulatos – incorporados ao 
exército. O primeiro foi in-
tegrado à Divisão que fez a 
invasão do Mato Grosso e da 
Argentina, em 1864 e 1865. 

Em uma foto de oito prisio-
neiros paraguaios capturados 
em 1866 por Flores aparece 
um negro com o gorro de 
couro dos soldados de infan-
taria pintado com as cores da 
República paraguaia.  

TORAL, André Amaral de. 
A participação de negros 

escravos na guerra do 
Paraguai. Estudos Avançados, 

n. 9, v. 24, 1995, p. 288-289.

 Orientações didáticas

Texto complementar

Na época da guerra (1864-1870), no Paraguai, o negro era, an-
tes de tudo, o inimigo. O exército brasileiro era o exército maca-
cuno, e seus líderes, segundo a propaganda lopizta, macacos que 
pretendiam escravizar o povo paraguaio, conduzindo-os da liber-
dade à escravidão.
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A última fase da guerra
Com o Conde D’Eu teve início a última fase da guerra, cujo objetivo era a derrota 

e captura do presidente paraguaio. Essa campanha culminou, em 1870, com a mor-

te de Solano López e a completa devastação do território inimigo. Com a drástica 

redução de sobreviventes2 (apenas um quarto da população, a maioria mulheres, 

crianças e idosos), o Paraguai saiu da guerra com a economia e o moral destruídos. 

Sendo a nação agressora, ainda teve de arcar com os custos e prejuízos causados 

pelo conflito. As consequências desastrosas do conflito se refletem até hoje no país. 

A principal beneficiária da Guerra do Paraguai foi a Inglaterra, que, além de fornecer 

armas e empréstimos à Tríplice Aliança, fortaleceu sua presença comercial na região.

Pesquisas recentes indicam que a Argentina, apesar da perda de 18 mil homens 

entre mortos e feridos, por ser local de passagem e abastecimento das tropas brasi-

leiras, também teve sua economia local ampliada e fortalecida, principalmente na 

atividade da pecuária, no cultivo de cereais e no comércio em geral.

O Brasil, além de perder 50 mil homens mortos na guerra, a maioria devido a 

doenças e ao clima, ficou imensamente endividado. No entanto, a experiência obtida 

com a guerra possibilitou que o Exército brasileiro se estruturasse. Seus principais 

oficiais retornaram da guerra prestigiados e fortalecidos e passaram a ambicionar a 

modernização e o progresso do país. Para tanto, aderiram à campanha abolicionista 

e republicana, ajudando a derrubar a monarquia brasileira alguns anos mais tarde.

2  As estatísticas sobre as perdas paraguaias na guerra variam entre 8,7% e 69% da população. Também são divergentes os 
cálculos sobre o número de habitantes do Paraguai no pré-guerra, que, segundo estudos recentes, variaria entre 285 715 e 
450 mil pessoas. Portanto, seria entre 28 286, no mínimo, e 278 649, no máximo, a redução da população paraguaia durante 
os cinco anos de guerra. In: DORATIOTO, Francisco Fernando Monteoliva. Maldita guerra: nova história da Guerra do Paraguai. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 483.
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Nesta charge, a rainha inglesa presta apoio à Tríplice Aliança na guerra contra o Paraguai. Observe o 

aspecto irônico da rainha – sentada em uma cadeira de balanço e fumando um charuto –, que se 

beneficiava com a continuidade dos conflitos.

 Orientações didáticas
Faça um balanço da Guerra 

do Paraguai usando os dados 

estatísticos e mencionando as 

alterações de fronteiras e os efei-

tos do conflito sobre a história 

paraguaia e sobre a estrutura 

política imperial, que caminharia 

para seu fim com a proclamação 

da República.

Chame a atenção para a char-

ge desta página e comente cada 

um dos personagens represen-

tados, destacando as distintas 

visões sobre o conflito. Discuta 

a legenda da charge, ressaltan-

do que a rainha inglesa apoiou a 

Tríplice Aliança na guerra contra 

o Paraguai.
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Mapeando saberes

ATENÇÃO
A ESTES
ITENS

POR QUÊ?

POLÍTICA EXTERNA: GUERRAS NA REGIÃO DO PRATA
• No plano das relações internacionais, o império de 

dom Pedro II afirmou sua supremacia na região do 
Prata ao intervir no Uruguai, depondo, por meio de um 
golpe, o blanco Aguirre a fim de empossar o colorado 
Venâncio Flores. 

• O Brasil desempenhou papel central na vitória da 
Tríplice Aliança durante a Guerra do Paraguai. 

• Vitorioso na Guerra do Paraguai, o Exército brasileiro 
passou a questionar a monarquia e a escravidão, 
vistas como sinais do atraso brasileiro. 

• Um pouco mais tarde, a atuação dos militares seria 
fundamental para a queda da monarquia e a 
proclamação da República.

• “Nada mais parecido com um 
conservador do que um liberal 
no poder”: a frase, atribuída ao 
político pernambucano Holanda 
Cavalcanti (1797-1863), exprime 
uma interpretação do quadro 
político do Segundo Reinado que, 
com as devidas proporções, pode 
ser aplicada a outros momentos 
políticos da história brasileira.

• A inexistência de cooperação 
regional entre as nações 
latino-americanas, observada ao 
longo do século XX, remonta aos 
conflitos políticos e territoriais 
manifestados no século XIX.

• Interesses de grupos sociais e 
políticos beneficiaram muito mais 
os objetivos imperialistas britânicos 
do que a prosperidade econômica 
dos povos latino-americanos.

• A recente história do Paraguai e suas 
enormes dificuldades econômicas, 
sociais e políticas possuem fortes 
laços com os efeitos da guerra 
contra a Tríplice Aliança. 

• A atual organização das fronteiras do 
Paraguai e do Brasil podem ser 
entendidas historicamente ao se 
estudarem os desdobramentos da 
Guerra do Paraguai.

REBELIÕES POPULARES E DISPUTAS 
OLIGÁRQUICAS
• Após ter sua unidade ameaçada pelas diversas rebeliões do período 

regencial, o Império ainda assistiria a uma última onda de instabilidade no 
início do Segundo Reinado. 

• As Revoltas Liberais em São Paulo e em Minas Gerais (1842) questionaram 
o processo sucessório que conduziu os conservadores à chefia do Gabinete 
Ministerial. 

• Revolução Praieira em Pernambuco (1848 a 1850): iniciou com uma 
disputa entre as oligarquias locais e logo ganhou adeptos entre a população 
pobre da província, que reivindicava melhores condições de vida.

POLÍTICA INTERNA: CONTROLE DAS ELITES MONÁRQUICAS
• Primeiros anos do Segundo Reinado: disputas entre liberais e conservadores. 

• Os dois grupos apresentavam propostas muito semelhantes no que diz respeito à 
organização político-administrativa da nação, diferenciando-se em relação à 
centralização (ou não) do poder e ao futuro econômico do Império. 

• O imperador conduziu as disputas políticas com habilidade.

• Por meio do Poder Moderador e do sistema conhecido como parlamentarismo às 
avessas, dom Pedro II assegurou a estabilidade política do Império garantindo a 
alternância dos dois partidos no cargo de presidente do Conselho de Ministros.

 Orientações didáticas

Mapeando saberes
O objetivo desta seção é sis-

tematizar o que foi aprendido no 

capítulo. Ela pode ser consultada 

pelos alunos sempre que for ne-

cessário retomar os pontos prin-

cipais trabalhados nele.

Peça aos alunos que leiam o 

esquema da página e aproveitem 

para esclarecer possíveis dúvi-

das. Após a leitura, sugira que 

listem no caderno, em duplas ou 

em grupos, as informações mais 

importantes sobre os assuntos 

tratados neste capítulo.
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ATIVIDADES

Retome

1  Explique como foi obtida a relativa estabilidade política 
existente no Segundo Reinado.

2  Sobre os dois principais grupos políticos do Segundo 
Reinado, responda:

a) Quais eram esses grupos?

b) Aponte as semelhanças entre ambos.

c) Explique por que esses grupos entravam em conflito.

3  Explique como funcionava o regime parlamentarista 
que vigorou no Brasil durante o Segundo Reinado.

4  Indique as causas da Revolução Praieira e as principais 
reivindicações de seus integrantes.

5  Escreva um texto sobre as diferentes versões da Guer-
ra do Paraguai. Para isso, siga o roteiro abaixo:

 • Identifique o acontecimento.

 • Indique os países participantes.

 • Cite suas principais motivações.

 • Descreva quais são as diferentes visões dos histo-
riadores sobre esse acontecimento.

 • Aponte as semelhanças e diferenças entre elas.

 • Sintetize as principais conclusões dessas versões.

 • Produza um pequeno texto que resuma as duas vi-
sões do conflito.

Interprete a charge

6  Observe com atenção a charge abaixo e leia a legenda. 
Depois responda às questões no caderno.

Charge de Ângelo Agostini, publicada em O Cabrião (São Paulo), em 
1867. Representa o recrutamento de voluntários para a Guerra do 
Paraguai.

a) Qual é a crítica feita pelo autor da charge?

b) É possível dizer que o recrutado na charge pertence 
às elites políticas brasileiras? Por quê?

Analise um anúncio

7  Leia o anúncio a seguir, que trata do recrutamento para 
a Guerra do Paraguai. Depois observe a HQ abaixo e 
responda às questões em seu caderno.

Diário da Bahia, 14 de outubro de 1865:  Atenção. Quem 

precisa de uma pessoa para marchar para o sul em seu lugar, 

e quiser libertar um escravo robusto, de vinte anos, que de-

seja incorporar-se ao exército, declare por este jornal seu 

nome e morada onde possa ser procurado, e por preço cô-

modo achará quem lhe substitua nos contingentes desti-

nados à guerra.

SILVA, Eduardo. O príncipe Obá, um voluntário da pátria.  

In: MARQUES, Maria Eduarda Castro Magalhães. A Guerra  

do Paraguai, 130 anos depois. Rio de Janeiro:  

Relume Dumará, 1995. p. 71.

A HQ A Carta, de Carlos Felipe Figueiras e Rodrigo Soldado (2013), 
conta a história de Dimas, um soldado brasileiro que participa da 
Guerra do Paraguai.

a) Onde e quando foi publicado esse anúncio? O que 
está sendo anunciado?

b) Quem seria o ofertante? 

c) Para quem o anúncio era dirigido?
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 Orientações didáticas
Atividades

1. Foi obtida por meio da al-
ternância e da conciliação 
partidária, somadas ao de-
senvolvimento econômico 
decorrente da cafeicultura.

2. a) Liberais e conservadores, 
membros da aristocracia 
rural. 

  b) Defendiam a economia 
agroexportadora, a escra-
vidão e o voto censitário. 

  c) Divergiam quanto ao con-
trole do governo. Os liberais 
eram favoráveis à autonomia 
das províncias, enquanto os 
conservadores defendiam a 
centralização do poder na 
Corte.

3. O Poder Executivo e o Po-
der Moderador forneciam 
ao imperador um absoluto 
controle sobre o Parlamento 
e o primeiro-ministro (pre-
sidente do Conselho de Mi-
nistros). Dom Pedro II podia 
dissolver a Câmara e demitir 
o primeiro-ministro caso dis-
cordasse de suas decisões.

4. Os líderes praieiros opu-
nham-se ao monopólio po-
lítico de algumas poucas 
famílias. A população ade-
riu ao movimento devido 
às péssimas condições em 
que vivia. As reivindicações 
eram: voto livre e universal, 
liberdade de imprensa, insta-
lação da República, garantia 
de trabalho, nacionalização 
do comércio e fim da escra-
vidão.

5. Resposta pessoal. É impor-
tante que os alunos sinte-
tizem as principais ideias 
discutidas ao longo do ca-
pítulo e reflitam sobre as 
diferentes perspectivas dos 
historiadores em torno do te-
ma. A atividade complemen-
tar indicada nas páginas 224 
e 225 pode ajudar nisso.

6. a) A forma como a popula-
ção masculina foi recrutada 
para combater na Guerra do 
Paraguai, ironizando a ideia 
do “voluntário da pátria”.

  b) Não. Porque a cena se pas-
sa em um dormitório simples 
e pequeno, com mobiliário po-
bre, o que permite afirmar que 
esse recrutamento era feito 
apenas com as camadas mais 
baixas da sociedade.
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d) Na história em quadrinhos, como o soldado Dimas reage ao fato de participar da Guerra do Paraguai?

e) Na sua opinião e de acordo com o que você aprendeu no capítulo, por que Dimas teria se alistado? Justifique sua 

resposta.

Compare e analise os mapas

8  Observe os mapas abaixo e faça as atividades no caderno.

a) Os mapas mostram onde eclodiram as 

Revoltas Liberais e as rebeliões regen-

ciais. Aponte diferenças entre eles.

b) Agora, usando um atlas, compare o 

mapa Províncias que participaram das Re-

voltas Liberais (1842) com um mapa po-

lítico do Brasil atual e aponte as mudan-

ças ocorridas nas fronteiras do estado 

de São Paulo.
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das Revoltas Liberais (1842)
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Fonte: elaborado com base em ATLAS histórico escolar. 
Rio de Janeiro: MEC/Fename, 1979. p. 30.

As principais rebeliões regenciais
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Autoavaliação

1. Quais atividades você considerou mais fá-

ceis e mais difíceis? Por quê?

2. Em quais atividades você utilizou o texto do 

capítulo como base para sua resposta?

3. Algum ponto do capítulo não ficou muito 

claro para você? Qual?

4. Você compreendeu o esquema Mapeando sa-

beres? Explique.  

5. Você saberia apontar exemplos da atuali-

dade conside rando o que aprendeu no item 

Por quê? do Mapeando saberes?

6. Como você avalia sua compreensão dos as-

suntos tratados neste capítulo? 

 »Excelente: não tive nenhuma dificuldade.

 »Boa: tive algumas  dificuldades, mas conse-

gui resolvê-las.

 »Regular: foi difícil compreender certos con-

ceitos e resolver as atividades. 

 »Ruim: tive muitas dificuldades, tanto no 

conteúdo quanto na realização das ativi-

dades.

 Orientações didáticas
7. a) O anúncio foi publicado na 

Bahia, em 1865. Anuncia-se 
um escravizado para substi-
tuir alguém que não queira ir 
lutar na Guerra do Paraguai 
(no Sul).

  b) Provavelmente, o dono do 
escravizado, pretendendo 
vendê-lo e, para tanto, apro-
veitando-se da situação.

  c) A todos que haviam sido 
recrutados para combater 
na Guerra do Paraguai e não 
desejavam se arriscar no 
conflito.

  d) Ele se mostra arrependido 
de ter se alistado e diz que 
gostaria de voltar para casa.

  e) Resposta pessoal. Espera-
-se que os alunos percebam 
que muitos escravizados 
ou libertos se alistavam na 
Guerra do Paraguai porque 
viam nisso uma possibilida-
de de conseguir a liberdade 
ou melhorar suas péssimas 
condições de vida. O governo 
prometia prêmios em dinhei-
ro, terra e outras vantagens 
para quem participasse do 
conflito.

8. a) As rebeliões regenciais 
não ocorreram em Minas Ge-
rais e em São Paulo, exata-
mente onde ocorreram as 
Revoltas Liberais.

  b) No Segundo Reinado, a 
província de São Paulo com-
preendia também o atual 
estado do Paraná. O aluno 
poderá pesquisar em um 
atlas, em casa ou em bi-
blioteca, ou poderá ver um 
mapa político do Brasil em 
sala de aula. Nesse segundo 
caso, providencie um mapa 
antecipadamente. Ao final do 
volume a seção Como fazer 
orienta a desenvolver pro-
cedimentos úteis ao estudo 
de História e de outras dis-
ciplinas. Para este capítulo, 
sugerimos como fazer uma 
pesquisa.

Autoavaliação
Proponha aos alunos que 

respondam às questões da au-
toavaliação no caderno. Orien-
te-os a se autoavaliar, para que 
tenham noção de seu processo 
de aprendizagem, identificando 
o que aprenderam e em quais 
pontos têm dificuldades sobre 
o conteúdo estudado.
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PROJETO 2o SEMESTRE Conclus‹o

PROJETO232

Produção de folhetos

As marcas da escravidão no Brasil de hoje
Agora você vai colocar em prática o projeto para conscientizar as pessoas sobre a neces-

sidade de combater todas as formas de trabalho escravo.

Leia, abaixo, o artigo 149 do Código Penal brasileiro:

Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos 

forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de traba-

lho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraí-

da com o empregador ou preposto:

Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à vio-

lência.

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:

I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o 

fim de retê-lo no local de trabalho;

II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documen-

tos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho.

§ 2o A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido:

I – contra a criança ou adolescente;

II – por motivo de preconceito de raça, cor etnia, religião ou origem.

Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal, para estabelecer penas ao crime nele tipificado 

e indicar as hipóteses em que se configura condição análoga à de escravo. Disponível em: <www.

planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.803.htm>. Acesso em: 17 out. 2018.
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Trabalhadores bolivianos em 
uma oficina de tecelagem de 
Americana (SP) durante 
fiscalização de denúncia de 
exploração de trabalho 
análogo à escravidão feita pelo 
Ministério Público do Trabalho. 
Foto de 2013.

 Orientações didáticas

Seção Projeto
Antes de iniciar a produção dos 

folhetos, é muito interessante 
promover uma discussão cole-
tiva. Nessa discussão, cada gru-
po pode explicar o que aprendeu 
durante a pesquisa e sinalizar a 
maneira como pretende traba-
lhar os dados no material que vão 
elaborar. Também é possível es-
timular o debate entre os alunos 
com ideias distintas, de modo a 
enriquecer a reflexão e promover 
um aprofundamento das ideias de 
forma colaborativa. Caso julgue 
conveniente, é possível inclusive 
solicitar aos alunos que elaborem 
previamente um esquema daqui-
lo que pretendem desenvolver 
nos folhetos a fim de organizar 
a discussão em sala de aula. Es-
se esquema pode ser retomado 
posteriormente para auxiliar os 
alunos na elaboração do trabalho.

Depois da discussão, é possí-
vel iniciar a produção dos folhe-
tos. Nesse momento, pode ser 
interessante contar com a cola-
boração de outros professores, 
especialmente aqueles responsá-
veis pela Sala de Informática da 
escola e também pela disciplina 
de Língua Portuguesa. O primeiro 
pode ajudar os alunos durante o 
trabalho com o processador de 
texto, enquanto o segundo pode 
ajudar na revisão do texto e na 
correção de erros ou problemas 
textuais. Como o material será 
distribuído, é interessante que 
ele seja bem revisado.

Após a finalização da produ-
ção dos folhetos, é importante 
organizar com os alunos a ma-
neira de distribuição do material 
e a data de discussão do tema 
proposto. Caso a escola organize 
uma feira cultural, pode ser um 
momento oportuno para a reali-
zação dessa discussão. Porém, é 
possível utilizar outros momen-
tos, como uma reunião de pais 
ou uma atividade esportiva na 
escola. É necessário apenas que 
seja um momento no qual seja 
possível mobilizar diversas pes-
soas para enriquecer a reflexão 
sobre a problemática das desi-
gualdades raciais no presente.

Finalmente, para encerrar a 
atividade, organize novamente os 
alunos em uma roda de conver-
sa e permita que todos discutam 
a importância do projeto, a ma-
neira como ele ajudou a ampliar 
a compreensão do tema e como 
ele pode contribuir para que os 
alunos lutem por uma socieda-
de mais justa no futuro.
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PROJETO 233

A prática do trabalho escravo ainda existe no Brasil, não só nos meios rurais, mas também 
em áreas urbanas, onde a exploração do trabalho em condições análogas à escravidão se 
mantém como prática de algumas empresas ou de pessoas que se utilizam dessa exploração, 
por exemplo, em trabalhos domésticos. É essencial ressaltar que essas pessoas e/ou em-
presas estão cometendo um crime.

Segundo dados do Ministério do Trabalho, entre 1995 e 2015, foram libertados quase 
50 mil trabalhadores brasileiros que estavam submetidos a situações de trabalho análogas 
à escravidão. Esses trabalhadores libertados são, em sua maioria, migrantes internos ou 
externos, que deixaram suas casas e foram para uma região de expansão agropecuária ou 
para grandes centros urbanos, em busca de novas oportunidades ou atraídos por promessas 
mentirosas de trabalho nesses locais.

Do total de trabalhadores submetidos a essa situação, 95% são homens; 83% têm entre 
18 e 44 anos de idade e cerca de 33% são analfabetos. A maior parte dos trabalhadores li-
bertados no Brasil estava na região Norte do país.

Apesar de a maioria dos casos ocorrer em zonas rurais, em 2013 foram detectadas 
muitas ocorrências em áreas urbanas, principalmente nos setores da construção civil e da 
produção têxtil.

Execução

Para concluir o trabalho, sigam as orientações abaixo:

1  Reúnam todo o material produzido pelas duplas e organizem em duas páginas de um 
software editor de textos, com o texto na horizontal e em três colunas.

2  Elaborem um título chamativo e criativo para o folheto, já que o objetivo é levar as pes-
soas a refletir sobre os aspectos da trajetória da escravidão no Brasil e seu combate nos 
dias atuais.

3  Imprimam os folhetos e definam, com o professor, o dia e local para distribuí-los e con-
versar com as pessoas sobre o assunto. Pode ser em uma área próxima da escola ou até 
mesmo em algum evento público que a escola promova, aproveitando então o momen-
to para conversar com as pessoas sobre o tema da escravidão e de seu legado no Brasil.

4  Após a distribuição do folheto, conversem em sala sobre o significado da atividade rea-
lizada, o que foi aprendido com ela, como foi a recepção das pessoas à proposta apre-
sentada e reflitam sobre como este trabalho poderia ser aprimorado para a produção de 
futuros projetos. Com o auxílio do professor, e a partir das questões propostas abaixo, 
promovam uma avaliação coletiva dessa ação.

5  Reflitam em conjunto sobre o significado da escravidão na história brasileira e de que 
forma ainda é possível lutar contra práticas de trabalho análogas à escravidão que per-
sistem no Brasil.

Atividades

1  A produção do folheto foi útil para a sua compreensão da questão da escravidão no sé-
culo XIX?

2  Há elementos que podem ser considerados semelhantes entre a escravidão no período 
do Império brasileiro e a escravidão existente hoje?

3  O que caracteriza as formas de exploração do trabalho atualmente?

4  Como podemos combater essas práticas de trabalho escravo que ainda persistem no 
Brasil?

Atividades

1. Resposta pessoal. Espera-se 

que os alunos compreendam 

a importância da produção 

do material para o aprofun-

damento do conhecimento 

sobre a escravidão. Essa é 

uma questão fundamental 

na formação social brasileira 

e decisiva para a compreen-

são dos problemas contem-

porâneos. 

2. Resposta pessoal. Espera-se 

que os alunos percebam que 

algumas características da 

escravidão atual se asseme-

lham àquela que existiu no 

século XIX. Um exemplo im-

portante é a questão racial; 

segundo dados do Ministério 

do Trabalho, a maioria abso-

luta das pessoas submeti-

das a condições análogas à 

escravidão no Brasil atual é 

afrodescendente.

3. As normas legais sobre as 

condições de trabalho escra-

vo no Brasil contemporâneo 

são determinadas pelo artigo 

149 do Código Penal brasilei-

ro. Segundo ele, as seguin-

tes situações caracterizam 

o trabalho escravo: o traba-

lho forçado, a jornada exaus-

tiva, a servidão por dívida e 

as condições degradantes, 

como alojamento precário, 

falta de assistência médica, 

alimentação ruim, ausên-

cia de saneamento básico 

e água potável, bem como 

maus-tratos e/ou violência 

a que os trabalhadores por-

ventura sejam submetidos.

4. Resposta pessoal. Espera-se 

que os alunos identifiquem 

a ideia de conscientização e 

cumprimento da legislação 

como uma alternativa nes-

sa luta. Incentive os alunos 

a refletir sobre o papel do 

poder público nessa tarefa 

para impedir que o trabalho 

escravo continue se disse-

minando no Brasil.
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O fim da monarquia  
no Brasil15

CAPÍTULO

UNIDADE 4  ¥  O Brasil monárquico: Primeiro e Segundo Reinado

A escravidão no Brasil 
foi abolida em 1888. Em 
2018, a escola de 
samba Paraíso do 
Tuiuti trouxe para o 
desfile de Carnaval um 
enredo que 
questionava a 
condição do negro no 
país. Observe a 
imagem, leia a legenda  
e responda às 
questões.

1. Quem são os 
personagens que 
aparecem 
representados na 
foto? Como estão 
caracterizados?

2. Em sua opinião, a 
escola quis fazer 
uma denúncia contra 
a situação que os 
afrodescendentes 
vivem no Brasil hoje? 
Justifique sua 
resposta.

Para começar

Foto da comissão de frente da escola de samba Paraíso do Tuiuti, no desfile do Carnaval do Rio de Janeiro em 
2018. Esta ala foi nomeada como O Grito da Liberdade. O samba-enredo trazia versos que diziam: “Meu Deus! 
Meu Deus!, / Se eu chorar não leve a mal, / Pela luz do candeeiro, / Liberte o cativeiro social”. 

As últimas décadas do reinado de dom Pedro II se caracterizaram pela intensifi-
cação de movimentos contra a escravidão e também por movimentos a favor da 
instalação do regime republicano no Brasil. 

Foram mais de 350 anos de trabalhos forçados no Brasil. Em 13 de maio de 1888 
a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, decretava a abolição da escravidão, deter-
minando o direito à liberdade dos africanos e seus descendentes escravizados. Mas 
a abolição não foi resultado apenas de um gesto caridoso da princesa Isabel. Nessa 
época, a monarquia no Brasil já estava desgastada, com grupos republicanos espa-
lhados pelo país. Tanto a abolição quanto a proclamação da República derivaram de 
longos processos, que duraram décadas até sua implantação.

Neste capítulo, vamos estudar o fim da escravatura e o avanço do republicanis-
mo, que só foram possíveis devido a muitos movimentos internos que envolveram 
diversos interesses e segmentos distintos da sociedade brasileira.

Pilar Olivares/Reuters/Fotoarena

 Objetivos do capítulo 
• Conhecer os movimentos 

abolicionistas e sua atuação 
durante o Segundo Reinado.

• Conhecer as leis promulga-
das antes da abolição dos 
escravizados.

• Compreender o processo 
da abolição da escravidão 
e seus efeitos para os re-
cém-libertos.

• Identificar os motivos e inte-
resses que levaram ao fim da 
escravidão no Brasil.

• Analisar as consequências 
do sistema escravista para 
os afrodescendentes até os 
dias atuais no Brasil.

• Conhecer as causas que cul-
minaram na proclamação da 
República.

 Comentários à 
abertura do capítulo

Para começar
A imagem de abertura é uma 

fotografia da comissão abre-alas 
da escola de samba Paraíso do 
Tuiuti. O samba-enredo da escola 
em 2018 tematizou a questão da 
história do Brasil e as diversas 
formas de violência que se ma-
nifestaram ao longo do tempo no 
país. Um dos temas abordados foi 
a escravidão. Assim, utilize essa 
imagem para iniciar uma reflexão 
sobre o peso da escravidão em 
nossa sociedade e a importância 
de manter viva a memória des-
se período como forma de lutar 
contra os preconceitos raciais 
no presente.

1. Os participantes da comis-
são de frente da escola de 
samba Paraíso do Tuiuti re-
presentam africanos escra-
vizados. Eles aparecem com 
objetos no pescoço (pare-
cidos com coleiras) e nos 
pulsos (parecidos com alge-
mas), presos por correntes. 
Também existe um instru-
mento que era utilizado du-
rante a escravidão, que está 
preso ao rosto e cobre a boca 
desses indivíduos.

2. Resposta pessoal. Espera-
-se que os alunos identifi-
quem na imagem uma crítica 
à escravidão e à forma como 
os negros foram tratados. A 
situação de marginalização 
dos afrodescendentes na 
sociedade brasileira é um 
reflexo desse contexto.

  Competências e habilidades trabalhadas no capítulo 15

Competências* Objetos de conhecimento Habilidades

CG (1, 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 10)

CCH (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7)

CEH (1, 2, 3, 4)

A tutela da população indígena, a 
escravidão dos negros e a tutela dos 

egressos da escravidão.

(EF08HI14) Discutir a noção da tutela dos grupos indígenas e a participação 
dos negros na sociedade brasileira do final do período colonial, identificando 
permanências na forma de preconceitos, estereótipos e violências sobre as 

populações indígenas e negras no Brasil e nas Américas.

 * CG = Competência Geral / CCH = Competência Específica de Ciências Humanas / CEH = Competência Específica de História
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LINHA DO TEMPO

1870 

Manifesto Republicano
Fim da Guerra do Paraguai

1871 

Lei do Ventre Livre

1873 

Convenção de Itu

1884 

Abolição da escravidão no Ceará

1885 

Lei dos Sexagenários

1888 

Lei Áurea

15 novembro 1889 

Proclamação da República

1  O fim da escravid‹o
Diversos fatores ocorridos ao longo da segunda metade do século XIX 

contribuíram para o fim da escravidão. Vejamos alguns deles:

 • Escassez de mão de obra: depois das leis Bill Aberdeen e Eusébio 

de Queirós (que proibiam o tráfico de indivíduos escravizados), 

frente às pressões das lutas e à atuação de escravizados e aboli-

cionistas, muitos decidiram aceitar a abolição, desde que acompa-

nhada de indenizações. 

 • Repercussão do ideário abolicionista: quando terminou a Guerra 

de Secessão nos Estados Unidos, em 1865, a escravização oficia-

lizada nas Américas só continuava existindo no Brasil e nas então 

colônias espanholas de Porto Rico e Cuba. A abolição da escravidão 

nos países do continente americano também pressionou o aboli-

cionismo no Brasil.

 • Fatores econômicos: o altíssimo preço dos escravizados adquiridos 

no tráfico interprovincial e o risco de perder o capital investido, 

somados às lutas e resistências dos cativos, motivaram muitos 

cafeicultores a aderir ao abolicionismo e a pressionar o governo 

para financiar a vinda de imigrantes para as lavouras.

 • Guerra do Paraguai: os conflitos na região do Prata possibilitaram 

o contato com países em que não existia mais regime escravis-

ta, além de colocar em combate, lado a lado, soldados livres e 

ex-escravizados.

 • Resistência dos africanos escravizados: fugas, suicídios, assassinato 

de feitores e senhores, atraso proposital na realização das tarefas, 

quebra de instrumentos de trabalho, luta pela preservação cultural, 

entre outras formas de resistência, ajudaram a minar a escravidão.

 • O crescimento das associações abolicionistas nas cidades: da in-

dependência, em 1822, até 1888, a população livre passou de cerca 

de 2 milhões para quase 14 milhões; já a população escravizada, que 

era de 1 milhão em 1822, cresceu para 1,5 milhão em 1872 e decli-

nou para aproximadamente 700 mil em 1887. Nas cidades, como 

Rio de Janeiro e São Paulo, também 

ocorreu o crescimento da população 

livre e o declínio do número de escra-

vizados, estes concentrados nas áreas 

rurais de exportação. Nas cidades, a 

menor dependência do trabalho es-

cravizado favorecia a propagação das 

ideias e das associações abolicionistas.

No final do século XIX, a cidade de Santos tornou-se um 

grande centro de escravizados fugidos. O Quilombo do 

Jabaquara, nos morros de Santos, chegou a reunir mais 

de 10 mil escravizados fugidos. Foto de 1900. J
o
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Linha do tempo esquemática. O espaço entre 
as datas não é proporcional ao intervalo de 
tempo.

 Orientações didáticas
O foco deste capítulo é o fim 

do regime monárquico no Bra-
sil, assim como o fim da escra-
vidão. Um tema que atravessou 
vários capítulos – o imperialismo 
– é retomado com base no caso 
concreto e específico do Brasil e, 
de um ponto de vista mais abran-
gente, do cone sul do continen-
te, tratado no capítulo anterior.

O crescimento dos movimen-
tos sociais na Europa durante 
o século XIX também tem um 
contraponto com a realidade 
brasileira, evidenciando-se es-
pecialmente no movimento abo-
licionista e no fim da instituição 
da escravidão. No entanto, a luta 
da população negra por igualda-
de racial ainda está em pauta no 
Brasil e será retomada no volu-
me de 9o ano.

O capítulo desenvolve-se em 
torno de dois eixos: o fim da es-
cravidão e o fim do regime mo-
nárquico. Procura-se demonstrar 
que o primeiro não causou o se-
gundo, tendo de fato ocorrido 
processos simultâneos e inter-
-relacionados. É importante que 
os alunos não estabeleçam uma 
relação imediata e simplista de 
que todos os monarquistas eram 
escravistas e todos os republica-
nos eram abolicionistas, pois as 
composições variaram bastante.

Material digital – 
sequência didática
Para auxiliar seu trabalho 

em sala de aula a respeito do 
tema deste capítulo, verifique 
a sequência didática 3 do 4o bi-
mestre, localizada no material 
digital do Manual do Professor.

Competências* Objetos de conhecimento Habilidades

CG (1, 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 10)

CCH (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7)

CEH (1, 2, 3, 4)

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

Brasil Imperial.

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

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

afirmativas.

 * CG = Competência Geral / CCH = Competência Específica de Ciências Humanas / CEH = Competência Específica de História
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TEMPO
V I V E N D O  N O dos movimentos  

abolicionistas no Brasil

UNIDADE 4  ¥  O Brasil monárquico: Primeiro e Segundo Reinado

Foi no decorrer dos anos 1870 e 1880 que o movimento abolicionista ganhou força no Brasil, 

sobretudo nas grandes cidades, onde políticos, advogados, jornalistas, profissionais liberais e ar-

tistas se engajaram na militância contra a escravidão.

Na década de 1870, a ação abolicionista ficou bastante restrita aos debates parlamentares, 

aos artigos de jornais e às ações judiciais, para cobrar que as leis fossem cumpridas – como no 

caso da Lei do Ventre Livre. A partir dos anos 1880, porém, as ideias antiescravistas ganharam 

as ruas e, principalmente, os teatros, onde eram realizadas conferências, matinês e eventos 

abolicionistas que buscavam sensibilizar e mobilizar o público para a causa antiescravista.

As conferências abolicionistas eram geralmente apresentadas por um intelectual negro 

(como o jornalista José do Patrocínio ou o médico Vicente de Souza) e seguidas de espetácu-

los teatrais ou apresentações musicais. As matinês, que aconteciam sempre nas tardes de 

domingo, eram programas familiares frequentados por diversos grupos sociais, inclusive 

escravizados. Após uma programação variada, que incluía concertos musicais, conferências 

abolicionistas e pequenas peças teatrais, os organizadores faziam subir ao palco um escra-

vizado, que recebia sua carta de alforria diante dos espectadores. Estes aplaudiam e atiravam 

flores, num final emocionante.

Um grande número de artistas se envolveu na luta contra a escravidão. Alguns ficaram 

muito famosos na época, mas hoje são pouco conhecidos, como o ator cômico Correia 

Vasques. Outros alcançaram fama mais duradoura, como o maestro mestiço Carlos Gomes 

O cartunista Ângelo Agostini representa nesta ilustração, de 1886, o momento em que a cantora russa 
Nadina Bulicioff liberta negras escravizadas após temporada no Imperial Teatro Dom Pedro II, ocorrida no 
mesmo ano.
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Vivendo no tempo
A seção Vivendo no tempo é 

um importante recurso para ana-
lisar o processo de organização 
dos movimentos sociais que lu-
taram contra a escravidão ao 
longo do século XIX. Esses movi-
mentos ganharam força a partir 
das décadas de 1870 e 1880 e 
foram essenciais para derrubar 
o escravismo no país. Durante a 
discussão dessa temática, res-
salte o papel desempenhado por 
lideranças negras na organização 
do movimento abolicionista, tais 
como André Pinto Rebouças e 
José do Patrocínio. Além disso, 
destaque que personalidades 
importantes do período, como 
artistas e políticos, se engajaram 
na luta pelo fim da escravidão.

Para aprofundar o tema do 
abolicionismo no Brasil, sugeri-
mos a seguinte bibliografia:

• ALONSO, Angela. A teatrali-
zação da política: a propa-
ganda abolicionista. Tempo 
Social, revista de Sociologia 
da USP, v. 24, n. 2, p. 101-122. 
Disponível em: <www.scielo.
br/pdf/ts/v24n2/v24n2a06.
pdf>; acesso em: 23 set. 
2018.

• . Flores, votos e balas: 
o movimento abolicionista 
brasileiro (1868-88). São 
Paulo: Companhia das Le-
tras, 2015.

• MAMIGONIAN, Beatriz. Afri-
canos livres. A abolição do 
tráfico de escravos para o 
Brasil. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2017.

• SILVA, Eduardo. As camélias 
do Leblon e a abolição da 
escravatura: uma investi-
gação de história cultural. 
São Paulo: Companhia das 
Letras, 2003.

• SILVA, Juremir Machado 
da. Raízes do conservado-
rismo brasileiro: a abolição 
na imprensa e no imaginário 
social. Rio de Janeiro: Civili-
zação Brasileira, 2017.

• SOUZA, Silvia Cristina M. de. 
Que venham negros à cena 
com maracás e tambores: 
jongo, teatro e campanha 
abolicionista no Rio de Ja-
neiro. Afro-Ásia, v. 40, 2009, 
p. 145-171.
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e a compositora, também mestiça, Chiquinha Gonzaga. O 
primeiro tornou-se um dos ícones do movimento abolicio-
nista, quando voltou ao Brasil após se consagrar como com-
positor na Itália. A segunda chegou a vender suas compo-
sições de porta em porta, a fim de arrecadar dinheiro para 
libertar cativos.

Outro tipo de manifestação cultural contra a escravidão 
foram as “procissões cívicas”, que misturavam elementos das 
paradas militares (como as bandas de música) e das procissões 
católicas (como o estandarte, as bandeiras e os hinos entoa-
dos pelos participantes). Em geral, essas procissões costu-
mavam se dirigir a um teatro, onde, a seguir, acontecia uma 
conferência. Contudo, em vez do caráter comemorativo das 
paradas e procissões tradicionais, essas manifestações tinham 
uma mensagem de protesto.

Esses eventos eram organizados pelas 
associações abolicionistas criadas em todo o 

Império. Só na capital, em 1883, havia vin-
te associações desse tipo que foram reu-

nidas por José do Patrocínio e André 
Rebouças na Confederação Abolicionis-
ta (CA) criada naquele ano. Essas agre-
miações contavam com indivíduos de 
vários grupos sociais. Foram criadas no 
Rio de Janeiro, entre 1883 e 1884, as-
sociações abolicionistas compostas por 

artistas, advogados, imigrantes portu-
gueses, tipógrafos, empregados do co-

mércio, cozinheiros, mulheres, meninos e 
também por ex-escravizados. 

José do Patrocínio (1854-1905) 
era filho de um padre com 
uma escravizada. Foi 
registrado como “exposto” 
(criança abandonada) e 
criado na fazenda do pai, que 
nunca o reconheceu. Estudou 
Farmácia e posteriormente 
dedicou-se ao jornalismo, 
escrevendo para vários 
jornais abolicionistas. 
Retrato de 1880.

1  De acordo com o texto, como atuava o movimento abolicionista durante o Segundo 
Reinado?

2  Que importância teve esse movimento para a abolição da escravidão no Brasil?

3  Imagine que você vivia no final do século XIX no Brasil. Escreva uma carta ou artigo defen-
dendo a abolição. Para isso, utilize tudo o que você aprendeu até agora sobre a situação 
dos escravizados no país. Lembre-se de como era a retirada dessas pessoas da África, a 
viagem até à América, o trabalho, as condições de vida, moradia, alimentação, etc. Elabore 
justificativas que confirmem seus argumentos em prol da liberdade dos cativos.

Retrato de André Pinto Rebouças, de Rodolfo 
Bernardelli, datado do final do século XIX. 
Óleo sobre tela, 34 cm × 26 cm.
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Atividades

1. Em princípio, a atuação era 

restrita principalmente aos 

debates parlamentares e ar-

tigos de jornais; com o tem-

po, ela se expandiu e ganhou 

as ruas e os teatros, com 

discussões seguidas de 

apresentações musicais ou 

espetáculos teatrais. Ocor-

riam também as chamadas 

procissões cívicas, que se 

dirigiam a um local em que 

depois ocorria uma confe-

rência. Essas manifestações 

tinham sentido de protesto.

2. Esse movimento ajudou a 

propagar os ideais abolicio-

nistas para diversos grupos 

da sociedade, com seu múl-

tiplo campo de atuação.

3. Resposta pessoal. Espera-se 

que os alunos mobilizem os 

conhecimentos adquiridos 

ao longo do estudo do tema 

para elaborar esse gênero 

textual.
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As leis de alforria
Como resultado dessas pressões internas, além das externas, a partir da década 

de 1870 foram votadas sucessivas leis que procuravam realizar a abolição de manei-

ra gradual e controlada. Entretanto, tais leis não conseguiram frear as lutas abolicio-

nistas nem evitar os intensos conflitos entre escravizados e seus senhores, tanto no 

ambiente de trabalho (fazendas, lojas e residências) como nos tribunais.

 Burlar: enganar, fraudar.

Fonte: COSTA, Emília Viotti da. Da senzala ˆ Col™nia. 
São Paulo: Unesp, 1998. p. 267.

1823

1887

1872

população livre população escravizada

Declínio da população 

escravizada (1823-1887)
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Em 1884, as províncias do Ceará e Amazonas tomaram a frente e aboliram a 

escravidão em seus territórios. No ano seguinte, algumas cidades gaúchas (Uruguaia-

na, São Borja e Pelotas) fizeram o mesmo.

No Ceará, teve destaque a atuação de Francisco José do Nascimento, também co-

nhecido como Dragão do Mar. Nascido em Canoa Quebrada, Francisco José era jangadei-

ro e, na década de 1880, liderou outros jangadeiros para que se negassem a transportar 

para outras províncias escravizados vendidos pelos fazendeiros.

Em 13 de maio de 1888, finalmente, o Congresso brasileiro votou o fim definiti-

vo da escravidão em todo o território nacional. A Lei Áurea foi assinada pela princesa 

Isabel, que substituía dom Pedro II (o imperador estava na Europa).
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Neste gráfico, pode-se 

observar o que aconteceu 

com a população escravizada 

em relação à população livre 

no Brasil de 1823 a 1887. 
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com a população escravizada 

Anos antes da abolição, duas leis foram aprovadas: 

Lei do Ventre Livre (1871): deu liberdade aos filhos de escravizados nascidos após 28 de 

setembro de 1871. Apesar de serem considerados livres, permaneciam sob a tutela do 

senhor até completar 21 anos ou aos cuidados do poder público a partir dos 8 anos, mediante 

indenização paga ao proprietário (um valor equivalente a 20 sacas de café). Para evitar que 

os senhores burlassem a lei, eles foram obrigados a registrar e a declarar a 

idade de todos os seus escravizados. Caso contrário, estes seriam 

considerados livres.

Lei dos Sexagenários (1885): dava liberdade aos escravizados de mais de 

65 anos de idade. Apenas um pequeno número deles se beneficiou com 

essa lei, pois a maioria morria bem antes dessa idade, e os que a atingiam 

já não tinham condições de trabalhar. Libertá-los era vantajoso para o 

proprietário, que ficava livre de sustentar quem não produzia mais.

Estátua do líder 

abolicionista cearense 

Francisco José do 

Nascimento, localizada no 

espaço cultural Dragão do 

Mar, em Fortaleza, no 

Ceará. Ele atuou no 

movimento pela abolição 

da escravatura na sua 

província. Foto de 2018. 

 Orientações didáticas
Para explorar os tópicos As 

leis de alforria e O destino dos 

libertos, analise coletivamente 
o quadro sobre as leis abolicio-
nistas, incluindo o gráfico com 
informações sobre o declínio da 
população escravizada no Brasil 
ao longo do século XIX. Esses 
recursos auxiliam a evidenciar 
o caráter lento e progressivo da 
abolição no Brasil. 

Com base no quadro e no 
gráfico, é possível relacionar o 
processo abolicionista com a 
resistência das elites brasilei-
ras, que conseguiram impedir 
o fim da escravidão de maneira 
súbita e acelerada. 

Outro ponto que pode ser ana-
lisado é a relação íntima entre a 
estrutura imperial de governo e a 
escravidão. O imperador e seus 
aliados dependiam do apoio so-
cial de setores escravistas da 
sociedade, por isso seguiram 
a lógica da abolição lenta e pro-
gressiva, pois sem ela poderiam 
perder o apoio desses setores 
e provocar a queda do regime. 
Como será analisado adiante, 
é justamente o que ocorre com 
a Lei Áurea: o governo perdeu 
uma parcela importante de apoio 
político após a lei, abrindo cami-
nho para o golpe que derrubou 
a monarquia.
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O destino dos libertos
Para os libertos, a abolição não significou igualdade, tampouco melhoria em suas 

condições de vida, pois a partir de 1888 inúmeras medidas os impediram de se inte-

grar à sociedade e exercer sua cidadania.

Exceto no Maranhão, em que boa parte dos negros livres ocupou terras até então 

improdutivas, transformando-se em posseiros, na região Nordeste os libertos conti-

nuaram subordinados aos grandes proprietários, como trabalhadores dependentes. 

Nas províncias mais ricas do Sudeste, muitos fazendeiros e empresários urbanos 

preferiram a mão de obra dos imigrantes europeus à dos libertos. Após a abolição, 

aumentaram as práticas discriminatórias em relação aos negros, que perdurariam nas 

décadas seguintes.

Ao longo do século XX, foram obtidas algumas conquistas, como a criminalização 

do racismo (Lei Afonso Arinos, de 1951, Lei Caó, de 1989, além do artigo 5o da Cons-

tituição de 1988). Até hoje, porém, há uma enorme distância entre o texto das leis e 

a realidade cotidiana.

 Posseiro: indivíduo que 

ocupa a terra devoluta ou 

abandonada e passa a 

cultivá-la.
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Fotografia da missa ao ar 
livre em comemoração da 
assinatura da Lei Áurea, em 
maio de 1888, no Campo de 
São Cristóvão, no Rio de 
Janeiro. 

Ações afirmativas
Para tentar minimizar a herança de exclusão social que tanto a escravidão quan-

to o pós-abolição legaram aos negros e afrodescendentes no Brasil, o governo tem 

criado políticas baseadas no desenvolvimento de ações afirmativas. Mas você sabe 

o que são essas ações afirmativas? 

Ações afirmativas são políticas públicas feitas pelo governo ou pela iniciativa 

privada com o objetivo de corrigir desigualdades raciais presentes na sociedade, 

acumuladas ao longo de anos.

Uma ação afirmativa busca oferecer igualdade de oportunidades a todos. As 

ações afirmativas podem ser de três tipos: com o objetivo de reverter a representa-

ção negativa dos negros; para promover igualdade de oportunidades; e para com-

bater o preconceito e o racismo. [...]

Vale lembrar que as políticas de ações afirmativas não são exclusivas do gover-

no. A iniciativa privada e as organizações sociais sem fins lucrativos também são 

atores importantes neste processo, [...].

 Orientações didáticas
Para aprofundar a discussão 

em torno das leis abolicionistas, 

consulte o texto indicado a seguir, 

no qual a historiadora Keila Grin-

berg, da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, mostra como a lei 

de 1871, popularmente conheci-

da como Lei do Ventre Livre, foi 

importante para os escravizados 

legalizarem uma prática costu-

meira de poupança e, por meio 

dessa prática, lutar para comprar 

sua alforria.

Texto complementar

[…] é possível que uma 
parte do aumento no número 
de poupadores de baixa renda 
esteja na expressa recomen-
dação, realizada através da 
Lei 2040 de 28 de setembro 
de 1871, popularmente co-
nhecida como Lei do Ventre 
Livre, e de seu regulamento 
de 1872, de efetivação de de-
pósitos por escravos, que, a 
partir de então, também es-
tavam autorizados a acumu-
lar pecúlio. Uma das grandes 
novidades da Lei do Ventre 
Livre foi o reconhecimento 
do direito do escravo de for-
mar pecúlio. Sua proprieda-
de tanto poderia ser advinda 
de heranças e doações como 
fruto de seu próprio traba-
lho, desde que com o aval 
de seu senhor. Na letra da 
nova lei, o escravo precisava 
de autorização senhorial pa-
ra trabalhar e acumular parte 
dos ganhos para si próprio; 
mas não precisava mais pedir 
permissão para comprar sua 
própria alforria. Isto significa 
que, caso um escravo provas-
se ter meios para indenizar 
o senhor no seu valor, ele o 
podia fazer. Se o proprietário 
não concordasse com a quan-
tia oferecida por seu escravo, 
o mesmo seria arbitrado pe-
lo Estado. 

[…]

O interessante é que as mes-
mas razões contribuíram para 
a legalização, após 1871, do 
pecúlio dos escravos: é o re-
conhecimento das atividades 
econômicas que eles já reali-
zavam antes disso. Por tudo 
isso, não é de se espantar que, 
após a regulamentação da Lei 
do Vente Livre, os depósitos 
de escravos tenham aumen-
tado substancialmente. 

GRINBERG, Keila. A 
poupança: alternativas para a 

compra da alforria no Brasil (2a 
metade do século XIX). Revista 

de Índias, 2011, v. LXXI, n. 251, 
p. 137-158.
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Uma ação afirmativa não deve ser vista como 

um benefício, ou algo injusto. Pelo contrário, a ação 

afirmativa só se faz necessária quando percebemos 

um histórico de injustiças e direitos que não foram 

assegurados. [...]

Ao debater as cotas para negros nas univer-

sidades, por exemplo, é preciso retornar ao Brasil 

colonial e perceber como o processo de escravidão 

criou desigualdades sociais que são presentes até 

hoje [...]. A partir de dados estatísticos que demons-

tram a diferença entre negros nas universidades 

comparados com o percentual desta população no 

total de brasileiros, o governo comprova a neces-

sidade de criar uma política para compensar sé-

culos de desigualdades.

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA 
IGUALDADE RACIAL (SEPPIR). O que são ações afirmativas? 

Disponível em: <www.seppir.gov.br/assuntos/o-que- 
sao-acoes-afirmativas>. Acesso em: 29 jun. 2018.

Além da implementação da Lei no 12.711 de 

2012, conhecida como a Lei de Cotas, que garante cotas para negros nos processos 

seletivos de universidades e institutos federais, existem outras práticas que podem 

ser citadas como exemplos de ações afirmativas, como:

 • Lei no 12.288, de 2010, que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial;

 • criação de órgãos e conselhos de promoção da igualdade racial nos estados 

e/ou municípios;

 • Lei no 10.639, de 2003 (alterada pela Lei no 11.645, de 2008), que tornou 

obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas 

públicas e particulares, desde o Ensino Fundamental até o Ensino Médio;

 • celebração do Dia Nacional da Consciência Negra (20 de novembro), em ho-

menagem ao dia da morte do líder quilombola Zumbi dos Palmares, vista como 

uma data específica para a luta contra o preconceito racial.

Além de trabalhador, 

negro. Direção: Daniel 
Brazil. Brasil, 1989. 
Documentário que 
apresenta a trajetória 
do negro no Brasil, da 
abolição até os dias 
atuais. 

De olho na tela

2 minutos para entender 

a desigualdade racial no 

Brasil. Reportagem em 
vídeo que analisa a 
desigualdade entre 
brancos e negros no 
Brasil atual. Disponível 
em: <www.ceert.org.br/
noticias/politica-no-
brasil/14616/2-minutos-
para-entender-
desigualdade-racial-no-
brasil>. Acesso em: 15 fev. 
2018.
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Marcha da Consciência 
Negra na cidade de  
São Paulo (SP), em 2017.

Fonte: UTFPR. Blog do aluno. Disponível em: <http://blogdoaluno.utfpr.edu.br/ 
?p=315>. Acesso em: 25 out. 2018.

Este gráfico mostra a distribuição de vagas na Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná em 2012.

Distribuição de vagas na Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (2012)

 Orientações didáticas
Compreender adequadamente 

o papel e o funcionamento das 

ações afirmativas é uma forma 

importante de lutar contra o ra-

cismo e a desigualdade racial 

em nossa sociedade. Por essa 

razão, explore em sala de aula 

os principais exemplos de ações 

afirmativas criadas desde o início 

do século XXI no Brasil. Esclareça 

que não se trata apenas de insti-

tuir cotas raciais, mas também 

de fortalecer a luta contra todo 

tipo de discriminação e precon-

ceito; por isso a escolha do Dia 

Nacional da Consciência Negra 

ou da Lei n. 11645, de 2008, são 

exemplos importantes de ações 

afirmativas.

Atividade complementar
Uma forma de aprofundar es-

sa discussão é propor aos alunos 

que se organizem em grupos para 

pesquisar mais informações so-

bre as ações afirmativas já cria-

das e também sobre as propostas 

de criação de novas ações. Além 

disso, é interessante que os alu-

nos levantem informações sobre 

os resultados das cotas raciais 

no ensino universitário, de modo 

a entender o impacto dessa me-

dida no cotidiano da sociedade. 

Após a pesquisa, eles podem so-

cializar as ideias produzidas por 

meio de uma roda de conversa 

em sala de aula.
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Em 2008, o repórter Mário Magalhães e o repórter fotográfico Joel Silva elaboraram uma matéria que investi-

gava as condições de vida e o trabalho dos cortadores de cana no interior do estado de São Paulo. Abaixo, leia um 

trecho da reportagem e depois responda às questões. 

Vest’gios arcaicos

Cor da pele, vocabulário e analfabetismo remetem cortadores de cana de São Paulo aos tempos do escravismo.

O cenário verdejante que pigmenta as fotografias e colore o horizonte não passa de ilusão – o tom do canavial é 

outro. A fuligem das queimadas ensombrece as varas de cana-de-açúcar e torna rubro-negra a terra roxa em que 

outrora se fincavam cafezais. Fragmentos da palha incinerada se amalgamam com o suor dos rostos e desenham 

máscaras escuras. A cor predominante dos canavieiros, de banho tomado, não muda.

São negros – a soma de “pretos” e “pardos” – 63,7% dos trabalhadores no cultivo da cana no país. A proporção 

supera os 43,4% de negros na PEA (População Economicamente Ativa) e os 55% na PEA rural. [...]

Traços raciais e instrumentos de ofício se mantêm, mas o anacronismo vai além da semelhança de personagens 

dos retratos atuais com os das pinceladas do século retrasado. É como se estatuto e cultura escravistas teimassem 

em permanecer, assim como um pé de cana se agarra ao solo e por vezes rende dez safras.

“Já conversei com o meu feitor”, diz um canavieiro, sobre a autorização para que ele fosse fotografado para a 

reportagem (pedido negado). “O meu feitor é bom comigo”, concede outro.

Inexiste conteúdo pejorativo, na boca dos cortadores, ao pronunciar a palavra. No 

Houaiss, uma acepção de feitor: “Diz-se de encarregado dos trabalhadores escravos”. 

Os chefes de turma assim são chamados na roça. Em meio ao canavial, o cortador cuida 

do seu “eito”. “Não paro até acabar o meu eito”, conta um. O dicionário define eito como 

“plantação em que os escravos trabalhavam”.

MAGALHÃES, Mário; SILVA, Joel. Vestígios arcaicos. Folha de S.Paulo, São Paulo, 24 ago. 2008. 
 Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs2408200817.htm>. Acesso em: 10 maio 2018.

1  Qual é o assunto dessa reportagem?

2  Quais palavras usadas pelos cortadores de cana são as mesmas usadas pelos africanos escravizados durante 

a escravidão?

3  Quais condições sociais e de trabalho dos cortadores de cana se assemelham ao trabalho escravizado do 

século XIX?

4  Em sua opinião, o que deveria ser feito para mudar as condições de vida e trabalho descritas nessa reportagem?

TRABALHANDO COM DOCUMENTOS

 Amalgamar: misturar-se.

 Anacronismo: confusão de 

data quanto a 

acontecimentos ou 

pessoas. Analisar eventos 

passados e outras culturas 

com base nos valores 

atuais de nossa sociedade. 

Joel Silva/Folhapress

Cortadores de cana durante o trabalho 

em Cravinhos (SP). Foto de 2017.

 Orientações didáticas

Trabalhando com 

documentos
Nesta seção será abordada 

outra questão relacionada à ex-
clusão social: o tema dos traba-
lhadores rurais que sofrem com 
péssimas condições de trabalho 
nos dias de hoje. O estudo desta 
seção permitirá relacionar pas-
sado e presente, ressaltando a 
longa permanência de algumas 
estruturas sociais.

Atividades

1. As semelhanças entre as 
condições sociais e de traba-
lho dos cortadores de cana 
da atualidade e as condições 
em que viviam os escraviza-
dos no passado.

2. Os chefes de turma (grupo 
de trabalhadores) são cha-
mados na roça de feitores, 
mesmo nome empregado ao 
encarregado de escraviza-
dos, na época da escravidão. 
No canavial, cada trabalha-
dor tem um espaço determi-
nado para cortar a cana que 
ele chama de eito. O dicioná-
rio define eito como “plan-
tação em que os escravos 
trabalhavam”.

3. Os traços raciais e os instru-
mentos de trabalho são os 
mesmos. O índice de analfa-
betismo dos cortadores de 
cana, embora menor que o 
dos negros escravizados, 
é muito grande. Há casos 
de condições de trabalho 
análogo ao escravo nas la-
vouras de cana atualmente, 
nas quais os trabalhadores 
são forçados a trabalhar à 
exaustão e sofrem agres-
sões físicas e intimidações.

4. Resposta pessoal. Vale 
lembrar que esse tipo de 
situação é ilegal, e que o 
Ministério do Trabalho atua 
no sentido de coibi-la, fis-
calizando as fazendas. Is-
so, contudo, não tem sido 
suficiente para erradicar do 
país o trabalho análogo ao 
escravo.
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2  O avanço do republicanismo
O ideal de um Brasil republicano, 

com um governo eleito e mandatos de-

limitados periodicamente, não era ideia 

nova no país. Bem antes da construção 

do Estado brasileiro independente, vá-

rios movimentos contestatórios defen-

deram a formação de uma República, 

como a Conjuração Baiana de 1798 e a 

Revolução Pernambucana de 1817.

Durante o Império, esse ideal foi 

retomado na Confederação do Equa-

dor, na Sabinada, na Cabanagem e nas 

revoluções Farroupilha e Praieira. Cada 

um desses movimentos interpretava 

o regime republicano de maneiras di-

ferentes: alguns propunham a cons-

trução de uma república popular de-

mocrática, que garantisse liberdade e 

condições de igualdade social; outros 

defendiam um regime de participação 

limitada, com a imposição da autorida-

de do Estado e a defesa da ordem.

Após a Guerra do Paraguai, o re-

publicanismo ganhou fôlego novamente. Em 1870, um grupo de dissidentes do Par-

tido Liberal lançou no Rio de Janeiro o Manifesto Republicano, no qual afirmava 

“somos da América e queremos ser americanos”, numa clara referência à situação de 

exceção do Brasil, único país não republicano em todo o continente.

No início dessa década, foram fundados inúmeros clubes e jornais que defendiam 

a República. Em 1873, realizou-se, na província de São Paulo, a Convenção de Itu, 

oficializando a criação do Partido Republicano Paulista, o PRP.

Veja no esquema a seguir os desdobramentos dos partidos políticos desde o 

período regencial no Brasil até o fim do Segundo Reinado.

 Dissidente: aquele que se 

separa de uma corporação 

por discordar de seus 

princípios.
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Fonte: elaborado com base em CAMPOS, Flavio de; DOLHNIKOFF, Miriam. Atlas história do 
Brasil. São Paulo: Scipione, 2002. p. 19 e 29.

Brasil: projetos republicanos nos séculos XVIII-XIX

Este mapa representa as regiões dos principais movimentos inspirados no ideal 

republicano, antes de 1889.
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Fonte: elaborado com base em VAINFAS, Ronaldo (Org.). Dicionário do Brasil imperial. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008. p. 563-566.

Evolução do sistema partidário no Império (1822-1870)

Primeiro Reinado 
(1822-1831)

Segundo Reinado (1840-1889)Período Regencial (1831-1840)

“Partido português” Partido 
Regressista

Partido 
Progressista

Partido Conservador

Partido 
Liberal

Restauradores (caramurus)

Liberais moderados (chimangos)

Liberais exaltados (farroupilhas)

“Partido brasileiro”

Regentes 1836
1840 – Governo 
de dom Pedro II

1870

Partido 
Republicano

 Orientações didáticas
Para discutir o tópico O avanço 

do republicanismo, é importante, 
em primeiro lugar, lembrar que 
as ideias republicanas não eram 
novidade no final do século XIX. 
Elas já tinham sido mobilizadas 
em períodos anteriores como 
forma de contestar o governo 
monárquico que comandava o 
território brasileiro.

Assim, no final do século XIX, 
ocorreu uma retomada dessas 
ideias em um novo contexto so-
cial, marcado pela fragilização 
do governo e pela disseminação 
de novas ideias pelo território 
brasileiro, especialmente o po-
sitivismo. Nesse caso, tornou-
-se possível a organização de 
partidos políticos republicanos 
que passaram a exigir o fim da 
monarquia. É importante relacio-
nar esse fato com o processo de 
fragilização do imperador devi-
do à perda de aliados, como nos 
episódios da Questão Religiosa 
e da Questão Militar. Relacionar 
esses aspectos em sala de aula 
pode ajudar na compreensão do 
processo de derrubada da mo-
narquia como resultado desse 
amplo conjunto de mudanças 
sociais, políticas e intelectuais.
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Aos poucos, outras províncias aderiram ao projeto republicano, que conquistou 
também as classes médias urbanas. Até mesmo alguns grupos sociais tradicionais 
deixaram de apoiar a monarquia, especialmente quando a Lei Áurea extinguiu a es-
cravidão sem indenizar os proprietários. O imperador também enfrentava desgaste 
frente à Igreja e oposição do Exército, como veremos a seguir.

A Questão Religiosa
A Constituição de 1824 determinava a subordinação da Igreja católica ao Estado. 

O imperador, por meio da Lei do Padroado, nomeava bispos e construía igrejas e, pela 
Lei do Beneplácito, permitia ou proibia a aplicação das ordens papais no país.

Em 1864, por meio da Bula Syllabus, o papa Pio IX proibiu os clérigos de partici-
parem da maçonaria, a fim de extinguir a influência dessa sociedade secreta dentro 
da Igreja. Por ser uma organização bastante forte no Brasil, ligada a alguns membros 
do governo, a aplicação dessa norma foi vetada pelo imperador, o que criou uma si-
tuação difícil para os membros do clero. Afinal, a quem obedecer?

A maior parte dos religiosos permaneceu fiel ao imperador, mas os bispos de 
Olinda e de Belém resolveram aplicar as determinações do Papa, expulsando os ma-
çons das irmandades religiosas. O imperador ordenou aos bispos que voltassem atrás 
em sua decisão, mas não foi atendido. A desobediência dos religiosos custou-lhes a 
condenação a quatro anos de prisão com trabalhos forçados.

Embora anistiados pouco tempo depois, o conflito com os bispos deixou clara a 
impossibilidade de se manter a união Igreja-Estado, e vários religiosos passaram a 
apoiar a causa republicana.

A Questão Militar
Uma das principais consequências da Guerra do Paraguai foi o fortalecimento do 

Exército brasileiro. Entretanto, o Império continuava a valorizar muito mais a Guarda 
Nacional, milícia de civis comandada pela elite agrária.

Os militares mostravam-se 
bastante descontentes com essa 
situação, por causa dos baixos 
pagamentos e lentas promo-
ções. Durante a Guerra do Para-
guai, os oficiais puderam conhe-
cer a realidade das repúblicas 
platinas, cujos exércitos ocupa-
vam posição de primeira linha 
em todos os assuntos, inclusive 
na política. Não demorou muito 
para os militares brasileiros rei-
vindicarem maior participação 
nas decisões de governo.

 Padroado: direito de 

conceder benefícios 

eclesiásticos.

 Beneplácito: 

consentimento, aprovação.

 Vetar: proibir, impedir, 

suspender.

Reproduç‹o/Coleç‹o particular

Ao lado, vista da Praia Vermelha, 

com o prédio da Escola Militar da 

Praia Vermelha, em 1888.

 Orientações didáticas
Para aprofundar o tema, con-

sulte o texto indicado a seguir, 

que analisa alguns aspectos do 

pensamento positivista e desta-

ca a concepção de república dos 

seguidores desse pensamento. 

Isso pode ajudar a entender o 

modelo republicano que se pre-

tendia criar no Brasil após a der-

rubada da monarquia.

Texto complementar

A maior parte desse grupo 
de descontentes percebia a di-
ficuldade, se não a impossibi-
lidade, de se fazer a república 
na praça pública. Era muito 
clara para eles a importância 
do Estado. Eram contra o re-
gime monárquico, não contra 
o Estado. O Estado era o meio 
mais eficaz de conseguirem 
seus objetivos. [...] A versão 
positivista da república, em 
suas diversas variantes, ofe-
recia tal saída. O arsenal teó-
rico positivista trazia armas 
muito úteis. A começar pela 
condenação da Monarquia 
em nome do progresso. Pela 
lei dos três estados, a Monar-
quia correspondia à fase teo-
lógico-militar, que devia ser 
superada pela fase positiva, 
cuja melhor encarnação era a 
república. A separação entre 
Igreja e Estado era também 
uma demanda atraente para 
esse grupo [...]. Igualmente, a 
ideia de ditadura republicana, 
o apelo a um Executivo forte 
e intervencionista, servia bem 
a seus interesses. Progresso e 
ditadura, o progresso pela di-
tadura, pela ação do Estado, 
eis aí um ideal de despotis-
mo ilustrado que tinha longas 
raízes na tradição luso-brasi-
leira desde os tempos pom-
balinos do século XVIII. Por 
último, a proposta positivista 
de incorporação do proleta-
riado à sociedade moderna, 
de uma política social a ser 
implementada pelo Estado, 
tinha maior credibilidade que 
o apelo abstrato ao povo e 
abria caminho para a ideia 
republicana entre o opera-
riado, especialmente o estatal.

CARVALHO, José Murilo de. A 
formação das almas. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1990. 
p. 26-27.
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A Escola Militar da Praia Vermelha, do Rio de Janeiro, desempenhou importante 
papel nesse processo, e o tenente-coronel e professor Benjamin Constant tornou-se 
o principal divulgador do republicanismo no meio militar.

Constant e muitos militares eram seguidores da corrente de pensamento chama-
da positivismo, que defendia o desenvolvimento técnico, científico e industrial do país, 
o qual só poderia ser alcançado com o fim do atraso representado pela monarquia. Em 
linguagem figurada, a farda (dos militares) passou a se opor à casaca (dos políticos). 
Embora o regimento interno do Exército proibisse os militares de se manifestarem 
sobre assuntos políticos, o tenente-coronel gaúcho Sena Madureira criticou publica-
mente, em 1883, o sistema de aposentadoria proposto pelo governo aos militares.

As diferenças entre Exército e Império atingiram o limite em 1886, quando Sena 
Madureira se manifestou novamente sobre a política imperial num jornal gaúcho. O 
governo determinou uma punição e o encarregado de executá-la foi o marechal 
Deodoro da Fonseca, comandante da região, que se negou a cumprir a ordem de dom 
Pedro II.

O dia 15 de novembro de 1889
O descontentamento dos militares e dos setores da elite contrários à Lei Áurea 

retirou a base de apoio do regime monárquico. Para manter-se no poder, o governo 
imperial encarregou o liberal Visconde de Ouro Preto de organizar um novo ministé-
rio que fizesse reformas para conter as oposições. Ouro Preto, no entanto, era mal-
visto pelo Exército por sua postura favorável à Guarda Nacional.

Em 14 de novembro de 1889, os republicanos espalharam boatos no Rio de 
Janeiro sobre a possível prisão dos principais nomes da oficialidade: o marechal Deo-
doro da Fonseca e Benjamin Constant.

Na manhã do dia seguinte, Deodoro assumiu o comando das tropas e, em se-
guida, proclamou a República, instalando um governo provisório. No dia 16, dom 
Pedro II recebeu um documento que ordenava sua saída do Brasil. O imperador de-
posto, sua família e seus amigos partiram de madrugada, longe da vista de todos.
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Foto da partida da família real 

em 18 de novembro de 1889, 

no navio que os levaria à 

Europa.

 Orientações didáticas
Para encerrar a discussão do 

capítulo, é importante relacionar 

a articulação do golpe militar que 

derrubou a monarquia com a per-

da da base de apoio do regime 

após o fim da escravidão. Isolado 

e enfraquecido, o governo impe-

rial não conseguiu reconquistar 

apoio social e oferecer resistên-

cia ao movimento golpista. Com 

o golpe de 1889, teve início uma 

nova fase da história brasileira, 

marcada por diferentes formas 

de organização republicana do 

poder político.

Atividade complementar
Como forma de sintetizar as 

principais discussões deste capí-

tulo e também dos anteriores que 

abordaram o Segundo Reinado, 

proponha aos alunos que criem 

um samba-enredo baseado nos 

seguintes temas: barões do ca-

fé, trabalho escravo, imigração, 

urbanização, guerra do Paraguai, 

abolição da escravidão e procla-

mação da República. Cada grupo 

pode abordar alguns dos temas 

indicados.

Os alunos devem criar a letra 

do samba-enredo fundamenta-

da nos fatos estudados e fazer 

um projeto para os temas, a in-

dumentária e as alegorias das 

diferentes alas.

Para esta atividade, é interes-

sante ouvir vários sambas-enre-

do e discutir sua estrutura, assim 

como a estrutura da apresenta-

ção da própria escola de samba, 

com base na organização do des-

file das alas, dos símbolos nos 

carros alegóricos e dos desta-

ques escolhidos. Há uma tradição 

no Brasil de as escolas de samba 

escolherem fatos, personagens, 

eventos e épocas da história do 

país e do mundo para contar na 

avenida. Muitas vezes, essa visão 

assume um caráter superficial. 

Apesar de as escolas de samba 

fazerem alguma pesquisa para 

a criação do enredo, das fanta-

sias e dos carros alegóricos, o 

viés crítico pode variar de uma 

escola para outra. O enredo da es-

cola Paraíso do Tuiuti é uma boa 

opção para trabalhar em sala de 

aula, possibilitando a análise dos 

alunos sobre a reinterpretação 

da história no carnaval.

Tópicos para avaliação: rea-

lização e participação na pes-

quisa; criação de texto – letra 

da música; criatividade e orga-

nização.
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Mapeando saberes

MODELO DA 
ABOLIÇÃO GRADUAL
• Modelo de abolição gradual 

e controlada: Lei do Ventre Livre 
(1871) e a Lei dos Sexagenários 
(1885). 

• A abolição gradual atendia aos 
interesses dos cafeicultores, que 
desejavam ser indenizados pelo 
Estado para libertar seus 
escravizados. 

• Apoio jurídico: muitos advogados 
representavam os interesses 
dos escravizados na luta pela 
liberdade, com destaque 
para a atuação de 
Luiz Gama, em 
São Paulo.

FATORES DO FIM DA 
MONARQUIA
• O imperador dom Pedro II 

simbolizava o desgaste 
político-institucional da 
monarquia brasileira. 

• A abolição da escravidão sem 
indenização aos proprietários, 
o desejo dos militares de 
maior participação na vida 
pública, a questão religiosa e 
o movimento republicano 
foram os principais fatores 
que estimularam o golpe de 
15 de novembro de 1889.

RAZÕES DA ABOLIÇÃO 
DA ESCRAVATURA
• O Brasil foi a última nação da 

América a abolir a escravidão. 

• Lei Áurea (13 de maio de 
1888): resultado de diversos 
fatores, entre eles: a abolição 
do tráfico e, 
consequentemente, a questão 
da mão de obra escravizada e 
o aumento de seu preço; o 
movimento abolicionista, que 
ganhou força no Brasil e a 
pressão humanitária 
internacional; a resistência 
dos próprios 
escravizados.

PÓS-ABOLIÇÃO
• Período de lutas e de encontrar 

meios de sobrevivência para a 
maioria dos afrodescendentes, 
que não foram integrados à 
sociedade brasileira. 

• Manifesto Republicano (1870): 
um grupo de dissidentes do 
Partido Liberal publicou o 
documento, fortalecendo o 
republicanismo e inspirando a 
criação de partidos 
republicanos em todo o 
Império.

• 1873 – Convenção  de Itu, 
oficializando o PRP (Partido 
Republicano Paulista).

ATENÇÃO A 
ESTES ITENS

• Conduzida por uma parcela da elite insatisfeita com os 
rumos políticos da monarquia brasileira, a proclamação da 
República não teve participação popular. Em parte, isso 
explica a fragilidade do regime republicano no Brasil, 
abalado por tantos golpes ao longo do século XX. 

• Também ajuda a entender por que a participação popular 
na política demorou muito para ser conquistada, sendo 
hoje garantida na Constituição de 1988.

• Após a abolição da escravidão, o Estado 
brasileiro não garantiu aos libertos condições 
mínimas para sua inserção no mercado de 
trabalho. 

• As atuais políticas afirmativas, como as cotas 
para negros nos cursos superiores, têm como 
objetivo sanar essa dívida histórica da 
sociedade brasileira com os afrodescendentes.

POR QUÊ?

 Orientações didáticas

Mapeando saberes
O objetivo desta seção é sis-

tematizar o que foi aprendido. 

Oriente os alunos a consultá-la 

sempre que for necessário reto-

mar os pontos principais traba-

lhados em cada capítulo.

Indique a leitura do diagra-

ma aos alunos e aproveite para 

esclarecer possíveis dúvidas. 

Após a leitura, sugira a eles que 

listem no caderno, em duplas ou 

em grupos, as informações mais 

importantes sobre os assuntos 

deste capítulo. Essa prática po-

derá ajudá-los a estudar para 

futuras avaliações.
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Retome

1  Indique o momento da história brasileira em que o tra-

balho livre ganhou impulso e explique os fatores que 

colaboraram para essa transformação.

2  Podemos afirmar que as leis do Ventre Livre e dos Se-

xagenários foram formas de prolongar a escravidão? 

Justifique sua resposta.

3  Identifique os grupos que formavam o movimento re-

publicano, apontando por que apoiavam a República.

4  Explique em que medida a abolição da escravidão co-

laborou para o fim do Império.

5  Observe a foto reproduzida na página 244: ela retrata 

a viagem do imperador deposto, dom Pedro II, e mem-

bros da família real no navio que os levou à Europa. Na 

sua opinião, que sentimento a imagem inspira? 

Interprete um texto historiográfico

6  Com base na leitura do texto abaixo e no que você leu 

no capítulo, responda às perguntas propostas.

A 13 de maio, os escravos eram finalmente emancipa-

dos. Nas ruas, o povo celebrou a vitória. “Foi o único delírio 

popular que me lembro ter visto”, disse Machado de Assis, 

descrevendo as manifestações populares. [...]

As celebrações de 13 de maio fizeram com que as ce-

nas de violência que precederam a Abolição fossem esque-

cidas. Os vinte anos de campanha parlamentar em favor 

da emancipação [...], os conflitos, por vezes sangrentos, a 

perseguição aos abolicionistas, o terror e a ira dos proprie-

tários, tudo isso ficou esque-

cido. A 13 de maio, a Abolição 

aparecia como uma vitória 

dos abolicionistas, uma dádi-

va da princesa Isabel, um ato 

generoso do Parlamento, uma 

conquista do povo, mas, aci-

ma de tudo, como um preito 

de homenagem prestado à ci-

vilização do século.

COSTA, Emília Viotti da. A aboliç‹o. São Paulo:  

Unesp, 2010. p. 127.

a) O que se comemora no Brasil em 13 de maio e qual 

é a crítica da autora a essas celebrações?

b) A abolição foi resultado da generosidade das elites 

e da atitude desinteressada da princesa Isabel?  

Justifique sua resposta.

Realize uma discussão em grupos

7  De acordo com o que foi estudado até aqui, dividam-se 

em grupos e conversem sobre as questões a seguir. 

Depois de conversarem, redijam um pequeno texto com 

as conclusões do grupo, que deve ser apresentado para 

o restante da sala.

 • Vocês consideram que o lugar ocupado hoje pelos 

afrodescendentes na sociedade brasileira tem rela-

ção com a forma como foi feita a abolição?

 • De acordo com a avaliação de vocês, é importante 

que existam ações afirmativas, promovidas tanto 

pelo governo quanto pela sociedade civil?

Analise uma letra de música

8  Leia com atenção a letra de uma música do compositor, 

cantor e rapper Criolo, lançada em 2018. Depois res-

ponda às perguntas.

Povo guerreiro

Povo guerreiro... Bate tambor

Comemora a liberdade

Mas a igualdade não chegou

Nossos ancestrais 

Lutaram pela liberdade

Contra tudo e contra todos

O negro nunca foi covarde

Fugiu das senzalas

Refugiou-se nos quilombos

Conquistou a liberdade

Mas em busca da igualdade

Ainda sofre alguns tombos

Povo guerreiro... Bate tambor

Comemora a liberdade

Mas a igualdade não chegou

No pós-liberdade

O negro foi marginalizado

Teve a alma aprisionada

Com as algemas da desigualdade

Hoje refugiado em favelas

Onde a vida tem suas mazelas

Combate a miséria, o preconceito e a adversidade

 Delírio: ilusão, 

interpretação errônea da 

realidade, falso 

entendimento, imenso 

entusiasmo.

 Preito: no sentido 

abordado no texto, tributo, 

manifestação. No entanto, 

a palavra também é 

sinônimo de homenagem.

 Orientações didáticas
Atividades

As atividades podem ajudar 
a identificar as principais dúvi-
das e dificuldades dos alunos 
quanto aos temas trabalhados 
no capítulo. 

1. A partir da segunda metade 
do século XIX. Com a Lei Bill 
Aberdeen e a Lei Eusébio de 
Queirós, o tráfico interno de 
escravizados foi se tornando 
insuficiente. Os cafeicultores 
do Norte e Oeste paulista op-
taram pela mão de obra livre, 
imigrante, e pressionaram 
o governo para estimular a 
imigração.

2. Sim, pois a primeira impli-
cava a subordinação de 
crianças nascidas de pais 
escravizados até que elas 
completassem 21 anos de 
idade, e a segunda benefi-
ciava alguns poucos cativos 
que conseguiam atingir os 
65 anos e favorecia muito 
mais o proprietário, que se 
tornava livre de sustentar 
um escravizado que não con-
seguia mais trabalhar. 

3. Barões do café do Norte 
e Oeste paulista: queriam 
apoio para o investimento na 
imigração; industriais: acha-
vam que o apoio do Império 
ao escravismo impedia que 
recebessem mais prestígio e 
recursos; intelectuais e clas-
se média urbana: apoiavam 
a modernização, o fim da 
escravidão e a participação 
política da sociedade; religio-
sos: queriam a separação da 
Igreja do Estado; militares: 
apoiavam a modernização 
econômica, a industrializa-
ção, o fim da escravidão e um 
lugar mais destacado na po-
lítica; barões do café escra-
vistas: descontentes com o 
Império, que havia abolido a 
escravidão sem os indenizar; 
fazendeiros não cafeiculto-
res: esperavam que na nova 
composição política fossem 
ganhar mais espaço.

4. Setores da aristocracia, 
descontentes com a Lei 
Áurea, engrossaram o coro 
da campanha republicana, 
ampliando a impopularida-
de do Império.

5. Resposta pessoal. Espera-se 
que os alunos retomem as 
informações estudadas até 
aqui para analisar a imagem. 

Se julgar interessante, sugira a comparação dessa imagem à da 
chegada da família real portuguesa, evidenciando o contraste 
entre a imponência da chegada e o desconsolo da partida.

6. a) A assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, em 13 de maio 
de 1888. Tais comemorações teriam apagado os anos de vio-
lência que antecederam a assinatura da lei, com os conflitos 
sangrentos, as perseguições aos abolicionistas e a violência 
dos proprietários de escravizados.

  b) Não. A abolição resultou de anos de luta, tanto por parte dos 

abolicionistas como dos escravizados. Além disso, em um de-
terminado momento do desenvolvimento capitalista no Brasil, 
era mais vantajoso emancipar os escravizados e contratar tra-
balhadores assalariados.

7. Respostas pessoais. É necessário que o aluno se lembre de que 
os projetos abolicionistas que idealizavam a integração dos ex-
-escravizados à sociedade foram derrotados. Assim, a maioria 
dos afrodescendentes foi marginalizada, impedida de se inte-
grar ao desenvolvimento social e econômico do país. Os refle-
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A igualdade e o respeito

Mais do que anseios

Também são necessidades

Povo guerreiro... Bate tambor

Comemora a liberdade

Mas a igualdade não chegou 

CRIOLO. Povo guerreiro. Por: RABELO, Ricardo e BORGES, 

Willian, Oloko Records, 2018. 

a) A qual povo se refere essa música? 

b) Como este povo é representado na letra da compo-

sição?

c) Explique o sentido da frase: “Comemora a liberdade, 

mas a igualdade não chegou”.

d) De acordo com o texto, o que ocorreu com os negros 

e seus descendentes após a abolição da escravidão 

no Brasil? Essas pessoas foram inseridas na socieda-

de? Justifique sua resposta com trechos da música.

Pesquise

9  Reveja abaixo o mapa Brasil: projetos republicanos nos 

séculos XVIII-XIX. Depois copie o quadro a seguir em seu 

caderno e, com base no que estudamos neste volume, 

complete-o mostrando as semelhanças e as diferenças 

entre os ideais dos movimentos representados no 

mapa. Em seguida, responda à questão.

Grupo social 
a que pertenciam 

os líderes da revolta

Posição dos 
rebeldes quanto 

à escravidão

Confederação 
do Equador

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Revolução 
Pernambucana

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Revolução 
Praieira

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Conjuração 
Baiana

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Sabinada |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Conjuração 
Mineira

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Cabanagem |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Revolução 
Farroupilha

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 ¥ A República sonhada pelos inconfidentes mineiros era a 

mesma que a dos farroupilhas? Explique sua resposta.

Autoavaliação

1. Quais atividades você considerou 

mais fáceis e mais difíceis? Por quê?

2. Em quais atividades você utilizou o 

texto do capítulo como base para sua 

resposta?

3. Algum ponto do capítulo não ficou 

muito claro para você? Qual?

4. Você compreendeu o esquema Mape-

ando saberes? Explique.  

5. Você saberia apontar exemplos da 

atualidade conside rando o que apren-

deu no item Por quê? do Mapeando 

saberes?

6. Como você avalia sua compreensão 

dos assuntos tratados neste capítulo? 

 »Excelente: não tive nenhuma difi-

culdade.

 »Boa: tive algumas  dificuldades, mas 

consegui resolvê-las.

 »Regular: foi difícil compreender 

certos conceitos e resolver as ati-

vidades. 

 »Ruim: tive muitas dificuldades, tan-

to no conteúdo quanto na realização 

das atividades.

Equador

OCEANO
PACÍFICO

OCEANO
ATLÂNTICO

PROVÍNCIA DO

GRÃO-PARÁ

PROVÍNCIA DE

MATO GROSSO

PROVÍNCIA DO

MARANHÃO

PROVÍNCIA

DE

GOIÁS

PROVÍNCIA

DA BAHIA

PROVÍNCIA DE

SÃO PAULO

PROVÍNCIA DE

SANTA CATARINA

PROVÍNCIA DO

RIO GRANDE

DO SUL

PROVÍNCIA DO

RIO DE JANEIRO

PROVÍNCIA DO

ESPÍRITO SANTO

PROVÍNCIA

DO PIAUÍ

PROVÍNCIA DE

MINAS GERAIS

PROVÍNCIA
DO CEARÁ

PROVÍNCIA DO
RIO GRANDE
DO NORTE

PROVÍNCIA DA
PARAÍBA

PROVÍNCIA 
DE PERNAMBUCO

PROVÍNCIA DE SERGIPE

PROVÍNCIA DE
ALAGOAS

Cuiabá

Belém

São Luís

Fortaleza

Natal

Goiás

São Paulo

Desterro
(Florianópolis)

Porto Alegre

Rio de Janeiro

Salvador

Paraíba

Recife

Alagoas
(Marechal Deodoro)

São Cristóvão

Vitória

Trópico de Capricórnio

0°

40° O

Oeiras

Confederação do Equador

(1824)

Cabanagem (1835-1840)

Sabinada (1835)

Revolução Farroupilha

(1835-1845)
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Conjuração Mineira (1789)

Conjuração Baiana (1798)

Revolução Pernambucana

(1817)
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0 540 1080 km

SANTA CATARINA

Fonte: elaborado com base em CAMPOS, Flavio de; DOLHNIKOFF, Miriam. Atlas história do 

Brasil. São Paulo: Scipione, 2002. p. 19 e 29.

Brasil: projetos republicanos nos séculos XVIII-XIX
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tes brasileiros continuam a 
deparar com a discriminação, 
dificuldades econômicas, so-
ciais, etc. Trecho que pode ser 
utilizado para justificar a res-
posta: “No pós-liberdade/ O 
negro foi marginalizado, Teve 
a alma aprisionada/ Com as 
algemas da desigualdade/ 
Hoje refugiado em favelas/ 
Onde a vida tem suas ma-
zelas/ Combate a miséria, o 
preconceito e a adversidade”.

9. Confederação do Equador: 
Camadas médias urbanas, 
proprietários e comercian-
tes; Manutenção, mas com 
extinção do tráfico negreiro. 
Revolução Pernambucana: 
Camadas médias e baixas; 
Embora a ala mais radical 
dos revoltosos exigisse a 
abolição, o governo repu-
blicano manteve a escra-
vidão. Revolução Praieira: 
Aristocracia e elites urba-
nas, embora tenha havido 
participação popular; Manu-
tenção. Conjuração Baiana: 
Camadas médias e baixas 
da cidade de Salvador; Abo-
lição. Sabinada: Camadas 
médias da população; Liber-
tação dos que lutassem na 
revolta. Conjuração Mineira: 
Camadas médias e elites ur-
banas; Manutenção. Caba-
nagem: População pobre do 
Pará (indígenas, mestiços e 
negros); Abolição. Revolução 
Farroupilha: Estancieiros; 
Manutenção.

• Não. Ambos os movimen-
tos propunham a criação 
de repúblicas locais: a Re-
pública Rio-Grandense de-
fendia os interesses dos 
estancieiros, enquanto a 
Conjuração Mineira se as-
sociava aos interesses das 
camadas médias e das eli-
tes urbanas.

Autoavaliação
Proponha aos alunos que 

respondam às questões da Au-
toavaliação no caderno. Orien-
te-os a se autoavaliar, para que 
tenham noção de seu processo 
de aprendizagem, identificando 
o que aprenderam e em quais 
pontos do conteúdo estudado 
apresentam dificuldades.

xos dessa situação são facilmente identificáveis hoje na forte 
desigualdade social relacionada à cor da pele presente no Brasil. 
Por isso, é fundamental que governo e sociedade civil se aliem 
na promoção de políticas públicas baseadas em ações afirma-
tivas, tentando minimizar a intensa desigualdade econômica e 
social.

8. a) Ao povo africano, trazido à força para a América portuguesa 
como escravizado, e a seus descendentes.

  b) Como um povo guerreiro, que sempre lutou por sua liberdade 

e utilizou diversas maneiras de resistir à sua condição. Após a 
abolição, os afrodescendentes são descritos como aqueles que 
buscam igualdade e respeito, apesar das adversidades. 

  c) Resposta pessoal. Espera-se que os alunos percebam que a 
liberdade concedida legalmente com a Lei Áurea em 1888 não 
representou a inserção dos libertos e seus descendentes na 
sociedade brasileira. 

  d) Resposta pessoal. Na letra da música, o autor denuncia que, 
apesar de a liberdade ter sido conquistada, os afrodescenden-
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Johann Moritz Rugendas foi um pintor e desenhista alemão que esteve pela primeira vez 

no Brasil entre 1821 e 1825 e outra vez nos anos 1845 e 1846. Com seu trabalho, documen-

tou a natureza (plantas e animais) e os costumes (portugueses, africanos e indígenas) do 

Brasil no século XIX. Na imagem a seguir, Rugendas representou um grupo de negros prati-

cando capoeira, ao som de tambor.

Dois homens praticam 

capoeira na rua. Eles estão 

gingando, movimento básico 

da capoeira.

Jogar capoeira, litografia colorida à 

mão, de Johann Moritz Rugendas, 1835.

Atrás da cena da capoeira 

vemos um casarão e, no 

alto, uma igreja.

Uma mulher sentada cozinha e 

repassa um prato de angu a um 

homem, que faz um gesto de 

agradecimento com o chapéu. Pessoas assistem ao 

jogo de capoeira.

Um homem sentado 

sobre um tambor parece 

tocá-lo para determinar 

o ritmo do jogo.
R
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 Orientações didáticas

Lendo imagem
Esta seção pode ser utilizada 

como forma de identificar dúvidas 

ou dificuldades dos alunos. Ser-

ve também como reflexão para 

o encerramento das discussões 

desta unidade e como sugestão 

complementar de avaliação do 

aprendizado dos alunos.
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Atualmente a capoeira é praticada em cerca de 160 países. Ela se consagrou como uma 

luta de resistência e hoje é um dos símbolos da cultura brasileira, assim como o samba e o 

candomblé. A prática da capoeira foi proibida do fim do século XIX até 1937, no governo de 

Getúlio Vargas. Em 26 novembro de 2014, a roda de capoeira passou a ser considerada Pa-

trimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. 

Identifique a imagem

1  Observe a fotografia e leia a legenda. O que a imagem retrata?

2  Quais são as principais partes que compõem a imagem? 

Analise suas características

3  Quais são as diferenças entre a fotografia atual e a pintura de Rugendas, na página ao lado? 

Crie hipóteses sobre os usos e as apropriações da capoeira na 

cultura brasileira

4  Qual é a importância de a roda de capoeira ter sido declarada Patrimônio Imaterial da 

Humanidade pela Unesco?

Sendo uma prática brasileira com fortes raízes africanas, a capoeira ganhou impulso em diversas outras 

regiões escravistas do Brasil na época colonial e imperial. Na foto, roda de capoeira de crianças 

quilombolas em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Foto de 2015.

C
e
s
a
r 

D
in

iz
/P

u
ls

a
r 

Im
a
g
e
n

s

 Orientações didáticas
Atividades

1. A fotografia mostra pessoas 

praticando capoeira. 

2. Na cena há uma roda de ca-

poeira em que duas crianças 

praticam essa atividade. 

3. Na fotografia, os pratican-

tes vestem roupa branca 

e ocupam um espaço que 

pode ser de um clube, uma 

escola, etc. Outras pessoas 

acompanham a atividade. Na 

pintura, os negros praticam 

capoeira na rua, não usam 

uniformes e são acompanha-

dos apenas de um tambor. As 

pessoas ao redor assistem 

à prática ou desenvolvem 

outros afazeres. 

4. O título valoriza a matriz 

afro-brasileira e incentiva 

o governo brasileiro a am-

pliar as políticas públicas 

voltadas a esse segmento 

da sociedade, como apoiar 

e desenvolver programas 

que valorizem a prática da 

capoeira. Essa é uma me-

dida que ajuda a promover 

a autoestima da população 

afrodescendente, contribui 

para a valorização da práti-

ca da capoeira em diversos 

setores sociais e auxilia na 

criação de vínculos de iden-

tidade cultural. 

Material digital – 
Proposta de 

Acompanhamento da 
Aprendizagem

Para avaliar o aprendizado 

dos alunos neste bimestre, ve-

rifique a Proposta de Acompa-

nhamento da Aprendizagem 

do 4o bimestre, localizada no 

material digital do Manual do 

Professor.
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Resumo

Resumir um texto é escrever, em poucas palavras, o que ele tem de fundamen-

tal, articulando suas ideias em uma redação nova, mais curta do que a original. 

1. Iniciar pelo fichamento: 

a) Identifique o texto que será fichado, com nome do autor, título do texto, data 

e local de publicação. 

b) Anote os títulos dos itens e subitens do texto, deixando algumas linhas em 

branco entre eles (o número de linhas depende do tamanho dos itens e subitens). 

c) Caso o texto não esteja dividido em itens e subitens, conte o número de 

parágrafos e anote-os na folha (parágrafo 1, parágrafo 2, etc.), deixando três 

linhas entre eles.

d) Leia atentamente o texto identificando as ideias principais de cada item, 

subitem ou parágrafo. Para cada ideia, crie uma frase, anotando-a nas linhas 

reservadas.

2. Articular as frases elaboradas no fichamento:

a) Releia as frases elaboradas e identifique quais introduzem o tema, quais o 

desenvolvem e quais o concluem. Escolha uma cor para cada etapa e grife 

as frases identificadas.

b) Agrupe as frases em parágrafos: um para introduzir o tema, um para cada 

ideia de seu desenvolvimento e um para a conclusão. 

c) Ligue as frases esclarecendo a relação entre as ideias que as compõem: cau-

sa-efeito (pois, porque, por causa de); comparação (do mesmo modo, ao con-

trário); consequência (logo, portanto, assim); oposição (embora, entretanto).

3. Elaborar um texto final

Agora aponte a relação entre as frases fichadas (oposição, complementação, 

causa e consequência, etc.). Finalmente, elabore o texto final, reunindo as frases em 

parágrafos e articulando-as com conectivos.

Leia o texto a seguir e faça um resumo de suas ideias no caderno.

A razão ilustrada do século XVIII

Uma das características principais da filosofia das Luzes é o duplo papel que atribui 

à razão. Em primeiro lugar, a razão é um instrumento natural do homem na descoberta 

da verdade. É ela que nos permite construir um corpo de conhecimentos verdadeiros a 

respeito das coisas que desejamos conhecer. Era essa a ambição de Descartes, e os fi-

lósofos iluministas são nesse aspecto herdeiros do cartesianismo. Estamos aqui diante 

do que se pode chamar de face positiva ou construtiva da razão.

Mas, para os pensadores iluministas, cabe à razão, mesmo antes da construção do 

saber, denunciar os falsos saberes que se apresentam como verdadeiros, mas que de fato 

não passam de opiniões; ou, o que é mais grave, constituem sistemas articulados de 

 Como fazer

Objetivo

Resumo
• Aprender a elaborar um re-

sumo.

 Orientações didáticas
Para desenvolver as técnicas 

de fichamento e resumo, pode 

ser interessante propor ativida-

des em dupla. Assim, os alunos 

podem encontrar soluções mais 

eficazes para a organização das 

informações e a preparação do 

texto final. Também é interessan-

te apresentar textos diversos e 

propor de forma recorrente a ela-

boração dos resumos. Isso ajuda 

a criar a prática do resumo como 

etapa importante da produção de 

conhecimento. 

Uma sugestão de resumo do 

texto apresentado está a seguir.

A razão ilustrada do século XVIII

Uma das características cen-

trais do Iluminismo é a valoriza-

ção da razão. Essa valorização 

tem uma fase construtiva, que é 

a produção de novos saberes, e 

uma fase que funciona por meio 

da crítica dos saberes falsos. Um 

exemplo disso é a questão dos 

astros. Os iluministas tinham 

interesse em conhecer o movi-

mento dos astros, baseando-se 

em leis universais, mas eles de-

nunciavam os erros da astrologia, 

que tentava explicar o comporta-

mento humano por meio do mo-

vimento dos astros. Isso também 

vale para o pensamento político, 

já que os iluministas criticaram 

as teses que defendiam que os 

governantes eram sagrados.

Sugestões ao professor
• KOCH, I. G. V. Desvendando os segredos do texto. São Paulo: 

Cortez, 2002. 

• MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e com-

preensão. São Paulo: Parábola, 2008.
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Síntese

Para fazer uma síntese é necessário selecionar as principais ideias de um texto, 

articulando-as entre si.  Para tanto, siga os procedimentos abaixo.

1. Fichar os textos: fiche os textos que você vai usar. Embora um texto possa ter mui-

tas informações importantes, nem todas são úteis para o que você pretende fazer.

2. Identificar ideias repetidas, complementares e contraditórias: compare os 

fichamentos criados e elimine tópicos com ideias repetidas, grife com a mesma 

cor informações complementares e assinale os trechos onde há contradição.

3. Selecionar e hierarquizar informações: procure juntar e articular as informações 

complementares entre os fichamentos (as grifadas com a mesma cor). Caso 

encontre contradições entre os textos, decida se você vai apontá-las ou assumir 

um dos pontos de vista. Mantenha a coerência no conjunto de informações 

selecionadas.

4. Organizar as informações: escreva no caderno as frases selecionadas para cada 

parte do seu texto final (Introdução, Desenvolvimento e Conclusão).

5. Elaborar a síntese: elabore um texto final no caderno, articulando as ideias. 

Releia várias vezes seu texto, substituindo palavras, escolhendo conectivos,  

etc., para assegurar coesão e coerência.

ideias que, muito longe de se preocupar com a verdade, são estabelecidos para servir a 

interesses velados.

A astrologia, por exemplo, se apresenta como um saber sobre a natureza e os ho-

mens. Os astrólogos afirmam que a posição dos astros tem uma influência decisiva no 

que acontece a uma pessoa e também em seu temperamento, em sua personalidade. 

Neste sentido, as escolhas de cada um não são resultado de sua liberdade, mas de uma 

série de influências sobre as quais ele não tem domínio – pois ninguém escolheu nascer 

sob este ou aquele signo.

Para os filósofos iluministas, é necessário saber que movimento dos astros é regido 

por leis universais, absolutamente independentes do que acontece na vida dos homens. 

O fato de um homem nascer num ou noutro dia do ano não pode determinar o seu des-

tino. É o próprio homem que, de acordo com sua liberdade, sua educação, as condições 

concretas em que vive, deverá orientar seu destino de tal forma que possa ser feliz. [...]

Na época, outro gênero de saber que se apresentava como verdadeiro dizia respei-

to ao Estado e ao governo. A tradição do Antigo Regime afirmava que o poder dos reis 

era sagrado, pois vinha diretamente de Deus. É claro que, entendido desse modo, o poder 

real não podia ser posto em dúvida, qualquer que fosse a atitude do monarca. Obedecer 

ao rei era obedecer a Deus. Isso tornava os súditos passivos e obedientes, incapazes até 

de sonhar com a possibilidade de resistência aos ditames de um tirano.

É certo que essa doutrina tinha sido contestada desde o Renascimento por alguns 

filósofos mais ousados, e no século XVII tanto Hobbes quanto Locke mostraram que o 

poder político é coisa absolutamente profana, e diz respeito apenas às decisões dos ho-

mens. Mas foi no século XVIII que os ataques ao absolutismo real se aprofundaram. [...]

NASCIMENTO, Milton M.; NASCIMENTO, Maria das Graças S. Iluminismo: a revolução das Luzes. São 
Paulo: Ática, 1998. p. 22-23.

Objetivo

Síntese
• Compreender as características e a forma de criar uma síntese.

 Orientações didáticas
Na atividade de síntese, é importante que os alunos recebam orien-

tações em todas as etapas e compreendam a proposta de fichar, sele-

cionar e organizar com base nas respostas indicadas. 

Uma sugestão de síntese para os textos apresentados na página 

252 está ao lado.

Texto 1

A Montanha defendia a radicalização política da Revolução e foi res-

ponsável pela criação do Tribunal Revolucionário. Além disso, levou a 

Convenção a criar medidas sociais importantes, o que garantiu apoio 

popular para expulsar os girondinos do governo. Outro aspecto da ra-

dicalização política foi a condenação de Luís XVI à morte. Isso intensi-

ficou os ataques de outros países ao governo revolucionário e obrigou 

a criação do Comitê de Salvação Pública. Foi nesse contexto que o ter-

ror teve início, com o julgamento e a execução de muitos indivíduos 

considerados traidores da Revolução. Nos meses seguintes, o Comitê 

passou a concentrar os poderes 

políticos, superando até mesmo 

os poderes da Convenção, o que 

aumentou ainda mais a violência 

praticada em nome da Revolução.

Texto 2

No julgamento de Luís XVI, a 

Convenção se dividiu em duas 

alas: os girondinos, tentando sal-

var o rei e os setores radicais, 

pedindo sua condenação e exe-

cução. A vitória coube aos radi-

cais e o rei foi guilhotinado em 

21 de janeiro de 1793.

Nesse quadro de radicaliza-

ção, os levantes populares se 

espalhavam pelo país com os 

camponeses, que não viam seus 

anseios atendidos, e com o alis-

tamento obrigatório de milhares 

de homens para combater os 

países contrários à revolução 

que haviam se aliado para ata-

car a França.

Na Convenção, pressionada 

pela Montanha, são tomadas me-

didas excepcionais, como a for-

mação do Tribunal Revolucionário, 

e Robespierre, líder jacobino, as-

sume poderes extraordinários. 

Depois de eliminar seus inimi-

gos da Gironda, inicia o período 

denominado “terror”: reprime 

com brutalidade as revoltas an-

tirrepublicanas, como a dos cam-

poneses da região da Vendeia. Ao 

mesmo tempo, decreta medidas 

destinadas a aliviar a tensão so-

cial, tabelando o preço dos grãos 

e taxando compulsoriamente os 

ricos. Finalmente, aqueles con-

siderados traidores da Revolu-

ção foram também julgados e 

executados.

Assim, a guerra e a luta con-

tra facções denunciadas como 

antirrevolucionárias colabora-

ram para aumentar os poderes 

de Robespierre e do grupo jaco-

bino, para quem seu programa 

particular tornava-se, cada vez 

mais, o único possível.
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Pesquisa
Para fazer uma pesquisa é necessário formular perguntas, encontrar as fontes 

que ajudam a respondê-las e apresentar as respostas de forma clara e precisa. Para 

isso, siga os procedimentos a seguir.

Texto 1

A Montanha, setor radical dos jacobinos, lutava cada vez mais para se tornar a única força política verdadeira-

mente revolucionária, isto é, identificada com as aspirações populares. Em março de 1793, contra a forte oposição 

girondina, instalou-se o Tribunal Revolucionário, destinado a assegurar o avanço da revolução. [...] Quaisquer que 

fossem as justificativas apresentadas, o que se assistia era um avanço da ditadura jacobina, incentivada pela agita-

ção popular. Marat – um dos mais populares e queridos líderes populares – bradava que “a liberdade se deve estabe-

lecer pela violência, e é chegado o momento de organizar momentaneamente o despotismo da liberdade para esma-

gar o despotismo dos reis”.

A Convenção, sob forte pressão popular e inspiração da Montanha, decretava medidas destinadas a aliviar a 

tensão social, tabelando o preço dos grãos e taxando compulsoriamente os ricos. Os líderes girondinos, por sua vez, 

eram declarados suspeitos de atuar contra a revolução, pois tentavam conter os avanços dos jacobinos, no sentido 

de monopolizar as decisões políticas. Sua sorte, contudo, estava momentaneamente selada: com forte apoio popular, 

nos primeiros dias de junho de 1793, a Gironda era excluída da Convenção.

MICELI, Paulo. As revoluções burguesas. São Paulo: Atual, 1987. p. 84-85.

Texto 2

O julgamento de Luís XVI, em dezembro de 1792, divide [...] as duas alas da Convenção, com os girondinos ten-

tando salvar o rei, enquanto os demais radicais pediam sua condenação e execução, o que acaba acontecendo: em 

21 de janeiro de 1793, Luis XVI é guilhotinado, num ato de radicalização calculado para fazer avançar o projeto social 

da Revolução. De fato, diante disso, a guerra com os outros países europeus recrudesce e impõe à Convenção medi-

das excepcionais. Em abril, é criado um “comitê de salvação pública”, nome que dá a exata dimensão da gravidade 

do perigo ameaçando a França, não só pelo ataque de exércitos estrangeiros como por levantes de parte do campe-

sinato contra a própria Revolução, que até ali não havia contemplado suas expectativas.

Neste momento, Robespierre assume poderes extraordinários, elimina seus inimigos da Gironda e inicia o perí-

odo denominado de “terror”. Nele são reprimidas com grande brutalidade as revoltas antirrepublicanas que explo-

diram nas cidades de Lion e Toulon, bem como a dos camponeses da região da Vendeia. Constroem-se guilhotinas 

em toda a parte, nas quais os opositores são decapitados aos milhares. Sucessivamente são também julgados e exe-

cutados aqueles considerados traidores da Revolução: primeiro, Brissot e seus companheiros, entre os quais Con-

dorcet [...], que se suicida antes de ser preso; em seguida, os “enraivecidos”; finalmente Danton e outros jacobinos e 

cordeliers, que contestavam a ditadura de Robespierre. Em maio de 1794, este conseguira realizar seu programa po-

lítico, concentrando poder no Comitê de Salvação Pública, em detrimento inclusive da Convenção e das organizações 

populares.

A guerra e a luta contra facções denunciadas como antirrevolucionárias lhe haviam permitido o exercício de tais 

poderes, e, principalmente, que seu discurso e seu programa particular aparecessem como os únicos possíveis. Daí 

a intolerância que já caracterizava a atuação dos girondinos e que pontua ainda mais a do grupo jacobino radical: 

qualquer outro projeto político, avaliado como insuficiente para as extremas necessidades do momento, devia ser 

violentamente combatido em nome da Revolução. [...]

GRESPAN, Jorge. Revolução Francesa e Iluminismo. São Paulo: Contexto, 2008. p. 94-95.

Agora sintetize dois textos que tratam da ditadura jacobina na França. 

Leia-os abaixo.

Objetivo

Pesquisa
• Apreender as etapas de uma 

pesquisa e como apresentar 

o trabalho final.

 Orientações didáticas
Para as atividades de pesqui-

sa, sugerimos que os grupos não 

tenham menos do que três nem 

mais do que cinco integrantes. 

Nos grupos pequenos, as trocas 

de experiência são reduzidas e, 

nos grupos grandes, a tendência 

é que as tarefas distribuídas fi-

quem muito fragmentadas, o que 

impossibilita aos alunos a com-

preensão integral do processo 

de pesquisa.

O ideal é que todos os temas 

propostos sejam contemplados 

e que não haja repetição entre 

eles. Caso mais de um grupo opte 

pelo mesmo tema, faça um sor-

teio entre os alunos. Você tam-

bém pode sugerir outros temas 

ou elaborá-los com base nos in-

teresses manifestados pelos 

alunos ao longo do ano. O ideal 

é que os temas tenham relação 

com os debates e com as ques-

tões levantadas em sala de aula.

Sugestões ao professor
• GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 

2002.

• MONTEIRO, A. M. et al. Ensino de História: sujeitos, saberes e 

práticas. Rio de Janeiro: Maud/FAPERJ, 2007.
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1. Definir o tema da pesquisa:

a) Em grupo com seus colegas, e seguindo a orientação do professor, escolham 

um dos itens abaixo como tema da pesquisa do grupo.

 • Iluminismo e a concepção dos Direitos do Homem e do Cidadão.

 • Transformações na indústria entre os séculos XVIII e XXI.

 • A resistência indígena à expansão das fronteiras dos Estados Unidos da 

América.

 • As rebeliões de africanos escravizados no Brasil.

 • A Guerra do Paraguai: os diferentes interesses em disputa.

2. Elaborar uma pergunta: 

a) Essa pergunta será o eixo da pesquisa. Recuperem as anotações de aula ou 

releiam o texto do livro relativo ao tema escolhido. 

b) Com base nessas informações, formulem uma pergunta.

3. Procurar as fontes necessárias para responder à pergunta: 

a) As fontes podem ser: livros, enciclopédias, sites, jornais e revistas, depoimen-

tos e memórias de pessoas, etc.

4. Ler, organizar e fichar as fontes:

a) Façam um levantamento das fontes nas quais vocês podem encontrar a 

resposta à pergunta formulada. Esse levantamento pode ser feito em biblio-

tecas ou na internet, por exemplo.

b) Com base nas informações encontradas, e com o auxílio do professor, escolham, 

entre as fontes, as mais adequadas para responder à pergunta formulada. 

Distribuam-nas entre os membros do grupo para que cada fonte seja fichada.

5. Formular uma resposta à pergunta: 

a) Depois de fichar a(s) fonte(s) escolhida(s), cada membro da equipe deverá 

elaborar uma resposta à pergunta formulada no início da pesquisa, com base 

nas informações recolhidas.

b) Cada membro apresenta sua pergunta aos demais integrantes do grupo.

6. Elaborar o texto final:

Redijam o texto final da pesquisa. Esse texto deve conter:

 • Uma introdução: parágrafo em que se apresentam o tema escolhido (um bre-

ve apanhado do contexto) e a questão formulada pelo grupo.

 • Um desenvolvimento: de três a cinco parágrafos que contenham a resposta 

do grupo à questão formulada e os argumentos que a sustentam. Esses ar-

gumentos são as informações encontradas nas fontes consultadas.

 • Uma conclusão: um parágrafo que sintetize os argumentos e reforce a res-

posta à questão formulada pelo grupo.

Atenção: ao redigir o texto, procurem reescrever, com suas palavras, as informações con-

tidas nas fontes, como orientado na seção Síntese. Caso precisem copiar algum trecho, este 

deve estar “entre aspas”, seguido da indicação da fonte entre parênteses (nome do autor e 

título da obra; endereço do site/verbete de enciclopédia, etc.).

 Orientações didáticas
Avalie a pertinência das per-

guntas formuladas pelos grupos 
antes de passar à etapa seguin-
te. Oriente os alunos a realizar o 
levantamento de fontes durante 
essa pesquisa escolar. É sem-
pre importante que os alunos 
selecionem fontes confiáveis, 
como revistas, jornais, livros ou 
páginas da internet produzidas 
por pesquisadores do tema ou 
por jornalistas e escritores que 
tenham feito pesquisas prévias 
rigorosas. Além disso, é interes-
sante comparar fontes diversas, 
de modo a garantir a qualidade 
das informações. Os cuidados 
com a confiabilidade das fontes 
de pesquisa são especialmente 
importantes na internet, já que 
há muitos sites com informa-
ções duvidosas ou problemáticas. 
Nesse caso, é sempre mais ade-
quado buscar informações em 
sites de instituições de pesquisa 
ou jornalísticas, evitando blogs 
pessoais, páginas de resumos, 
postagens de redes sociais, en-
tre outros exemplos.

Oriente os alunos a buscar o 
procedimento de fichamento já 
ensinado no volume do 6o ano e 
retomado neste volume ao traba-
lhar o procedimento de resumo.

Na montagem do trabalho fi-
nal, os alunos deverão relembrar 
o procedimento de síntese, ensi-
nado nesta seção. É desnecessá-
rio, neste nível de escolaridade, 
ensinar as normas acadêmicas 
de referência em citações, co-
mo o uso de notas de pé de pá-
gina ou do sistema autor/data. 
A ideia é introduzir os alunos no 
universo da pesquisa, apresen-
tando-lhes as normas mais ge-
rais de redação de um trabalho 
escrito. Ao longo do próximo ano, 
essas regras serão retomadas e 
aprofundadas. O uso das normas 
de citação bibliográfica só será 
exigido nas referências finais 
do trabalho.

Explique que as referências 
devem ser organizadas em or-
dem alfabética, levando-se em 
consideração a letra do primeiro 
elemento que aparece na referên-
cia. A seguir, norma para citação 
bibliográfica:

GRESPAN (sobrenome do autor), 
Jorge (primeiro nome do autor). 
Revolução Francesa e Iluminis-

mo (título da obra, em itálico ou 
grifado). São Paulo (local de ori-
gem da editora): Contexto (no-
me da editora), 2008 (ano da 
publicação).
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7. Montar e apresentar o trabalho final: 

a) Criem uma capa com o título do trabalho, o nome dos integrantes do grupo 

e a data (mês e ano) em que o trabalho foi feito.

b) Elaborem as referências (listagem das fontes consultadas).

c) Apresentem a pesquisa de forma clara e de acordo as normas requeridas.

Debate

O debate de ideias é um dos principais exercícios da democracia. Nele podemos 

nos expressar e ouvir opiniões diferentes. 

Para que o debate se realize de forma equilibrada e amigável, sugerimos:

1. Definir o tema: 

a) Se possível, defina o tema na forma de uma pergunta. Deve haver mais de 

duas opiniões diferentes sobre o assunto. Para haver debate, é preciso haver 

divergência de ideias. 

b) O debate proposto a seguir diz respeito à punição para fazendeiros que man-

têm trabalhadores em condições análogas às da escravidão. 

2. Preparar-se para o debate:

Em sites, jornais e revistas, pesquise notícias sobre a situação do trabalho escra-

vo no Brasil hoje. Procure saber:

a) onde se concentra o maior número de propriedades em que o trabalho es-

cravo é usado;

b) o tipo de trabalho que mais utiliza mão de obra de escravizados;

c) as condições em que vivem os escravizados;

d) os meios pelos quais as pessoas são submetidas à escravidão;

e) as punições dadas pelos juízes aos empregadores que reduzem trabalhado-

res à escravidão e os casos que permanecem sem punição;

f) propostas para erradicação do trabalho escravo.

3. Estabelecer a organização e as regras:

Todos os participantes devem ter o direito de falar. Fixar a duração do debate e 

o tempo que cada um terá para expor sua opinião e escolher um mediador. Para 

ajudar nesse processo, siga os passos abaixo.

a) Com os colegas e o professor, defina as regras do debate: quem será o me-

diador, quanto tempo cada grupo terá para fazer sua apresentação, para 

formular as perguntas e para responder às perguntas dos colegas.

b) Cada grupo apresenta sua resposta à questão proposta e expõe seus argu-

mentos.

c) Após todas as apresentações, cada grupo se reúne para preparar suas per-

guntas aos colegas.

d) Em seguida, inicia-se o debate propriamente dito. Cada grupo terá de res-

ponder às questões formuladas pelos colegas, argumentando, da melhor 

maneira possível, por que se posiciona daquela maneira e refutando, se for 

o caso, os argumentos do(s) grupo(s) oposto(s).

Objetivo

Debate
• Compreender as etapas de 

um debate e aprender a orga-
nizar esse tipo de discussão.

 Orientações didáticas
Para a organização do debate, 

oriente a divisão em grupos. A 
realização da atividade demanda-
rá duas aulas: uma para a prepa-
ração, outra para o debate. Caso 
julgue necessário, a mediação 
do debate também poderá ser 
feita por você.

Preparar-se para o debate
2. a) Minas Gerais, Pará, Goiás, 

São Paulo e Tocantins, se-
gundo dados da pesquisa 
divulgada em: <http://g1.
globo.com/economia/traba
lho-escravo-2014/platb/>; 
acesso em: 24 set. 2018.

   b) O trabalho escravo é mais 
empregado na agroindústria 
e na pecuária, na zona rural, 
e na indústria de confecção, 
na área urbana.

   c) Em geral, trabalham sem 
contrato nem registro e sem 
qualquer garantia trabalhis-
ta. São mantidos em regiões 
distantes de onde são coop-
tados e, sem família, manti-
dos em alojamentos lotados 
e insalubres, em péssimas 
condições de higiene e com 
uma alimentação insuficien-
te em quantidade e pobre 
em nutrientes. Trabalham 
por longas jornadas e sem 
nenhuma segurança, mui-
tas vezes em atividades que 
comprometem sua integrida-
de física. Vivem ameaçados 
por capangas do emprega-
dor, que impedem sua fuga. 
São vítimas constantes de 
violência, incluindo a sexual.

  d) Os trabalhadores são 
cooptados pelos “gatos” (in-
termediários) em regiões po-
bres, sobretudo no Nordeste. 
Recebem promessas de bom 
emprego e salário atraente 
para trabalhar em outros 
estados. Porém, ao aceitar 
a proposta, já começam a 
acumular dívidas relativas 
a transporte, alimentação 
e moradia. Quando chegam 
ao destino, descobrem que 
as promessas eram falsas. 
Recebem trabalhos duros e 
com jornadas muito longas, 
não são registrados, e os 
salários são irrisórios, mas 
nem chegam a recebê-los, 

porque são destinados ao pagamento das dívidas contraídas. 
Assim, os trabalhadores ficam presos ao empregador por meio 
de dívidas impossíveis de serem saldadas e são impedidos de 
abandonar os locais de trabalho.

   e) O uso de trabalho escravo é punido com aplicação de multas 
e corte do crédito rural. Contudo, a pena pode ser convertida 
em distribuição de cestas básicas ou prestação de serviços 
à comunidade, por exemplo. Na prática, os infratores acabam 
apenas pagando os direitos trabalhistas que haviam sonegado.

  f) Há várias: investir em políticas de geração de renda e criação 
de empregos, agilizar a reforma agrária, informar os trabalha-
dores das áreas onde são cooptados sobre os riscos de serem 
escravizados, aumentar e melhorar a fiscalização, reformar a 
legislação que trata do trabalho escravo, impor sanções mais 
duras aos empregadores flagrados– incluindo a expropriação, 
entre outras. 
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A seguir, sugerimos um debate sobre o trabalho análogo à escravidão no Brasil. 

Utilize o texto abaixo como base para a discussão.

A questão a ser debatida é: “Pessoas que 

mantêm trabalhadores em condições análogas 

às da escravidão devem perder suas proprie-

dades?”.

Brasil do século XXI: trabalho escravo sem punição

O governo federal brasileiro assumiu a existência do trabalho escravo contemporâneo perante o país e a Orga-

nização Internacional do Trabalho (OIT) em 1995. Assim, o Brasil se tornou uma das primeiras nações do mundo a 

reconhecer oficialmente a ocorrência do problema em seu território. De 1995 até 2016, mais de 52 mil trabalhadores 

foram libertados de situações análogas a de escravidão.

Tradicionalmente, esse tipo de mão de obra é empregado em atividades econômicas, desenvolvidas na zona ru-

ral, como a pecuária, a produção de carvão e os cultivos de cana-de-açúcar, soja e algodão. Nos últimos anos, essa 

situação também tem sido verificada em centros urbanos, especialmente na indústria têxtil, construção civil e mer-

cado do sexo. Infelizmente, há registros de trabalho escravo em todos os estados brasileiros.

No Brasil, 95% das pessoas submetidas ao trabalho escravo rural com fins de exploração econômica são homens. 

As atividades para as quais esse tipo de mão de obra é utilizado exigem força física, por isso os aliciadores têm procu-

rado basicamente homens e jovens. Os trabalhadores rurais libertados são, em sua maio-

ria, migrantes que deixaram suas casas com destino à região de expansão agrícola. Saem 

de suas cidades atraídos por falsas promessas de aliciadores ou migram forçadamente 

pela situação de penúria em que vivem.

[...]

Atualmente, o governo brasileiro tem centrado seus esforços para erradicar o ciclo do trabalho escravo, especial-

mente na fiscalização de propriedades e na repressão por meio da punição administrativa e econômica de emprega-

dores flagrados utilizando mão de obra escrava. [...]

Entretanto, a erradicação do problema só pode ser efetivada por meio da garantia de outros dois aspectos: a 

prevenção e a assistência ao trabalhador libertado, que devem ser feitas por meio de ações da sociedade civil e 

pela adoção de políticas públicas por órgãos governamentais, para que se reverta a situação de pobreza e de vul-

nerabilidade. A atuação nessas duas frentes de combate visa atacar a origem do trabalho escravo, interrompendo 

a reincidência desse tipo de exploração.

Diante disso, a educação tem papel fundamental para [...] a divulgação de informa-

ções, agindo diretamente na prevenção ao problema. Os dados oficiais do Programa 

Seguro-Desemprego registrados entre 2003 e 2016 indicam que, entre os trabalhadores 

libertados, 32% são analfabetos e 39% não concluíram a 4a série do Ensino Fundamental.

BRASIL do século XXI: trabalho escravo sem punição. Disponível em: <http://escravonempensar.org.br/

sobre-o-projeto/o-trabalho-escravo-no-brasil>. Acesso em: 20 mar. 2018.

 Reincidência: repetição, 

algo que pode voltar  

a acontecer.

 Aliciador: pessoa que 

recruta alguém para um 

determinado fim. Nesse 

caso, é a pessoa que 

recruta os trabalhadores.

Fonte: elaborado com base em ARBEX, Alexandre;  
GALIZA, Marcelo; OLIVEIRA, Tiago. A política de  

combate ao trabalho escravo no período recente.  
Política em foco. n. 64, p. 124, abr. 2018.  

Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/ 
bitstream/11058/8385/1/bmt_64_pol%C3%ADtica.pdf>. 

Acesso em: 17 set. 2018.

Resultados das operações de fiscalização 
do trabalho escravo – Brasil (2008-2016) 
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